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НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА



ΥΠΙ/1 - КОСТУРСКА ОКОЛИЈА

1) АЕРОДРОМ (ЛЕТИШТЕ)
- АЕРОДРОМИОН
Αεροδρόμιον

Мала населба основана по Граѓанската вој- 
на во Грција во непосредна близина на аеродро- 
мот кај гратчето Рупишта (21°16’ х 40°28’)· От- 
тука потекнува и пејзиното име. Првпат се спом- 
нува во пописот од 1961 година со 152 жигели. 
Малку подоцна е споено со Рупишта, така што 
веќе во пописот од 1971 година не се спомнува 
како посебиа населба.

2) АЛИЈАТА

Мала македонска населба, растурена во не- 
мирните години. Се наоѓала меѓу селата Дрени- 
чево и Радигоже (21°07’ х 40°27’), на мала одда- 
леченост од западната страна на патот што води 
од Костур за Нестрам.

3) АПОСКЕП
- АПОСКЕПОС Απόσκεπος

Пет километри северозападно од Костур и 
недалеку од самото Костурско Езеро, крај глав- 
ниот пат што води од Костур за Лерин, е распо- 
ложено селото Апоскеп (21°15’ х 40°34’), кое ад- 
министративно влегува во составот на градската 
општина Костур. Селото Апоскеп отсекогаш прет- 
ставувало чисто македонска населба, која и до ден- 
денес нема претрпено никакви етнички промени. 
К’нчов го спомнува со 720 жители, а Милоевиќ 
со 250 дома. Апоскеп многу настрада во време на 
Илинденското востание, кога беа изгорени 101 ку- 
ќа. Од тоа време датира позасиленото емигрира- 
ње во прекуокеанските земји, поради што бројот 
на жителите покажува извесно стагнирање, па дури 
и опаѓање. Така во 1913 година се евидентирани 
465, во 1920 година 333, во 1928 година 360, а во 
1940 година 377 жители. За време на Граѓанската 
војна извесен број семејства и поединци побараа 
засолниште во Република Македонија и во ис- 
точноевропските земји, а по нормализацијата на 
ситуацијата евидентна е појавата на се позаси- 
лено емигрирање во прекуокеанските земји. Еден 
дел од жителите мигрираа во градот Костур, ка- 
де што се вработени претежно како крзнари. По- 
ради тоа селото во 1951 година имаше 270, во 1961 

година 236, во 1971 година 189, во 1981 година 192, 
а во 1991 година 166 жители, со тенденција за 
натамошно намалување. Главни производи на се- 
лото се жито и грав, а населението се занимава и 
со сточарство.

4) БАГРАН

Село Багран било лоцираио два километра 
јужно од селото Горно Дреновени (21°14’ х 40°37’). 
Се смета дека се растурило во втората половипа 
на XVIII век, кога жителите од оваа мала насел- 
ба, како и од другите околни помали населби, 
заради поголема сигурност го напуштиле своето 
село и го основале селото Горно Дреновени.

5) БАНИЦА

Мала македонска населба растурена во не- 
мирните години. Била лоцирана околу три кило- 
метри јужно од селото Д’мбени (21°09’ х 40°34’) 
каде, главно, се прибрало нејзиното население.

6) БАПЧОР
- ПИМЕНИКОН (ВАПСОРИОН) 
Ποιμενικιόν (Βαψώριον) 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Североисточно од Костур и југозападно од 
.Перин, речиси на половина пат меѓу двата града 
и на надморска височина од 1.250 метри (21°20’ х 
40°40’) до Граѓанската војна се наоѓаше убавото 
македонско село Бапчор, кое од своето основање 
до варварското растурање претставуваше чисто 
македонска населба. Селото Бапчор, според пре- 
данието, е основано во почетокот на втората по- 
ловина на XVII век од Македонци сточари, а име- 
то го има добиено според зборот бач, т.е. старе- 
шина на бачило. Сточарските семејства најпрвин 
подигнале три помали населби (Козјак, Селишча 
и Ровица), но, според истото предание, во 1645 
година ги напуштиле поради нападите на разбој- 
нички банди и го основале селото Бапчор. К’н- 
чов Бапчор го спомнува како големо македонско 
село со 1.080 жители, а според Милоевиќ селото 
имало 300 македонски куќи. Во пописот од 1913 
година се евидентирани 1.216, во 1920 година 959, 
во 1928 година 844, а во 1940 година 854 жители.
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I Јричината за намалувањето на бројот на населе- 
нието е емигрирањето во прекуокеанските земји 
поради несшурноста на животот и малтретира- 
н>ето од сграна па грчките власти. Селаните се 
занимавале главно со сточарство, но мнозина оделе 
и на печалба. Бапчор наполно се распадна во 
времето на Граѓанската војна, а неговото населе- 
пие, за да се спаси, побара засолниште во Репу- 
блика Македонија, а извесен број негови жители 
се најдоа и во истоЧноевропските земји. Грчките 
власти по нормализацијата на ситуацијата не го 
обновија повторно, а пространите и богати паси- 
шта кои бса сопствепост на селаните (целиот атар 
на селото опфаќал 33 квадрагни километри) им 
гп доделија на користење на сточари колонисти 
по потекло од Епир и тука преселени од страиа 
па грчките власти. Покрај тоа, властите не за- 
боравија да го сменат и името на селото (тоа беа 
пропуштиле да го сторат меѓу двете светски вој- 
ни), иако тоа веќе беше растурено, така цгго со 
царска наредба од 20 септември 1955 година, об- 
јавена во Владиниот весник број 287 од 10 октом- 
ври 1955 година, селово е прсименувано во Пи- 
меникон, што во македонски превод значи сто- 
чарска населба. Малку порано, односпо со наред- 
ба од 17 јули 1951 годипа, објавена во Владиниот 
весник бр. 203 од 26 јули 1951 година, атарот па 
селото е приклучен кон општината Вишени.

7) БЕЛА ЦРКВА
АСПРОКЛИСЈА Ασπροκκλησιά

Јужно од Костур и само шест километри јуж- 
но од гратчето Рупишта лсжи селото Бела 11рква 
(21016’ х 40°25’). 'Гоа отсекогаш било населено со 
македонско население, а се до денес нема 
претрпсно никакви етнички промепи. К’нчов го 
спомнува со 210, а Бранков со 240 житсли Маке- 
донци, додека Милоевиќ со 29 македонски куќи. 
Според пописите, во 1913 и 1920 година во него 
живееле 257, во 1928 година 273, а во 1940 година 
410 жители. Поради Граѓанската војпа, во која 
селото делумно настрада, бројот на неговите жи- 
тели во 1951 година се намали на 360, во 1961 
година се рсгистрирани 395, во 1971 година 354, 
во 1981 година 380, а во 1991 година 414 жители. 
Во непосредиа близина на сслото постои рудник 
за камсн јаглен, кој се експлоатира. Селаните се 
занимаваат со земјоделство (произведуваат жито 
и ту гун)и со сточарство.

8) БЕЛА ЦРКВА

Мала македонска населба растурена во вре- 
мето на Али-паша Јанински. Се наоѓала во ата- 
рот на денешното село Граче, на два километра 

југоисточно од него (21°04’ х 40°28’). Нејзините 
жители биле одведени во Епир, каде што му слу- 
гувале на Али-паша. Се вратиле по триесетина 
години интернација и заедно со другитс вратени 
семејства од околните исто така растурепи па- 
сслби го основале селото Граче.

9) БЕРИК

Мала максдонска населба расзурена во не- 
мирните години, Сс наоѓала во атарот на селото 
Д’мбени, околу пет километри источно од иего и 
на мало растојание од западната страна на глав- 
ниот па г што води од Костур за Лерин (21°1Г х 
40°35’). Жителите од оваа населба заедно со оние 
од околните населби го основале селото Д’м- 
бени, но има семејства од селото Бсрик што се 
прибрале и во други околни села.

10) БИЛЕВЕЦ

Оваа мала македонска населба, која е расту- 
рсна во немирнитс години, се наоѓала меѓу села- 
та Дреничево и Добролишта (21°08’ х 40°28’). Неј- 
зиното паселепие се прибрало во соседните села 
Дреничево и Добролипгга.

11) БЛАЦА
-ОКСЈА Οξυά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Североисточно од Костур и од Кос гурското 
Езеро, во југоисточните поли на плапината Вичо, 
во една мала котлина на надморска височина од 
1.190 метри (21°2Г х 40°37’) е расположено маке- 
довското село Блаца. Според преданието, во по- 
старо време било лоцирано поблизу до врвот на 
плапината, а неговите жители се занимавале ис- 
клучително со сточарство. Подоцна се преселиле 
во месноста Милеви Ливади, од каде поради сил- 
ните ветрови повторпо се вратиле во месноста 
каде што се наоѓа селото. Тоа порано претставу- 
вало населба од колиби кои постепено биле за- 
менети со куќи од гврд материјал. Блаца како ма- 
кедонско село се до дснес не претрпело никакви 
етнички промени. К’нчов го спомнува со 555 жи- 
тели, а Милоевиќ со 55 куќи. Поради активното 
учество на населението во Илинденското воста- 
ние, селото било паполно изгорено од турскиот 
аскср, а 12 лица биле убиени, но малку подоцна 
повторно било изградено. Според пописите, во 
1913 година имало 424, во 1920 години 264, во 1928 
година 218, а во 1940 година 277 жители. Кон- 
стантното намалување на населението се должи 
на голсмата емиграција во прекуокеанските зем- 
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јн поради малтретирањето од страна на грчкптс 
масти. Блаца миогу настрада и во времсто на 
Граѓанската војпа. Повеќе семсјства и посдипци 
«вкупно 173 лица) побараа засолниште претежно 
во Македонија и делумно во источноевропските 
земји. Порадн тоа во пописот од 1951 година сс 
регистрирани само 122 жители, во 1961 година 161, 
во 1971 година 121, во 1981 година 79, во 1991 го- 
дина 166 жители. Продолжителното намалувањс 
на бројот на жигслите се должи на емигрираљето 
во прекуокеанските земји, кое трае се до денес. 
Селанитс се занимаваат со одгледување на компир, 
со сгочарство η со експлоатација на шумитс.

12) Б"МБОКИ (БОМБОКИ)
- (Ί АВРОПОТАМОС (МАКРОХОРИ) 
Σταύροπόταμος (Μακροχώρι) 
(н. од 2.12.1929, Вл. в/к 431/12.12.1929)

Севсроисточно од Кестур и јужио од Лерин, 
на надморска височина од 690 метри лежи маке- 
донското село Б’мбоки (21°24’ х 40°33’) кое се до 
денес нема претрпено никакви етнички промени. 
К’нчов го спомнува со 260 житсли, а Милоевиќ со 
40 македопски куќи. Поради активното учество 
во Илипдеиското востапие, селото било наполно 
нзгорено, а биле убисни и седуммина селапи, по 
малку подоцна било повторно подигнато. Според 
пописите, во 1913 година имало 228 жители, во 
1920 година 197, во 1928 година 220, а во 1940 го- 
дина 295 жители. 11оради Граѓанската војна село- 
то го напуштиле повеќе семејства и поединци - 
вкупно 89 лица, а други 39 лица загинаа. Побег- 
натите побараа засолниште главно во Република 
Македонија, а помал број во источноевропските 
земји. Поради тоа во селото при пописот од 1951 
година се евидентирани само 125, во 1961 годипа 
243, во 1971 година 147, во 1981 година 164, во 1991 
година 202 жители. Сегашното намалување на 
населепието се должи на тенденцијата на иселу- 
вање во прекуокеанските земји поради несносли- 
вите услови за живеење. Главни производи се 
жито, грав, компири, а делумно е застапено и ло- 
зарството.

13) БОБИШТЛ
-ΒΕΡΓΑ Βέργα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Јужно од Лерин и североисточно од Кос гур 
и Рупипгга, во подножјето на планините Костур- 
ска, Голинска и Руката, на надморска височина 
од 920 метри, на самиот главен пат што води од 
Костур за Сорович е расположено малото маке- 
донско ссло Бобишта (21°27’ х 40°33’)· Тоа отсе- 
когаш прстсгавувало чисто македонска населба 

и до денес нема ,ретрпено никаквп етнички про- 
менп. К’нчов го спомнува со 684 жители, а Ми- 
лосвиќ со 40 македопски куќи. Поради активното 
учество на селапите во Илинденското востание 
селото паполно било пзгорено, а седумнаесегми- 
иа сслани билс убисни од турскиот аскер, но мал- 
ку подоцпа бкло повторпо подигнато. Во пописот 
од 1913 година се евнденгирани 243 жители, во 
1920 година 141, во 1928 годипа 155, а во 1940 
година 198 житсли. Сслото од Илинденското во- 
сгание до 1924 година го напуштиле 55 семејства, 
кои се иселиле во Бугарија, а десетина семејства 
сс иселиле во Цариград и во другитс земји. Во 
времето на Граѓапската војна селото го напу- 
пп иле вкупно 50 лица кои се засолниле главио во 
Република Максдонија, а помал број во источно- 
европскиге земји, а десегина загинаа. И покрај 
тоа, селото не се растури. Според поновите попи- 
си, во 1951 година во него живселе 131, во 1961 го- 
дина 157, во 1971 година 142, во 1981 година 159, а 
во 1991 година 147 жители. Главното занимање 
па селалите е земјоделството и сточарството.

14) БОГАЦКО
-ВОГАЦИКОН Βογατσικόν

Дваесет и два киломстра југоисточно од Ко- 
стур и Рупишта, всушност на самиот пат кој од 
Костур и Рупипгга води за Гребен (Гревена), се 
наоѓа големото грчко ссло Богацко, кое лежи на 
надморска височина од 770 метри (21°23 х 40°25). 
Според К’нчов селово броело 1.750, а според 
Бранков 2.250 грчки жители. Во пописот од 1913 
година се запишани 2.693 жители, во 1920 година 
1.701, во 1928 година 1.601, а во 1940 година 1.509 
житсли. Основпата причииа за перманеитното на- 
малувањс на населението се состои во тоа пгго 
жителите постојано се иселувалс во поголемитс 
градови и во прскуокеанските земји. Поради кон- 
центрација на семејства од околните населби, ка- 
ко последица од Граѓанската војна, селото во 
1951 година имаше 1.854 жители, но десет години 
подоцпа, во 1961 година, нивниот број се намали 
па 1.128 и иродолжи да сс намалува и во наред- 
нитс години, така што во 1971 година изнесува 
само 855. Меѓутоа, во 1981 годипа бројот на жи- 
телите се зголеми на 998, а во 1991 година се 
регистрирапи 961 жител. Во пепосредна близина 
на Богацко по пормализирањето на ситуацијата 
се подигнати двс нови населби: Агиос Николаос 
(Свети Никола) - во 1971 година споена со Богац- 
ко и повеќе не се спомнува како посебна населба, 
и Ризо - во пописот од 1961 годипа регистрирана 
со 333 жители, а во пописот од 1971 година 
избришана од евиденција бидејќи се распадна (види 
посебно за селата Свети Никола - Агиос Ни- 
колаос, и Ризо).
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15) БОЈНЕ (БУХИН)
- АНТИРОН Ανθηρόν
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/1928)

На надморска височина од 890 метри, југоза- 
падно од Рупишта, а во непосредна близина на се- 
лата Нестим (од север), Зиковишта (од југ), Чкало- 
хор (од псток) и Долени, Мангила и Либишсво (од 
запад и југозапад) е расположено малото маке- 
донско село Бојне (21°12 х 40°22), познато и под 
името Бухин. Административно влегува во соста- 
вот на општината Зиковишта. Ова село, како и 
целата општина, до пред неколку години адми- 
нистрагивно влегуваше во составот на Населич- 
ката околија, иако му припаѓа на регионот Кос- 
тенарија, кој се разликува од другите јужни и за- 
падни прсдели по тоа што е чисто македопски. 
Селото Бојне отсекогаш било македонска насел- 
ба и гакво остана се до денес. К’нчов го спом- 
нува со 240 жители Македонци, а Милоевиќ со 37 
македонски куќи. Во пописот од 1913 година сс 
евидентирани 251, во 1920 година со 230, во 1928 
година 225, во 1940 година 269 жители. Причина- 
та за незголемувањето на бројот на населението 
е пасивноста на овој крај, поради што постои 
традиција за одење на печалба, како речиси и во 
сиге други ссла на Костенаријата. Селото при- 
лично настрада во Граѓанската војна, поради што 
во 1951 година е евидентирано со само 177 жи- 
тсли. Во 1961 година има 169, во 1971 година 117, 
во 1981 година 101, а во 1991 година 58 жители. 
Главните занимања на населението се земјодел- 
ството и сточарството.

16) БОРБОТСКО
- ЕПТАХОРИОН Επταχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Костур, во пазувиге на пла- 
нината Грамос, на надморска височина од 860 ме- 
три е расположено големото грчко село Борбот- 
ско (21°02’ х 40°14’), кое во раното средновеко- 
вие претставувало чисто македонска населба. Во 
немирните години оваа населба била напуштена, 
а подоцна населена од Грци сточари од Епир, по- 
знати како Качауни. К’нчов Борботско го спом- 
нува со 1.200, а Бранков со 2.000 жители. Изгле- 
да дека овие бројки се претерани, бидејќи во по- 
писотод 1913 година се попишани 869 жители, во 
1920 година 657, во 1928 година 732, а во 1940 го- 
дина 947 жигели. Од ова село има голема еко- 
номска миграција во прекуокеанските земји. Се- 
лото наполно настрада во Граѓанската војна, ко- 
га беше напуштено од неговите жители. По нор- 
мализирањето на ситуацијата повеќето од нив се 
вратија, гака што во пописот од 1951 година се- 
лото има 595, во 1961 година 622, во 1971 година 

438, во 1981 година 368, а во 1991 година 432 жи- 
тели. Оттука минува главниот пат кој од Костур 
преку Лапшишта води за Коница. Борботско во 
времето на турското владеење било и центар на 
нахија која опфаќала неколку села. Тоа и денес 
прстставува посебен стопански центар, во кој лу- 
ѓето од околните села доаѓаат па пазар заради 
купување. Во него постојат и административни 
служби. Главното запимање на паселението е 
експолоатацијата на богатата шума од планината 
Грамос и сточарството.

17) БРЕШТЕНИ (БРЕСЧЕНИ)
- АВГИ (КРИЈА НЕРА) Αύγη (Κρύα Νερά) 
(н. од 30.4.1929, Вл. в/к 164/03.05.1929) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

На мала оддалеченост од реката Белица, за- 
падно од Рупишта и југозападно од Костур, лежи 
малото село Брештспи (21°1Г х 40°27’). Во него 
според К’нчов живееле 180 Максдонци и 125 Тур- 
ци, а Милоевиќ го спомнува со 28 македонски и 
12 турски куќи. Според пописите, во 1913 година 
имало 317, а во 1920 година 312 жители. По исе- 
лувањето на Турците во 1924 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука се паселени извесен 
број бегалски семејства од Мала Азија, со вкуп- 
но 95 лнца, така што селото одново стана меша- 
на населба, која во 1928 година имаше 265, а во 
1940 година 433 жители. Бројот на Македонците 
беше малку поголем од оној на бегалците. Во вре- 
мето на Граѓанската војна селото многу настра- 
да, посебно македонските семејства: загинаа 17 
Македонци, додека 127 го напуштија селото и по- 
бараа засолниште во Република Македонија и из- 
вессн број во источноевропските земји. Во село- 
то останаа околу 50 Македонци. Бројот на жите- 
лите во 1951 година изнесуваше 271, во 1961 го- 
дина 264, во 1971 година 210, во 1981 година 209, а 
во 1991 година 222 жители. Главни производи на 
селото се жито, леќа и тутун.

18) ВИСАНСКО
-ПЕВКОФИТОН Πευκόφυτον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Костур и Нестрам, во јужни- 
те пазуви на планината Грамос, на самата грани- 
ца на Македонија со Епир, на надморска височи- 
па од 970 метри е расположено селото Висанско 
(20°59’ х 40°18’)· Покрај селото тече реката Са- 
рандапорос. Во постаро време селото претставу- 
вало чисто македонска населба, која била напу- 
штена во немирните години, а потоа населена со 
Грци Качауни дојдени од Епир како сточари. 
К’нчов го спомнува со 160, а Бранков со 150 грч- 
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ки жители. Селото според пописот од 1913 годи- 
на имало 174 жигели, во 1920 година 176, во 1928 
година 231, а во 1940 година 322 жители. Иако 
настрада во Граѓапскага војна (населението на- 
полно беше повлечено во 1947 година, а врагено 
во 1951 година), селото егзистира и денес. Во по- 
писот од 1951 година се евидентирани 166, во 1961 
година 242, во 1971 година 113, во 1981 годипа са- 
мо 37, а во 1991 година 41 жител. Главното зани- 
мање на иаселението е експлоатацијата на бога- 
тата шума, а споредни се сточарството и земјо- 
дслството.

19) ВИТАН
-ВОТАИИОН Βοτάνιον
(и. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу осум километри југоисточно од Рупи- 
шта, речиси крај самиотдесен брег на рската Би- 
стрица, лежи малото грчко село Витан (21°19’ х 
40°25’). И ова село, како и околните качаунски се- 
ла, некогаш било македонско, но било напуште- 
но во немирните години и подоцна населено од 
Грци сточари. Витан е едно од оние грчки села 
што откај север и исток граничат со македонски 
ссла. Според К’нчов имало 80 грчки жители. Во 
1913 година имало 107, во 1920 година 99, во 1928 
годипа 107, а во 1940 година 141 жител. Поради 
Граѓанската војна бројотна жигелитс опадна, гака 
што во 1951 година се сведе на 103, во 1961 го- 
дина на 91, во 1971 година на 54, во 1981 година 
на 78 и во 1991 година на 71 жител. Малоброј- 
иитс семејства од селото се занимаваат главпо со 
производство на градинарски култури.

20) ВИЧИШТА
- НИКИ (ВИЦИСТА) Νίκη (Βίτσιστα)
(н. од 11.5.1954, Вл. в/к бр. 101/24.5.1954)

Околу осум километри југоисточно од Не- 
с грам, во пазувите на североисточните разграикн 
на планината Грамос, на надморска височина од 
895 метри е расположено малото село Вичипгга 
(21 °07’ х 40°23’). Во постаро време било населено 
со Македонци, но тис биле истиснати од Албанци 
муслимани. К’нчов ова село погрешно го спом- 
нува како грчка населба со 160 жители, додека 
Милоевиќ правилно го регистрира како албанска 
муслиманска населба со 35 куќи. Меѓутоа, изне- 
сените бројки веројатно не се точни, бидејќи во 
официјалниот попис од 1913 година во Вичишта 
се евидентирани 303, а во 1920 година 318 жите- 
ли. По насилното иселување на албанското насе- 
ление во 1924 година тука беа населени бегалски 
грчки семејства. Нивниот број во 1928 година из- 
несувал 123 жители, а во 1940 година 261 жител.

Селото нас града во Граѓанската војна и неговото 
населспие беше повлечено во полските села, по- 
ради игго во пописот од 1951 година не се спом- 
нува како населба. Меѓутоа, неговите жители 
малку подоцна се врагија, така што во пописот 
од 1961 година веќе се евидентирани 206 жители, 
во 1971 година 107, во 1981 година 65, а во 1991 
година 69 житсли. Селото е сиромашно, а насе- 
леннето произведува ограничени количества жи- 
то, костеии и друго овошје, додека сточарството 
с слабо развиено.

21) ВИП1ЕНИ
-ВИСИНЕА Βυσσινέα
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

'Гринаесет километри североисточно од Ко- 
стур и северно од Костурското Езеро, во пазу- 
вигс на планината Вичо, на надморска височина 
од 950 метри е расположено селото Вишени (21°19’ 
х 40°38’) кое до неодамна претставуваше самос- 
тојна општина во Костурската околија. Сега 
спаѓа во составот на градската општина Тиолиш- 
га. Вишени отсскогаш било чисто македонска на- 
селба, а такво е остапато се до денес без да пре- 
трпи какви и да било етнички промени. К’нчов го 
спомнува со 1.150 жители, а Милоевиќ со 200 ма- 
кедонски куќи. Иако поради активното учество 
на селаните во Илинденското востание селото 
речиси целосно било изгорено и од сзрана на тур- 
скиот аскер биле убиени седуммина селани, тоа 
било повторно обновено. Со пописот од 1913 го- 
дина сс опфатени 960, во 1920 година 700, во 1928 
година 642, а во 1940 годииа 684 жители. Меѓу 
двете светски војни бројот на жителите опаѓа по- 
ради големата емиграција во Бугарија и во пре- 
куокеапските земји. Селото исто така многу нас- 
трада во Граѓанската војна, поради пгго дел од не- 
говото население побара спас во Република Ма- 
ксдонија и во источноевропските земји. По нор- 
мализирањето на ситуацијата некои од останатите 
жители почнаа да се иселуваат во прекуокеан- 
ските земји, така што бројот на населението во 
Вишени постојано се намалува. Според пописите, 
во 1951 година Вишени имаше 472 жители, во 
1961 годипа 267, во 1971 година 260, во 1981 годи- 
на 220, а во 1991 година 157 жители. Селото е си- 
ромашно и неговите житсли се занимаваат со 
земјоделство и делумно со сточарство.

22) ГАБРЕП1
-ГАВРОС Γάβρος
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Ссверозападно од Костур, од кој е оддале- 
чено околу петнаесет километри, и југозападно 
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од Лерин, крај самиот главен пат што води од 
Лерин за Костур е расположено селото Габреш 
(21 °1Г х 40°38’), кое претставува чисто македон- 
ска населба. К’нчов го спомпува со 455 житсли, а 
Милоевиќ со 100 македонски куќи. Во пописот од 
1913 година се евидентирани 648 жители, во 1920 
година 509, во 1928 година 405, а во 1940 година 
384 жители. Причината за перманентното иама- 
лување на бројот на жителите на Габреш е го- 
лемата емиграција во прекуокеанскиге земји. Во 
Граѓанската војна прилично настрада, поради 
што дел од неговите жители побараа засолниште 
во Република Македонија и делумно во источно- 
европските земји. Поради големата концентра- 
ција на жителите од околните села во времето на 
Граѓанската војна, во 1951 година во него живе- 
еја 447 жигели, но по иивното заминување во 
своите села бројот на жителите на Габреш пока- 
жува големо намалување и во 1961 година селото 
има само 107, во 1971 година 75, во 1981 година 
91, а во 1991 година само 10 житсли. Основната 
причина за намалувањето на бројот на жителите 
на Габреш по Граѓанската војна с нивното ма- 
совно иселување во прекуокеанските земји. Главни 
производи на селото сс жито, грав, овошје, а на- 
селението делумно се заиимава и со сточарство.

23) ГАЛИШТА
- ОМОРФОКЛИСЈА Ομορφοκκλησιά 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Дваесетина километри југозападно од Ко- 
стур и околу шест километри североисточно од 
Нестрам, на надморска височина од 810 мстри 
лежи селото Галишта (21°08’ х 40°26’). Во мина- 
тото тоа била чисто македонска населба каква 
што останала се до 1924 година. Бидејќи сден по- 
мал број од неговите жители во минатото ја при- 
миле мулсиманската вера, во 1924 година по сила 
на Лозанската конвснција биле принудени да се 
иселат во Турција. К’чнов селото го спомнува со 
600 Македонци христијани и 160 Македонци му- 
слимани, а Милоевиќ со 95 македонски христи- 
јански и 55 македонски муслимански куќи. Спо- 
ред пописот од 1913 година селото имало 763, а 
во 1920 година 596 житсли. По иселувањето на 
Македонците муслимани тука се населиле бегал- 
ски грчки семејства со вкупно 113 лица, така што 
сосе новото бегалско население во 1928 година 
во селото живееле 406, а во 1940 година 569 жи- 
тели. Во текот на Втората светска војна и за вре- 
ме на Граѓанската војна Галишта прилично на- 
сграда, поради што 22 семејства и извесен број 
поединци го напуштија селото и побараа засол- 
ниште во источноевропските земји и во Републи- 
ка Македонија, а неколку семејства се засолнија 
во градот Костур. Според пописот од 1951 година 

селото е преполовено - тогаш се попишани 270 
жители. Во 1961 година во него живеат 251, во 
1971 година 153, во 1981 година 87, а во 1991 го- 
дина 109 жители. Основната причина за намалу- 
вањето на бројот на жителите по Граѓанската 
војна е иселувањето на македонските семејства 
во прекуокеанските земји. Селото е сиромашно. 
Покрај земјоделството неговите жители се зани- 
маваат со занаетчиство, посебно со правење ќе- 
рамиди, и како воденичари.

24) ГОРЕНЦИ
-КОРИСОС Κορησός
(н. бр. 38.200/31.10.1919, Вл. в/кбр 69/5.11.1919)

Источно од Костурското Езеро, на оддале- 
ченост околу шеснаесет километри, и околу три- 
наесе г километри североисточно од Рупишта ле- 
жи селото Горснци (21°23’ х 40°ЗГ). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Костурската околи- 
ја. Расположено е на надморска височина од 700 
метри и претставува една од најголемите општи- 
ни во округот. Според преданието, Горенци е 
осповано од жители на селата Саракина, Цакони 
и Л'нтово, кои се наоѓале во негова непосредна 
близина и кои во немирните години биле разур- 
нати од разбојнички банди. При основањето се- 
лото било чисто македонско, но поради богатство- 
то на земјиштето тука почнале да се населуваат 
и турски семејства, така што тоа станало мешана 
населба, во која според К’нчов живееле 1.800 Ма- 
кедонци и 550 Турци. Бранков бројот на Маке- 
донците го качува на 2.680. Милосвиќ селото го 
спомнува со 300 македонски и 200 турски куќи. 
Во пописот од 1913 година се попишани 1.731, а 
во 1920 година 1.921 жител. По присилното исе- 
лување на Гурците во Турција во 1924 година ту- 
ка се населени поголем број бегалски семејства 
од Кавказ, Источна Тракија и Мала Азија, или 
вкупио 252 бегалци Грци. На тој начин Горенци 
повторно стана мешана населба, во која во 1928 
година живееја 1.468, а во 1940 година 1.627 жи- 
тели, од кои бројот на бегалците не беше пого- 
лем од триста, иако меѓу двете светски војни во 
Бугарија се иселија околу 20 македонски семеј- 
ства. Бидсјќи Горенци не настрада многу во вре- 
мето на Граѓанската војна, во 1951 година брое- 
ше 1.835 жители. Во 1961 година се евидентирани 
1.136, во 1971 година 988, во 1981 година 1.133 жи- 
тели, а во 1991 година 1.105 жители. Намалува- 
њето се должи на големото иселување во преку- 
океанските земји и во внатрешноста на земјата. 
Горенци и денес претставува економски центар 
на повеќе околни села и тука еднаш неделно се 
одржува пазар. Главниот производ на селото се 
житата, додека сточарството е слабо развиено.
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25) ГОРНА СТАТИЦА
- АНО МЕЛАС Ανω Μελάς
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Меѓу разгранкитс на планината Вичо, се- 
верно од Костур и југозападно од Лерин, поточно 
меѓу плаиините Лисец и Лунџер, во една длабока 
клисура е расположено селото Горна Статица 
(21 °16’ х 40°43’). Лежи на надморска височина од 
1.020 метри и влегува во составог на општината 
Долна Статица. (Всушност се работп за едно се- 
ло познато порано како Горно и Долно Маало.) 
Низ селото тече реката Бистрица. Грците го на- 
рекоа Мелас, бидејќи тука во ноќта на 13 октом- 
ври 1904 година е убисн водачот на грчкото ан- 
дартско движење Павлос Мелас. Селото отсеко- 
гаш претставувало чисто македонска населба и 
до денес нема претрпено никакви етнички проме- 
ни. К’нчов го спомнува (заедно со Долна Стати- 
ца) како село со 600 жители, а Милоевиќ Горна 
Статица ја бележи одделно со 60 македонски ку- 
ќи. Заедно со Долна Статица се води во пописите 
од 1913 година - со 609 жители, од 1920 година 
со 550, и од 1928 година - со 501 жптел, додека во 
пописот од 1940 година се води како посебна на- 
селба со 198 жители. Меѓу двете војни од селото 
(Г+Д) се иселија 117 лица главно во прскуокеан- 
ските земји. За времс на Граѓанската војна на- 
селбава тешко настрада. Од двете маала загинаа 
53 лица, а 66 ссмејства и поединци, вкупно 186 
лица и уште 154 малолетни дсца побараа спас во 
Република Македонија и во источноевропските 
земји. Затоа во селото во 1951 година сс попи- 
шани 91, во 1961 година 82, во 1971 година 50, во 
1981 година 53, а во 1991 година 50 жителн. (Види 
и с. Долна Статица.)

26) ГОРНО ВИШОМО

Селото Горно Вишомо било лоцирано око- 
лу 3 километри југоисточно од селото Крчиигга 
(21°04’ х 40°32’)· Се распаднало во немирнитс го- 
дини, а неговите житсли се прибрале во селото Кр- 
чишта (види и село Крчишта).

27) ГОРНО ДРЕНОВЕНИ
- АНО КРАЊОНАС Ανω Κρανιώνας 
(п. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Околу петнаесе г километри севсрно од Ко- 
стур во самото подножје на Шештеовскага Бука 
на надморска височина од 830 метри лежи селото 
Горно Дреновени (21°14’ х 40°38’)· Администра- 
тивно влегува во составот на општината Долно 
Дреновени, а всушност претставува горно маало 
на селото Дреновени. Според преданието с. Гор- 

но Дреновени е подигнато во втората половина 
на XVIII вск од жители на пет помали населби: 
Берик - лежела во атарот на селото Д’мбени и 
поголем број жители билс преселени во Д’мбени; 
Багран - лежела два километра јужно од Г. Дре- 
новени; Грамос - лежела два километра јужно од 
Г. Дреновени и за пејзините жители се сметало 
дска потскнуваат од денешното село Грамос кое 
лежи на истоимсната плацина; К’пчор - се наоѓа- 
ла пст километри јужно од Г. Дреновени; Лабана 
- лежела на шест километри јужно од Горно Дре- 
новени.

Селото од неговото основање се до денес е 
останато чисто максдонска населба и нема пре- 
трпепо никакви етнички промепи. Според К’нчов 
II двете маала (Горно и Долно Дреновени) броеле 
650 жители, а спорсд Милоевиќ ималс 150 маке- 
донски куќи. Поради активното учество во Илин- 
денското востанпе селото било целосно изгорено 
и неколку селани убиени од турскиог аскер. Во 
1913 година се попишани 810, а во 1920 година 
723 жители. Во пописот од 1928 година Горно 
Дреновсни се води како посебна населба со 278, а 
во 1940 година со 230 жители. Меѓу двете свет- 
ски војни селото го напуштиле (и од двете маала) 
63 лица, кои се иселиле во Бугарија, а поголем е 
бројот на иселените во прекуокеанските земји.

Во Втората све гска војпа и за време на Гра- 
ѓанската војна (1940-1949) селото даде 23 жртви, 
а од исгата причина поголем број жители поба- 
рДа засолиипгге претсжно во Република Македо- 
нија. По Граѓанскага војна поголем број жители 
се иселија во прекуокеанските земји, поради што 
во ова ссло бројот на жителите постојано се на- 
малува. Така во 1951 година селото се води со 
само 107 житсли, во 1961 годипа нивниот број се 
памалува на 49, во 1971 година има 50, во 1981 го- 
дина 38, а во 1991 година веќе е регистрирано без 
жители.

28) ГОРНО ПАПРАТСКО
- ПТЕРЈА (АНО ПТЕРЈА)
Πτεριά (Ανω Πτεριά)
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу пет километри југоисточно од грчко- 
албанската граница и дваесет и два километра 
западно од Костур, па надморска височина од 820 
мегри лсжи селото Горно Папратско (21°04’ х 
40°31’)· Тоа претставува самостојна општина во 
Костурската околија, во чиј состав влегуваат и 
селата Долно Папратско и Трстика. Во минатото 
Горно Папратско претставувало чисто македон- 
ска иаселба. Меѓутоа, во иемирните години, за- 
ради поголема сигурност, неговите жители ја про- 
мениле верата и станале муслимани. К’нчов го 
спомнува како такво со 330 житсли, а Милосвиќ 
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со 50 куќи. Во 1913 година во селото живселе 
442, а во 1920 година 351 житсл. Селаиите од Гор- 
но Папратско како муслимани, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1924 година биле иселе- 
ни во Турција, а на нивно место се населени грч- 
ки бегалски семејства. Нивниот број во 1928 го- 
дина изнесувал 181, а во 1940 година 312 жители. 
Тие во времето на Граѓанската војна се покажаа 
како големи иепријатели на македонското насе- 
ление. Нивниот број во 1951 година опадна на 
275, додека во 1961 година селото брои 333, во 
1971 годипа 342, за да се намали во 1981 година 
на 269, а во 1991 година на 207 жители. Главни 
производи на селото се жито, леќа и тутун.

29) ГОРНО СЛИВЕНИ

Растурена македонска населба која се нао- 
ѓала во атарот на селото Д’мбени (21°12 х 40°34’). 
Жителите од ова село, заедно со жителите од κε- 
το така растурените села Берик, Сајново и Света 
Петка, го основале селото Д’мбени, за заеднички 
да се бранат од нападите на разбојничките банди 
(види и село Д’мбени).

30) ГОРНО СТЕНСКО

Мала македонска населба лоцирана околу 
два километра североисточно од селото Стенско 
(21°03 х 40°27’). Се распаднала во немирните го- 
дини и нејзиното население се прибрало во село- 
то Стенско.

31)госно
-ЛАХАНОКИПИ Λαχανόκηποι
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу пет километри југозападно од Рупи- 
шта и на дванаесет километри југозападно од 
Костур, на надморска височина од 670 метри ле- 
жи селото Госно (21 °13 х 40°27’) кое администра- 
тивно спаѓа под општината Старичани. Селото 
отсекогаш било чисто македонска населба, а се 
до денес нема претрпено никакви етнички проме- 
ни. Според К’нчов броело 152 жители, а Мило- 
евиќ го спомнува со 50 максдонски куќи. Во по- 
писот од 1913 година се евидентирани 121 житсл, 
во 1920 година 161, во 1928 година 196, а во 1940 
година 264 жители. Бидејќи не претрпе сериозни 
загуби за време на Граѓанската војна (загинаа 15 
лица. а 25 побегпаа во источноевропските земји), 
во 1951 година имаше 270, во 1961 година 265, во 
1971 година 184, во 1981 година 215, во 1991 годи- 
на 202 жители. Главните производи се тутунот и 
градинарските култури.

32) ГРАМОС

Мала населба во непосредна близина (два 
километра јужно) на Горно Дреновени (21°13 х 
40°36’) растурена во втората половина на XVIII 
век. Се смета дека нејзините жители како сто- 
чари пред повеќе од три века дошле од исто- 
именото село Грамос, кое лежи на планината 
Грамос. Жителите од оваа населба се прибрале 
во селото Горно Дреновени.

33) ГРАМУПГГА
-ГРАМОС Γράμος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На југозападните граници на Костурскиот 
округ, во пазувитс на планината Грамос и неда- 
лску од грчко-албанската граница, на надморска 
височина од 1.390 метри се наоѓа влашката сто- 
чарска населба Грамупгга (Грамос) (20°5Г х 40°24’). 
Многу порано оваа населба била населена со Ма- 
кедонци, но тие во немирните години ја напупгги- 
ле и се преселиле во непосредна близина на село- 
то Горно Дреновени, каде што основале нова ис- 
тоимепа населба, која во втората половина на XVIII 
век исто така се распаднала. Откако населбата ја 
напуштиле македонските жители, таа била зафа- 
тена од влашки сточарски семејства, кои кон неј- 
зиното име додале аромански суфикс - населбата 
ја нарекле Грамушта. Населбата се користи само 
во текот на летниот период, бидејќи зиме во овој 
атар е невозможно да опстанат стада и сточарски 
ссмејства. Бројот на нејзините жители никогаш 
не може да се определи точно, бидејќи постојано 
се раселуваат. К’нчов Грамушта го спомнува со 
160 влашки жители, додека во пописите од 1913 и 
1920 годипа се води како напуштена населба. Спо- 
ред пописот од 1928 година има 13, а во 1940 го- 
дина 55 жители, сите од машки пол, што укажува 
на тоа дека се работи за сточари зафатени околу 
стада. Во 1926 година селото Грамушта (Грамос) 
е прогласено за самостојна оппггина со седипгге 
во селото Рупишта, со кое непрекинато се одр- 
жуваат економски и други врски. Во пописите ол 
1951, 1961, 1971, 1981 и 1991 година Грамос се 
спомнува како населба без жигели.

34) ГРАЧЕ (ГРАТЧЕ, ГРЧЕ)
- ПТЕЛЕА (ФТЕЛЈА) Πτελεα (Φτελιά) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.192«) 
(н. од 29.10.1949, Вл. в/к бр. 319/22.11.1949»

Седумнаесетина километри југозападно αι 
Костур, на надморска височина од 825 метре с 
расположено е селото Граче (21°05’ х 40°28’) гое 
претставува самостојна општина во Костураиѕ» 
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околија, во чиј состав влегува и селото Дрени- 
чево. Во минатото тоа била поголема населба 
која се состоела од пет помали: Монастирсц, Клја- 
совисо, Илјавица, Ладушица и Бсла Црква, кои 
вкупно имале 700 куќи. Овие пет населби ги ра- 
стурил Али-паша Јанински и нивното население 
го преселил во Епир. По триесет години некои од 
жигелите на овие села се вратиле назад и од ур- 
натините изградиле нова населба која ја нарекле 
Граче. Тука со времето се населиле и други села- 
ни од околните села, така што селото почнало да 
се зголемува. Тоа е, всушност, поделено на две 
маала, низ кои тече една мала река. Неговиге 
жители отсекогаш биле Македонци и селото ка- 
ко такво до денес нема претрпено никакви етнич- 
ки промени. К’нчов го спомнува со 195 жители, а 
Милоевиќ со 30 македонски куќи. Во 1913 година 
имало 318, во 1920 година 287, во 1928 година 333, 
во 1940 година 462 жители. Како што се гледа, 
селото покажува постојан порасг. Во Гра- 
ѓанската војна Граче прилично настрада, поради 
што во 1951 година неговото население сс нама- 
ли на само 83 жители. Во 1961 година се води ка- 
ко две населби, и тоа Горно Граче - со 79, и Дол- 
но Граче - со 110 жители. При пописот од 1971 
година населбата Горно Граче имала 76, а Долио 
Граче 72 жители, додека според пописите од 1981 
и 1991 година Горно Граче имало 69, односно 72 
жители, а Долно Граче 101, односно 93 жители. 
Населението се занимава со земјоделство, произ- 
ведува главно жито, а делумно се занимава и со 
сточарство.

35) ГРЛЕНИ
-ХЈОНАТОН Χιονάτον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.08.1928)

Осумнаесет километри југозападно од Ко- 
стур на надморска височина од 960 метри, до са- 
миот врв на планината Алевица, лежи селото Гр- 
лени (21°02’ х 40°28’) кое порано претставувало 
самостојна општина во Костурската околија, а 
денес спаѓа во градската општина Ревани. Во ми- 
натото Грлени претставувало чисто македонска 
населба. Во немирните години жителите заради 
поголемата сигурност биле принудени да се отка- 
жат од својата христијанска вера и станале мус- 
лимани. Селото како гакво го спомнува и К’нчов 
- со 266 жители, додека Милоевиќ воопшто не го 
спомнува. Грлени во времето на пописот од 1913 
година имало 700, а во 1920 година 738 жители. 
По нивното иселување, по сила на Лозанската кон- 
венција, во 1924 година во Турција гука се насе- 
лиле бегалски семејства од Мала Азија. Нивниот 
број во 1928 година изнесувал 326, а во 1940 годи- 
на 363 жители. Селото како конзервативно не нас- 

града за врсме на Граѓанската војна, а се покажа 
мпогу непријателски расположено спрема околно- 
то максдонско население. Според пописот од 1951 
година селото имало 324, во 1961 година 210, во 
1971 година 165, во 1981 година 194, а во 1991 годи- 
на 124 жители. Намалувањето се должи на фак- 
тот што во меѓувреме дел од неговите жители се 
преселија во побогатите напуштени македонски 
села. Во селото Грлени се произведуваат жита и 
лсќа, а делумно с развиено и сточарството.

36) ДМБЕНИ
- ДЕНДРОХОРИОН Δενδροχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Во јужното подножје на планината Вињари, 
која е разгранка на Вичо, на петиаесет киломе- 
три северозападно од Костур, на иадморска висо- 
чина од 980 метри е расположено селото Д’мбе- 
ни (21°09’ х 40°35’) кое до Граѓанската војна во 
Грција претставувало чисто македонска населба. 
Според преданието селото не е многу старо - би- 
ло основано по доаѓањето на Турците од неколку 
околнп села: Берик, Горно Сливени, Сајново, Ба- 
ница и Света Петка, со цел заеднички да се бра- 
нат од нападите на разбојничките банди. Дури и 
денес селаните знаат од каде потекнуваат нив- 
ните прадедовци. Бидсјќи е подигнато на поне- 
проодно место, каде што растела густа дабова 
пгума, го нарекле Д’мбени. К’нчов го спомнува 
со 1.650 жители, а Милоевиќ со 350 македонски 
куќи. Поради активното учество во Илинденско- 
то востание селото било наполно изгорено, при 
што билс убисни 31 селанец. Покрај нив во бор- 
бите загинале и петнаесет четници. Меѓутоа, 
Д’мбени беше повторно подигнато. За време на 
пописот од 1913 година во него живееле 1.207 
жители, во 1920 година 944, во 1928 година 866, а 
во 1940 година 794 жители. Постојаиото намалу- 
вање на бројот на жителите се должи на голема- 
та смиграција - во Бугарија се иселија околу 50 
семејства и голем број во прекуокеанските земји. 
Д’мбени во Граѓанската војна наполно настрада 
и се распадна. Неговите жители побегнаа во Ре- 
публика Македонија и делумно во источноевроп- 
ските земји, а извесен број по нормализирањето 
на ситуацијата во прекуокеанските земји. Пора- 
ди тоа во 1951 година во него се останати само 19 
жители. Грчкитс власти на местото на прогоне- 
тите Македонци населија голем број Грци коло- 
нисти од Епир. Нивниот број според пописот од 
1961 година изнесувал 450, во 1971 годипа 352, во 
1981 година 394, а во 1991 година 373 жители. По 
запимање претежно се сточари, но се повеќе му 
се посветуваат и на земјоделството.
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37) ДОБРОЛИПГГА
- КАЛОХОРИОН Καλοχιήριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Седумнаесетина километри југозападно од 
Костур меѓу реките Белица и Бистрица на над- 
морска височина од 715 метри е расположено се- 
лото Добролшпта (21°09’ х 40°29’) кос во мина- 
тото претставувало чисто македонска населба. 
Во него со текот на времето се иаселиле и тур- 
ски семејства, приграбувајќи ги насила имотите 
на месните жители. Така селото станало мешана 
населба, која К’ичов ја спомнува со 270 Макс- 
донци и 160 Турци, а Милоевиќ ја бележи со 30 
македонски и 40 турски куќи. Во 1913 година се 
евидентирани 468, а во 1920 година 434 жители. 
Во 1924 година турските жители сс иселија во 
Турција, а на нивно место се населија бегалски 
семејства од Понд, вкупно 145 лица. Селото сосе 
бегалското население во 1928 година имаше 455, 
а во 1940 година.634 жители. Во Граѓанската 
војна загинаа 22 Македонци, а други 42 македон- 
ски жители го напуштија селото и се засолнаа во 
Република Максдонија и делумно во источноев- 
ропските земји. Селото Добролишта во 1951 го- 
дина имаше 585, во 1961 година 520, во 1971 го- 
дина 458, во 1981 година 475, а во 1991 година 459 
жители. Во селото се произведуваат главно жи- 
то, ту-гун и леќа.

38) ДОЛЕНИ
- ЗЕВГОСГАСИО11 Ζευγοστάσιον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Дваесетина километри југозападно од Рупи- 
шта, меѓу ридовите Гаџивица, Влашки Пат, Бра- 
тилица, Жилиште и други ридови пошумени со 
костенови дрвја, се наоѓа сслото Долени (21 °10’ х 
40°23’)· Според преданието во минатото се наоѓа- 
ло малку погоре - во мссноста каде што се наоѓа 
црквата Света Петка. Селото било растурено од 
Али-паша Јанински, а малку подоцна селаните го 
подиганале подолу од старото место, бидејќи нова- 
та локација била подобра за населба. Долени 
отсекогаш претставувало чисто македонска насел- 
ба, која се до денес нема претрпено никакви ет- 
нички промени. К’нчов го спомнува со 224 жите- 
ли, а Милоевиќ со 30 македонски куќи. За врсме 
на пописот во 1913 година во него живееле 344 
жи гели, во 1920 година 226, во 1928 година 207, а 
во 1940 година 187 жители. Намалувањето на бро- 
јот на жителите се должи на сиромаштијата на 
селото, поради која луѓето заминувале па печал- 
ба во внатрешноста на Македонија и Грција, кадс 
што обично работеле како мелничари. Тоа го 
потврдува и односот меѓу бројот на машкото и 

женското населсние при пописите на населени- 
ето. Така, на примср, во 1920 годипа во селото се 
регисзрирапи 69 лица од машки пол, а 157 од 
женски, во 1928 година се регистрирани 77 мажи 
наспрсма 130 жени, во 1940 година 71 маж и 116 
жени итн. Селото прилично настрада во Граѓан- 
ската војпа. Загинаа 20 лица, повеќе семејства се 
иселпја во внатрешноста на Македонија, а изве- 
сен број (7 лица) побараа засолниште во Репуб- 
лика Македопија и во источпоевропските земји. 
Поради тоа во време на последните пописи бро- 
јог на жителите е следниот: во 1951 година 87 
жители, во 1961 година 81, во 1971 година 42, во 
1981 година 47, во 1991 годипа .30 житсли. Селото 
е мошне бедно, а населението живее мошне скудно.

39) ДОЈ1НА ЛОБАНИЦА

Селото Долна Лобаница се наоѓало околу 
пст километри југозападно од Лобаница и на са- 
мо два киломстра источно од албанското село 
Трстеник (2ГО.З’ х 40°34’)· Се распаднало во илин- 
дсискиот период и повеќе не било обновено. Ур- 
патините на селото се наоѓаат во пепосредна 
близина на грчко-албанската граница и на самата 
албанска територија.

40) ДОЛПА СТАТИЦА
- МЕЛАС (КАТО МЕЛАС)
Μελάς (Κάτω Μελάς)
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото е самостојна општина во Костурска- 
та околија, во чиј состав влегува и Горна Ста- 
тпца (всушност Горно Маало). Расположено е 
меѓу планитите Лисец и Лунџер, иа самиот пат 
што води од Лерип за Костур, на надморска висо- 
чина од 1.000 метри (21 °16’ х 40°42’). Население- 
то отсекогаш било македонско и до денес него- 
виот состав не е променет. Селото во минатото 
се водело заедно со Горна Статица како една на- 
селба, во која според К’нчов живееле 600 жи- 
телн, но Милоевиќ го спомнува одделно со 40 ма- 
кедонски куќи. Во 1913 година во двете населби 
живеелс 609 жители, во 1920 година, кога исто 
така се водат заеднички, имале 550 жители, а во 
1928 година 501 жител. Селото Долна Статица прв 
пат се спомнува како посебна населба во пописот 
од 1940 година со 495 жители. Поради Граѓанска- 
та војна имаше интензивно иселување во Репуб- 
лика Македонија и во источноевропските земји, 
а по нормализирањето на ситуацијата во преку- 
океанските земји. Поради тоа во Долна Статица 
за време на пописот од 1951 година бројот на на- 
селението е преполовен, односно тогаш се реги- 
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стрирани само 233 жители, во 1961 година се по- 
пишани 221, во 1971 година 187, во 1981 година 114, 
а во 1991 година 97 жители. Селото е прилично 
сиромашно. Главното заминање на населението 
е земјоделството, а делумно сточарството.

41) ДОЛНО ВИШОМО

Мала македонска населба, која лежсла на 
околу четири километри јужно од селото Крчи- 
шта (21°04’ х 40°32’). Се распаднала во пемир- 
ните години и нејзините жители се прибрале во 
селото Крчиппа.

42) ДОЛНО ДРЕНОВЕНИ
- КРАЊОНАС (КАТО КРАЊОНАС) 
Κ,ρανιώνας (Κάτω Κρανιώνας)
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На петнаесет километри северозападно од 
Костур и на два киломстра источно од главниот 
пат што води од Костур за Лерин е расположено 
селото Долно Дреновени (21 °13’ х 40°37’), кое за- 
едно со селото Горно Дреновени претставува 
една населба поделена на две маала. Според прс- 
данието Долно Дреновени настанало во втората 
половина на XVIII век од соседните помали на- 
селби: Дробаците (лежела на еден и пол киломе- 
тар западно од Долно Дреновени), ЈГнго (лежела 
на еден и пол километар југозападно од селото), 
Крашов Трап и Старите Лозја (се наоѓале на два 
километра северозападно од селото) и Решкин 
Дол (лежела на еден и пол километар западно од 
Долно Дреновени). Овие помали населби пивни- 
те жители ги папуштиле во почетокот на втората 
половина на XIX век и за поголема сигурност го 
основале селото Долно Дреновени. Речиси во ис- 
то време тука се населило и семејството Ловаче- 
ви, кое дошло од селото Жервени, бидејќи одби- 
ло да ја прими исламската всра (од него потек- 
нуваат денешните семејства Ловачсви), како и 
едно семејство од селото Јановени (од кое по- 
текнуваат денешните семејства Јаневци).

Дреновени името го добило според околина- 
та која обилува со дренови дрвја. Селото од сво- 
ето основаље се до денес претставува чисто ма- 
кедонска населба која нема претрпено никакви 
егнички промени. Според К’нчов двете маала 
(Горно и Долно) броеле 650 жители, а според 
Милоевиќ тие се состоеле од 150 македонски ку- 
ќи. Поради активното учество во Илипденското 
востание селото било иаполно изгорено и од гур- 
скиот аскср биле убиени неколку селани, но мал- 
ку подоцна било повторно подигнато. Во двстс 

маала според пописотод 1913 година живееле 810, а 
во 1920 година 723 жители. Во пописот од 1928 го- 
дина селото Долно Дреновени се води како по- 
себна населба со 472, а во 1940 година со ист број 
жители. Во текот на Втората светска војна и за 
време на Граѓанската војна во Грција животитс 
ги загубија 21 селанец, а поголем број семејства 
и поединци побараа засолниште во Република Ма- 
ксдопија. По нормализирањето на ситуацијата, по- 
ради силниот притисок од страпа на грчките влас- 
ти, започна големо иселување во прекуокеански- 
те земји. Поради тоа бројот на жителите пока- 
жува постојано намалување. Така во 1951 година 
во селово живеат 317, во 1961 година 145, во 1971 
година 82, во 1981 година 85, а во 1991 година 68 
жители. Селото е сиромашно, поради што уште 
од порапо постои традиција на одење на печалба. 
Главните занимања на селаниге се земјоделство- 
то, овоштарството и сточарството. Во последно 
време тука се произведува многу квалитетен грав.

43) ДОЛНО ΠΑΠΡΑ1СКО
- КАТО ПТЕРЈА (КАТО ФТЕРЈА) 
Κάτο Πτεριά (Κάτο Φτεριά) 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Мала македонска населба во составот на 
општината Горно Папратско. Расположена е на 
дваесет и еден километар западно од Костур на 
надморска височина од 740 метри, недалеку од 
грчко-албанската граница (21 °03’ х 40°ЗГ). Село- 
то до неговото растурање во 1949 година пре г- 
ставувало чисто македонска населба. К’нчов го 
спомнува со 105, а Бранков со 88 жители, додека 
Милоевиќ го бележи со 12 македонски куќи. Во 
пописот од 1913 година се води заедно со Горно 
Папратско, а во 1920 година како посебна на- 
сслба со 103 жители. Во 1928 година има 113, а во 
1940 година 191 житсл. Селото наполно настрада 
во времето на Граѓанската војна, поради што не- 
говите жители се иселија во Албанија, од каде 
што беа иреселени во исгочноевропските земји. 
Во пописите од 1951 и 1961 година не се спомнува 
како населба, но бидејќи подоцна беше повторно 
обновено, во пописот од 1971 година во него се 
евидентирани 36, во 1981 година 28, а во 1991 
година 36 жители.

44) ДОЛНОСЕЛО

Растурена населба во непосредна близина 
на денешното село Черешпица, а во рамките иа 
пеговиот а гар (21°2Г х 40°35’). Жителите од ова 
село го основалс денешното село Черешница 
(види и село Черешница).

2 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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45) ДРЕНИЧЕВО (ДРАНИЧЕВО)
- КРАНОХОРИОН (ДРАНИЦИОН) 
Κρανοχώριον (Λρανίτσιον)
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу иегнаесет километри југозападно од 
Костур и па едсн километар западно од главниот 
паг што води од Костур за Нестрам е располо- 
жено селото Дреничево (21°06’ х 40°27’) кое ле- 
жи на надморска височина од 780 метри. Во ми- 
натото во селото покрај Македонци живееле и 
пст турски семејсгва. К’нчов Дреничево го спом- 
нува со 280 Македонци и 20 'Гурци, а Милосвиќ 
со 50 македонски и три турски куќи. Во 1913 
година се попишани 301 жител, а во 1920 година 
289 жители. По иселувањего на малобројните 
'Гурци во 1924 година тука се населиле ссдумна- 
есет бегалци Грци, односно шест бегалски семеј- 
сгва од Мала Азија. Во селото сосе бегалците во 
1928 година живееле 305, а во 1940 година 372 
жители. Иако во меѓуврсме, до Втората светска 
војна, од селото се иселени претежно во преку- 
океанските земји околу 70 лица, бројот на жите- 
лите покажува коистантен пораст. Сслото многу 
настрада во Граѓапскага војна, кога загинаа 37 
лица, а принудно се иселија 131 лице, претежно 
вп Република Македонија и делумно во источио- 
европските земји. Поради тоа Дреничево во по- 
писот од 1951 година има само 160 жигели, во 
1961 година 226, во 1971 година 219, во 1981 годн- 
па 214 и во 1991 година 249 жители. Главниот 
производ на селото е лсќата, со просечпо годиш- 
по производство од 80.000 килограми, па житото. 
Населението се занимава и со сточарство.

46) ДРЈ АНОВО (ДРЕНОВО)
- ГЛИКОНЕРИОН Γλυκονέριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Нестрам, во пазувиге на пла- 
нината Грамос, на надморска височина од 1.050 
метри до Граѓанската војна постоеше сслото Др- 
јаново (2Г00’ х 40°24’). Во минатото во него жи- 
вееле само Максдонци, но во иемирнитс години 
тис го напуштиле, а на нивно место подоцна биле 
населени 1'рци сточари од Епир, познаги како 
Качауни. Се смета дека меѓу нив имало и аси- 
милирани Македонци. Дрјаново претставуваше 
најистурсно грчко ссло на македопската етничка 
територија, бидсјќи околните села кон ссвер, се- 
вероисток и северозапад се македонски. К’нчов 
го спомнува како мешана населба со 340 маке- 
донски и грчки жители. Според пописот од 1913 
година во нсго живееле 114 жители, во 1920 го- 
дина 119, во 1928 година 130, а во 1940 година, по- 
ради иселување во мсѓувреме, бројот на жиге- 
лите се намали на 49. Во времето на Граѓапската 

војна селото се распадна и во подоцнежните по- 
писи повеќе не се спомнува како населба. (При 
пописот од 1961 година и со официјален акт е 
избришано од евиденција.)

47) ДРОБАЦИТЕ

Мала македонска населба која лежела на 
еден и половина кимометар западно од селото 
Долно Дреновени (21 °12’ х 40°18’). Се растурила 
во почстокот на втората половина на XVIII век и 
нејзиното население се прибрало во селото Дол- 
но Дрсновени.

48) ДУГ1ЈАК
-ДИСПИЛИОН Δισπήλιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

11а самиот јужен брег на Костурското Езе- 
ро, на растојание од осум километри од Косгур, 
лежн македонскто село Дупјак (21°17’ х 40°28’). 
Тоа отсекогаш претставувало чисто македонска 
насслба и како такво е останато се до денес. К’н- 
чов го спомнува со 480 жители, а Милоевиќ со 50 
македонски куќи. Во пописот од 1913 година во 
Дупјак се регистрирани 252, во 1920 година 219, 
во 1928 годииа 264, а во 1940 година 257 жители. 
Поради својата близина до градот Костур селото 
не насграда за врсме на Граѓанската војна, а по- 
ради концентрација на бегалци од околните села 
во тоа време, во пописот од 1951 година во село- 
то е евидентиран зголемен број луѓе, односно 431 
жител, во 1961 година 377, во 1971 година 391, во 
1981 година 747, 1991 годипа 1.011 жители. Во се- 
лото претежно се произведуваат жито и грав.

49) ЕЗЕРЕЦ
- ПЕТРОПУЛАКИОН Πετροπουλάκιον 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Околу дваесет и четири километри југоза- 
падно од Рупишта и југоисточно од Нестрам, во 
подножјето на планината Одре, која е разгранка 
на Грамос, расположено е македонското село Езе- 
рец (21°08’ х 40°22’), кое лежи на надморска висо- 
чина од 990 метри. Според преданието името го 
добило од едно помало езеро кое се наоѓало во 
неговата непосредна близина и кое одамна исчез- 
нало. Меѓутоа, не е исклучено дека се работи за 
дел од македонското племе Езерци, кое уште од 
VII век било населено на Пелопонез и чии групи, 
по иознатото востание во почетокот на IX век, 
тргнале кон север и пристигнувајќи тука некои 
од нив да го основале ова село нарекувајќи го 
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вфеа името на свосто племе. (На Пелопонсз и 
Жак востојаг две такви села - Езерос и Незерос.)

Од свое го основање се до денес Езерец ос- 
Шва чисто македонска населба, иако настрада во 
■вваиу паврати, посебно во времето на Али-па- 
ав Јанински, Илинденското востание и Граѓаи- 
«жжта војна. К’нчов го спомнува со 105 жители, а 
Миоевиќ со 30 македонски куќи. Спорсд поци- 
ввтод 1913 година во Езерец живееле 209, а се- 
ж* години подоцна, во 1920 година, 91 жител 
«ајверојатно се работи за грешка). Во пописот 

оа 1928 година се евидентирани 235, во 1940 годи- 
ва 310 жигели. Селото многу настрада за времс 
■а Граѓанската војна. Покрај поголемиот број 
чбиени, присилно го напуштија 47 семејства и 14 
■осдинци, а останаа само 14 преполовени семеј- 
ства. Во 1951 година бројот на житслите изнесу- 
ва 54, во 1961 година 94, во 1971 годипа 45, во 
1981 година се евидентирани 33, а во 1991 годипа 
30 жители. Во минатото населението се занима- 
вало исклучително со сточарство, но подоцна поч- 
иа да ја обработува и слабо плодната земја. Се- 
лапите многу оделе на печалба во внатрешноста 
ва Македонија и Грција, Нивната специјалнпст е 
правење ќсрамиди. Селото произведува годишпо 
околу 80 тони костсни.

50) ЖЕЈ1ЕГОЖЕ
- ПЕНТАВРИСОН Πεντάβρυσον 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу седумнаесет километри југозападно 
од Костур, дванаесет километри западно од Ру- 
пишта и осум километри североисточно од Не- 
сграм се наоѓа селото Желегоже (21°09’ х 40°27’). 
Лежи на надморска височина од 780 метри и 
претставува самостојна општина во Костурската 
околија. Во минатото селото било чисто маке- 
донско, но по доаѓањето на Турците во него се 
населиле и турски семејства, така што станало 
мсшана населба. Според К’нчов во него живееле 
330 Македонци и 650 Турци, а Милоевиќ го спом- 
нува со 40 македонски и 100 турски куќи, што 
сосема одговара на реалноста. Во 1913 година во 
селото се евидентирани 718, а во 1920 година 705 
жители. По иселувањето на Турците во 1924 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, овде се 
населиле бегалски семејства од Мала Азија, кои 
по потекло најверојатно се Турци, бидејќи гово- 
рат турски, а по вера се христијани. Освен нив 
имало и неколку семејства од Понд. Вкупниот 
број на населените бегалци изнесувал 378. Же- 
логоже сосе бегалското паселение во 1928 годи- 
на имаше 597 житсли, бидејќи бројот на населе- 
ните бегалци е помал од иселените Турци, а во 
1940 година тој број се качи на 888 жители.

Сслото Желегожс (македонските куќи) претста- 
вува прво нападнато село од единиците на ЕЛАС 
на 28 април 1943 година, кога беа изгорени сите 
македонски домови, па дури беше убиена, однос- 
но жива изгорена баба Зоја. Избезумените ма- 
кедопски семејства побараа засолниште во село- 
то Чстирок и во Костур. Тие и подоцна беа мал- 
третирани од месните бегалци, поради игго мо- 
раа да се вклуча г во единиците на ДАГ, а по за- 
вршувањето па војната 35 поединци и неколку 
семејства побегнаа во Република Македонија, во 
Бугарија и во други источноевропски земји и во 
селото останаа само 10 македонски семејства. Во 
Желегоже во 1951 година живееја 645, во 1961 
година 616, во 1971 годипа 550, во 1981 година 
6.32, а во 1991 година 759 жители, со апсолутно 
мнозинство на бегалци Грци. Во селото се про- 
изведуваат главно градипарски култури, тутун и 
жито, а населението се занимава и со сточарство.

51)ЖЕЛИН
- ХИЛЈОДЕНДРОН Χιλιόδενδρον 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Десетина километри југозападно од Костур 
и осум километри северозападно од Рупипгга, оп- 
колено со разновидна шума, сред самото Костур- 
ско Поле е расположсно селото Желин (21°12’ х 
40°29’) кое претставува самостојна општина во 
Костурската околија. Во минатото селото било 
чисго македонско, но подоцна во него се насели- 
ле неколку турски семејства. Нивниот број во 
1924 година, кога се иселиле, изнесувал околу 40 
семејства. ΚΊριοβ запишал дека во Желин живе- 
ат 336 Македонци и 200 Турци, а Милоевиќ еви- 
дентирал 60 македонски и 30 турски куќи. Во 1913 
година Желин имало 592, а во 1920 година 457 
жители. По иселувањето на Турците тука се на- 
селиле 133 бегалци од Мала Азија, кои ја добиле 
најдобрата земја, а на месните македонски се- 
мејства (селото било чифлигарско) им била даде- 
на многу слаба земја. Бројот на населението во 
селото сосе новите бегалски семејства, според 
пописите, во 1928 година изнесува 440, а во 1940 
година 621 жител, од кои 380 Македонци, додека 
останатите се бегалци во рамките на 45 семеј- 
ства. За време на Граѓанската војна загинаа 31 
Македонец, а педесет и деветмина беа принудени 
да побараат засолниште во Република Македо- 
нија и во некои источноевропски земји. Така бро- 
јот на жителите осетно се намали. Во 1951 годи- 
на во селото се евидентирани 511, во 1961 година 
525, во 1971 година 527, во 1981 година 565, а во 
1991 година 638 жители. Главните производи на 
селото се тутунот и житото.

2*
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52) ЖЕРВЕНИ
- ЛГИОС АНТОНИОС Αγιος Αντώνιος 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Северно од Костур, во јужното подножје на 
планината Вичо, на надморска височина од 910 
метри, лежи селото Жервени (21 ° 17’ х 40°38’) кос 
претставува самостојна општина во Костурскага 
околија. До 1924 година селото било чисто маке- 
донска населба, чиишто жители во почетокот па 
втората половина на XVIII век, поради притисок 
и заради поголема сигурност, ја примиле ислам- 
ската вера. Некои од селаните, кои откажале да 
станат муслимани, побегнале во соседните села. 
К’нчов селото Жсрвени го спомнува со 430 житс- 
ли, а Милоевиќ со 80 македонски муслимански 
куќи. Според пописот од 1913 година селото има- 
ло 492, а во 1920 година 537 жители. По нивното 
присилно иселување во Турција во 1924 година, 
согласно Лозанската конвенција, на нивно место 
се населиле бегалски семејсгва од Понд, чиј број 
во 1928 година изнесувал 185, а во 1940 година 
269 жители. За време на Граѓанската војна Жер- 
вени настрада, така што неговите жители се при- 
браа во градот Костур, поради што во 1951 годи- 
на во него се евидентирани само 20 жители. На- 
бргу потоа во селото почна да се враќа дел од на- 
селението, па во 1961 година во него живееја 213, 
во 1971 година се евидситирани 196, во 1981 годи- 
на 200, а во 1991 година 213 житсли. Населението 
главно живее од ссчсње дрвја од околната шума, 
што ги продава во Костур кој е оддалечен околу 
дванаесет киломстри, а се занимава и со 
зсмјоделство и со производство на жито.

53) ЖУЖЕЛЦИ
- СПИЈ1ЕА Σπήλαια
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Десегина километри југозападно од Рупи- 
шта и двассет и еден километар југозападно од 
Костур на надморска височина од 850 мстри е 
расположено селото Жужелци (21°1Г х 40°24’). 
Тоа отсекогаш претставувало македонска насел- 
ба и се до денес нема презрпено никакви етнички 
промени. К’нчов селото го спомнува со 560 
Македонци, а Милоевиќ со 60 македонски куќи. 
Според пописите бројот на жителите варира. Та- 
ка во 1913 година во селото живееле 566, во 1920 
година 268, во 1928 година 240, а во 1940 година 
368 жители. За време на Граѓанската војна село- 
то прилично настрада. Во Република Македонија 
и во пекои источноевропски земји побегнаа 124 
лица, а повеќс семејства побараа засолништс во 
соседпите побезбедпи села. Поради тоа бројот на 
жителите опадна, така што според најновите по- 

писи во селото се евидентирани: во 1951 година 
140, во 1961 година 123, во 1971 и 1981 година са- 
мо 94, а во 1991 година 71 жител. Главното зани- 
мањс на населепието е земјоделството, а во пос- 
ледно време се експлоатира и околната шума. 
11оради големата скудност продолжува иселува- 
н.сто во прекуокеанскпте зсмји, започнато уцгге 
прсд Втората све гска војна.

54) ЖУЖЕЈ1,
-ЗУЗУЛИ Ζούζουλη

Жужељ е најоддалеченото село на Костур- 
ската околија кон југ, од каде што почнува Епир 
(околија Коница). Се наоѓа на надморска висо- 
чина од 1.070 метри меѓу разгранките на Грамос, 
Смоликас и планината Пинд (21°02’ х 40°10’). Сс- 
лово во постаро времс прегставувало македон- 
ска населба, која меѓутоа била напуштена во 
немпрнитс годипи, а подоцна паселена со Грци 
сточари дојдени од Еппр, познати под името Ка- 
чаупи. Кај К’нчов се спомнува со 120, а кај Бран- 
ков со 125 грчки жители. Но селото најверојатно 
било поголемо, зашто во пописот од 1913 година 
сс евидентирани 305 житсли, во 1920 година 268, 
во 1928 година 351, а во 1940 година 423 жители. 
Иако настрада за време на Граѓанската војна, 
кога неговите жители се засолнале во по- 
безбедните места, во Жужељ при пописот во 
1951 година се евидснтирапи 399 жители, а во 
1961 година 437 жптели, во рамките иа 110 семеј- 
ства. Поради пасивноста на земјиштето, селото 
почна да се распаѓа, така што веќе во 1971 годи- 
на бројот на неговите жители се намали на 31, а 
во 1981 година дури на 15, бидејќи жителите се 
преселија во побогатото македонско село Мањак, 
каде што им се изградени нови куќи од страна на 
државата (види и село Мањак). Меѓутоа, во 1991 
година повторно се забележува пораст на насе- 
лнието - евидентирани се 234 жители.

55) ЖУПЛНИНГГА
- ЛЕВКИ (АНО ЛЕВКИ)
Λεύκη (Άνω Λεύκη)
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Околу седум километри западно од Костур 
на надморска височина од 795 мстри е располо- 
жено македонското селото Жупаништа (21°13’ х 
40°32’) кое претставува самостојна општина во 
Костурскага околија. Во неговиот состав влегува 
и селото Орман, кое всушност претставува долно 
маало на селото Жупаништа. Селово отсекогаш 
било чисто македонско и сб до денес нема пре- 
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трпено никакви етнички промени. Кај К’нчов се 
спомнува со 630 жители Македонци, а кај Мило- 
евиќ со 120 македонски куќи. Во пописот од 1913 
година се евидентирани 557, во 1920 година 483, 
во 1928 годипа 471, а во 1940 година 507 жители. 
Бројотна житслитс покажува извеспа стагнација 
поради иселувањето во прекуокеанскитс земји. 
Сслото прилично насграда во Граѓанската војна. 
Тогаш загинаа околу 30 лица, а петнаесетина се- 
мејства побараа спас во Рспублика Македонија п 
во некои источноевропски земји. Како последица 
на голсмите страдања за времс на Граѓанската 
војна, во пописот од 1951 година во селото се 
евидентирани само 155 житсли, додека во попи- 
сот од 1961 година, поради враќањето на дсл од 
засолпатите во други села, нивниот број се качи 
на 393. Во 1971 година се попишани 313, во 1981 
година 376, а во 1991 година 400 жители. Притоа 
треба да се нма предвид дека во последните два 
пописа во составот на жителите на Жупанипгга 
се пресметани и житслите иа соседпото село Ор- 
ман. Селото Жупаништа е прилично богато. Се 
произведуваат жигни и градинарски култури, а 
достас развиено источарството.

56) ЗАБРДЕНИ
- МЕЛАНТИОИ Μελάνθιον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Шеснаесетина километри југоозападано од 
Рупишта и осум киломегри југозисточно од Нес- 
трам, на падините на североисточните раи-ранки 
на планината Грамос, расположено е селото За- 
брдени (21°08’ х 40°24’) кое претставува само- 
стојна општина во Костурската околија. Селото 
до 1924 година претставувала чисто македонска 
населба, чишпто житсли во немирните години, по- 
ради притисок и заради поголема безбедност, ја 
смениле својата православна христијанска вера и 
се исламизирале. К’нчов селово го спомнува со 
300 житсли Македонци муслимани, а Милоевиќ 
со 100 македонски муслимански куќи. Во Забр- 
дени, според пописите во 1913 годипа живееле 
579, а во 1920 година 592 жители. По нивното 
присилно иселување во 1924 година во Турција, 
согласно Лозанската конвенција, на нивно место 
се населени бегалски семејства. Вкупниот број 
на жителите во 1928 година изнесувал 329, а во 
1940 годипа 567. Подоциа, поради пустошот на- 
правен за време на Граѓанскага војна, бројот на 
жителите се намали, така ιιιτο во пописотод 1951 
година во селото се евиденгирани 446, во 1961 
година 372, во 1971 година 240, во 1981 годииа 260 
и 1991 година 235 жители. Забрдени е прилично 
сиромашно. Се произведуваат главно жито, ком- 
пир, овошје и костени.

57) 3ΑΓΛΙ’ (ЛИНОТОПИ, СВЕТИ ЗАХАРИЈА)
- АГИОС ЗАХАРИЈАС Άγιος Ζαχαρίας 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

11а падморска височина од 1.300 метри, до 
изворот на едиа од притоките па реката Бистри- 
ца, е расположена малата колибарско-сточарска 
населба Загар. Се наоѓа западно од Нестрам п со- 
сема близу до грчко-албанската граница (20°53’ х 
40°25’) Ја користат Власи сточари кои на про- 
страните пасишта на планината Грамос ги пасат 
своите стада овци. Во минатото населбава прет- 
ставувала село чиешто население било албанско, 
но тоа се иселило по Балканските војни, така 
πιτο во пописот од 1913 година населбава не сс 
спомнува како паселено место. Селото Загар, 
кое месното албанско население го именувало 
како Линотопи, било нападнато од четата на Ча- 
каларов во почетокот на септември 1903 година. 
К’нчов го спомпува со 250 жители. Во пописот 
од 1920 година тоа е забележано со 66, а во по- 
писот од 1928 година со 31 житсл. Во подоцнеж- 
ннтс пописи не се спомнува како населено место, 
иако постои како колибарска паселба, која како 
што всќе спомнавме, летно време се користи од 
цели сточарски семејства.

58) ЗАГОРИЧАНИ
- ВАСИЛЈАС Βασιλείας
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Загоричани е едно од најголемитс 
македонски села во Косгурската околија. Распо- 
ложсно е североисточно од Костур и јужно од 
Лсрии (21°26’ х 40°34’)· К’нчов го спомнува со 
3.300 жители. Тоа наполно изгорело во времето 
на Илинденското востание, кога неговите двокатни 
убави куќи турската војска ги претворила во 
урна гини, а биле убисни и 25 селани. Подоцна, на 
15 март 1905 година, н грчките андарти извршиле 
голем колеж. Биле убиени околу сто мирни се- 
ланн, а селото било повторно запалено. По ова 
масовио клање започнало големо иселување во 
прекуокеанските земји, со што бројот на населе- 
нието почнал да опаѓа. Пред Балканските војни 
имало 300 куќи, а при пописот во 1913 година се 
попишани 2.320 жители, за нивниот број во 1920 
година да се намали на 1.247, а во 1928 година на 
само 735 жители. Меѓутоа, благодарејќи на при- 
родниот прираст, бројот на жителите во 1940 го- 
дина се качува на 1.247. Општото намалување на 
бројот па жителите се должи на масовното исе- 
лување во прекуокеанските земји и делумно во 
Бугарија. На месгото на иселените Македонци 
грчките власти во 1924 година населија 25 бегал- 
ски семејства од Мала Азија со вкупно 72 лица. 
Загоричани повторпо настрада за време иа Вто- 
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рата светска војна и за време на Граѓанската 
војна, кога беа убиени 62 Македонци, а други 242 
беа принудени да побараат засолниште во Реиу- 
блика Македопија и во некои источноевропски 
земји. Поради тоа селото во 1951 година оста- 
нува со 720, во 1961 година со 754, во 1971 година 
со 479, во 1981 година со 502, а во 1991 година со 
458 жители. Главните производи на Загоричани 
се житата, градинарските култури и овошјето.

59) ЗДРАЛЦИ
-АМПЕЛОКИПИ Αμπελόκηποι
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Околу три километри југоисточно од Ко- 
стурското Езеро се наоѓа малото македонско се- 
ло Здралци (21 °19’ х 40°28’)· Тоа отсекогаш прет- 
сгавувало чисто македонска населба и во тој по- 
глед се до денес нема претрпено никакви етнич- 
ки промени. К’нчов го спомнува со 270 жители 
Македонци, а Милоевиќ со 50 македонски куќи. 
Во 1913 година се попишани 246, во 1920 година 
311, во 1928 година 345, во 1940 година 425 жите- 
ли. Селото за време на Граѓанската војна не пре- 
трпе п πότη, поради пгго во 1951 година во него жи- 
веат 425, во 1961 година 449, во 1971 година 448, во 
1981 година 528, а во 1991 година 610 жители. Се- 
лото претставува самостојна општина и селскиот 
атар опфаќа 11 квадра гни километри. Главни про- 
изводи на Здралци се жито, грав и градинарски 
култури. Добар дел од земјата се наводнува.

60) ЗЕЛЕНГРАД 
-МЕСОВРАХОН Μεσόβραχον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Недалеку од грчко-албанската граница, во 
подножјето на планината Алевица, на надморска 
височина од 1.090 метри расположено е селото 
Зеленград. Лежи југозападно од Костур, од кој е 
оддалечено околу 23 километри (21°00’ х 40°28’)· 
До 1924 година тоа била чисто македонска насел- 
ба, чиишто жители во немирните години ја при- 
миле исламската вера заради поголема сигур- 
ност. К’нчов селово го има испуштено, но Мило- 
евиќ го спомнува со 40 македонски муслимански 
куќи, а како такво е евидентирано во 1913 година 
со 304 и во 1920 година со 260 жители. По нивно- 
то иселување во 1924 година во Турција, соглас- 
но Лозанската конвенција, овде се населија грчки 
бегалски семејства. Бројот на нивните жители во 
1928 година изнесува 93, а во 1940 година 110. Дој- 
денците во ова село во времето на Граѓанската вој- 
на се покажаа како големи непријатели на Ма- 
кедонците и учествуваа во пљачкосувањето на 
македонските села, посебно на селото Калевиш- 

та кое се граничи со Зеленград. Во времето иа 
Граѓанската војна селаните од Зеленград се за- 
солнаа во побезбедните села и повеќето од нив 
по смирувањето на ситуацијата не се вратија на- 
зад. Поради тоа во селото во 1951 година се еви- 
дснтирани 55, а во 1961 година 48 жители. Малку 
подоцна и извесен број од останатите жители го 
напушти селото поради скудноста и пасивноста 
на почвага, а се населија во напуштените по- 
богати македонски села и во градот Костур, така 
што ова село во 1971 година броело 27, во 1981 
година само 16, а во 1991 година 58 жители.

61) ЗИКОВИПГГА
-СПИЛИОС Σπήλιος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна опиггипа, во чиј состав 
влегуваат и селага Бојне (Бухин) и Лучишта. Рас- 
сположено е на 860 метри надморска височина 
југозападно од Рупишта, а меѓу селата Либише- 
во, Бојне и .Пучишта (21 °13’ х 40°2Г). Селото от- 
секогаш било македонско и такво остана се до де- 
нес. Иако природно припаѓа во Костенаријата, до 
пред неколку години беше вклучено во Населич- 
ката околија, но сега спаѓа во Костурската око- 
лија. К’нчов го спомнува со 300 жители Маке- 
доици, а Милоевиќ со 35 македонски куќи. Во 
пописот од 1913 година се евидентирани 214, во 
1920 година 153, во 1928 година 174, а во 1940 го- 
дина 194 жители. Причината за намалувањето на 
неговото население е релативната сиромапггија, 
поради што се создала традиција за одење на пе- 
чалба. Зиковишта прилично настрада во времето 
на Граѓанската војна од разни вооружени монар- 
хистички грчки банди и од војската, но и покрај 
тоа не се растури, така што во пописот од 1951 
година се евидентирани 137 жители, во 1961 го- 
дина 115, во 1971 година 64, во 1981 година 79, во 
1991 година 25 жители. Намалувањето на бројот 
на жителите се должи на иселувањето во преку- 
океанските земји и во градовите, посебно во Кос- 
тур каде што жителите на Зиковишта се врабо- 
гуваат главно како крзнарски работници.

62) ИЗГЛИБЕ
- ПОРЈА Πορειά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Осум километри југозападно од Костур е 
расположено селото Изглибе, кое лежи на над- 
морска височина од 680 метри и претставува са- 
мостојна општина во околијата (21 °13’ х 40°29’)· До 
Граѓанската војна селото претставувало чисто 
македонска населба, во која според К’нчов живе- 
еле 168 Македонци, а според Милоевиќ се состо- 
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ела од 20 македонски куќи. Во пописот од 1913 
година се евидентирани 218, во 1920 година 177. 
во 1928 година 206, а во 1940 година 271 жител. 
Од селото мсѓу двете светски војни има иселува- 
ње во прекуокеанските земји и во Бугарија. За 
време на Граѓанската војна загииаа 15 лица, а 
осум семејства и неколку поединци побегнаа во 
Република Македонија и во некои источноевроп- 
ски земји. По пормализирањето на ситиацијата 
грчките власги во нсго насслија колонисти од по- 
сиромашните планински села, така пгго селото ста- 
на мешана населба, во која во 1951 година живе- 
сја 188, во 1961 година 208, во 1971 година 220, во 
1981 година 241, а во 1991 година 335 жители.

63) ИЛЈАВИЦА

Мала македонска населба растурсна во вре- 
мето на Али-паша Јанински. Се наоѓала во ата- 
рот на денешиото село Граче (21°04’ х 40°28’) (види 
и село Граче).

64) ЈАНОВЕНИ
- ЃАНОХОРИ (ЃАНОХОРИОН) 
Γιαννοχώρι (Γ’ιαννοχώριον) 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Едно од петте таканаречени Јановенски Се- 
ла, кои лежат југозападно од Костур и недалеку 
од грчко-албаиската граница во подножјето на 
планината Алевица. Селото Јановени е располо- 
жено на надморска височина од 1.030 ме гри, а 
бидејќи е најголемо македонско село во овој ре- 
гион, и другите околни македонски села го до- 
биле името Јановенски Села (20°56’ х 40°27’). К’н- 
чов го спомиува со 490 жители Македопци, а Ми- 
лоевиќ со 80 македонски куќи. Во 1913 година се 
евидснтирани 436, во 1920 година 416, во 1928 го- 
дина 481, а во 1940 година 467 жители. Јановени 
наполно настрада во времето на Граѓанската вој- 
на, па неговите жители побараа спас во источно- 
европските земји, а по нормализирањето на ситу- 
ацијата почнаа да се населуваат во Република 
Македонија. Грчките власти не дозволија селото 
повторно да се подигне. Неговиот атар со декрет 
од 16 декември 1953 година (Вл. в/к бр. 350 од 23. 
12.1953) е приклучен кон Тухољ, а Јановени со дек- 
рет од 1961 година при официјалниот попис е из- 
бришано од евиденција. Во подалечното минато 
постоела традиција од Јановени да се оди на печал- 
ба во Грција. Покрај тоа, бидејќи се граиичи на југ 
со грчки населби (тука всушност е етничката гра- 
ница меѓу Македонци гс на север, Грците иа југ и 
Албанците на запад), неговитс житсли беа потпад- 
нале под влијанието на грчката пагријаршиска 
пропаганда, поради што биле позиати како грко- 

маии. Покрај сето иаведено, во пописот од 1991 
година во селото се регистрирани 24 жители.

65) КАЛЕВИНГТА
- КА.ПИ ВРИСИ Καλή Βρύση
(ιι. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Во непосредна близина на грчко-албанската 
граница, во подножјето на планината Алевица, 
околу дваесет и пет километри југозападно од 
Костур, до Граѓанската војна се паоѓаше убавото 
македонско село Калевипгга (едно од петте Јано- 
венски Села) (20°58' х 40°28’). Тоа отсекогаш би- 
ло чисто максдонска населба и до нсговото ра- 
стурање остана такво. К’нчов го спомнува со 455 
жлтсли, а Милосвиќ со 55 македонски куќи. Во 
1913 година се евидентирани 443, во 1920 година 
.368, во 1928 година 392, а во 1940 година 305 жи- 
тели. Во времето на Граѓанската војна загинаа 
25 лица, а 174 мораа да побараат спас во источно- 
европските зсмји и во Република Македонија. 
Останатите, кои беа раселени по околните пол- 
ски села, се вратпја во селото кое во 1951 година 
имаше 85 жители. Меѓутоа, грчките власти наси- 
ла го раселија, а со декрет од 16.12.1953, објавен 
во Владипиот весиик бр. 350 од 23.12.1953 година, 
атарот на селото е приклучен коп општината Ре- 
вани, а селото Калевишта, со декрет од 1961 го- 
дипа. при официјалниот попис во истата година е 
избришано од евиденција.

66) КАСЛАС
-СТАДИОН Στάδιον
(н. бр. 836/ 23.11.1962, Вл. в/кбр. 210/13.12.1962)

Нова населба основана по Граѓанската вој- 
иа во Грција во непосредиа близина на гратчсто 
Рупишта (21 °15’ х 40°28’). Во пописот од 1961 го- 
дина во неа се евидептирани 575 жители. Во на- 
редната година насслбата е преименувана во Ста- 
дион, бидејќи е подигната во близина на стади- 
онот. Во пописотод 1971 година оваа населба ка- 
ко приградска е приклучена кон Рупишта и прес- 
тана да се води како посебна (види официјален 
акт од пописот иа населението во 1971 година).

67) КЛИСУРА
-КЛИСУРА Κλεισούρα

Југоисточно од Лерин и источно од Костур 
на надморска височина од 1.250 метри е располо- 
жено селото Клисура, кое веќе отпорано претста- 
вува чисто влашка населба, подигната во раното 
средновековје од Власи сточари дојдени од Епир 
(2Г28’ х 40°32’). Поради убавата местоположба и 
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добриге сообраќајни врски, наскоро израснало 
во мало гратче, кое според К’нчов броело 3.400 
жители Власи. Милоевиќ го спомиува со 700 влаш- 
ки куќи. Според пописог од 1913 година во се- 
лото живселе 3.200 жители, но нивниот број во 
1920 година се намали на 1.477, во 1928 година на 
1.346, а во 1940 година на 1.194 жители. Причи- 
пата за постојаното опаѓање на бројот на населе- 
нието е големата миграција во градовите, како и 
во странсгво (во Романија, во прекуокеанските 
земји и во Европа). Главното занимање на жите- 
лите во минатото било сточарството, но од нив 
имало и богати грговци во Европа, Египет, Грци- 
ја и во други земји. Селото прилично настрада во 
врсмето на Втората светска војна и во Граѓанска- 
та војна во Грција, поради што во 1951 година во 
него се евидентирани само 750 жители, во 1961 
година 668, во 1971 година 502, во 1981 година 
499, а во 1991 година 583 жители, но тенденцијата 
за натамошно намалувањс поради преселувањето 
во поголемите градови и натаму постои. Сточар- 
ството по војната е речиси наполпо замрено, а 
жителите на селото претежно се занимаваат со 
производство на компири и со експлоатација на 
блиската шума. Клисура како населба, по доаѓа- 
њето на грчките власти, административно им при- 
паѓа ту на .Перинската ту на Костурската околи- 
ја. До Втората светска војна селото влегувало во 
составот на Леринската околија, но со декрет од
14.8.1950 година, објавен во Вл. в/к бр. 188 од
28.8.1950 година, е одвоено од Леринската и вклу- 
чено во составо г на Кос гурската околија.

68) КЛЈАСОВИСО

Мала македонска населба која се наоѓала во 
атарот на денешното село Граче (21°04’ х 40°28’). 
Растурена е во времето на Али-паша Јанински 
(види и село Граче).

69) КОЗЈАК

Некогашна македонска населба во атарот на 
селото Бапчор (21°22’ х 40°39’). Растурена е во не- 
мирните години. Се смета дека нејзините жители се 
основачи на селото Бапчор (види и село Бапчор).

70) КОЛИБИ ВИЧО
- КАЛИВИЈА ВИЦИ Καλύβια Βίτσι

Мала колибарска населба во непосредна бли- 
зина на селото Бапчор (21°21’ х 40°41’). Всуш- 
ност се работи за колиби на селапите од селото 
Бапчор подигнати во пазувите на планината Ви- 
чо, а кои претежно се користеле во летно време 

од сточарите на селото и од семејства чиишто 
пиви се паоѓале на извесна оддалеченост од се- 
лото. Како посебна населба се спомнуваат во по- 
писот од 1913 година со 88 жители, но со декрст 
од 1.12.1918 година, објавен во Вл. в/к бр. 259 од 
21.12.1918 година, за формирањс на општините 
во Леринскиот округ, под број 94 оваа населба се 
приклучува кон новоформираната општина Бап- 
чор. Дотогаш оваа колибарско-сточарска насел- 
ба спаѓаше во Соровичкиот административен под- 
реон, додека селото Бапчор адмипистративно спа- 
ѓаше во Преспапскиот аминистративен подреон. 
Во подоцнежните пописи населбата како посебна 
пе се спомнува, што е сосема правилно.

71) КОЛИШТА

Некогашна мала максдонска населба која се 
наоѓала во атарот на денешното ссло Косинец 
(21°08’ х 40°34’). Нејзинитс жители, заедно со 
оние од другите четири околни села, го основале 
селото Косинец. (Види и село Косинец.)

72) КОНДОНОБИ
- МЕТАМОРФОСИС (КОНТОРОПИ) 
Μεταμόρφωσις (Κοντορρόπη)
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Североисточно од Костур, педалеку од бре- 
гот на Костурското Езеро, во самото јужно под- 
ножје на планината Вичо, расположено е малото 
максдонско село Кондороби (21 °19’ х 40°34’). Тоа 
огсекогаш презгтавува чисто македонска насел- 
ба која се до денес нема претрпено никакви етнич- 
ки промеии. К’нчов го спомнува со 190 жители, а 
Милоевиќ со 75 македонски куќи. Во пописот од 
1913 година се евидентирани 212, во 1920 година 
182, во 1928 година 235, а во 1940 година 326 жи- 
гели. Селото прилично настрада во времето на 
Граѓанската војна, поради пгго еден добар дел од 
населението побегна во Република Македонија. 
Затоа при пописот од 1951 година бројот на жи- 
телиге е преполовен и сведен на 189, во 1961 го- 
дина се евидентирани 220, во 1971 година 175, во 
1981 годииа 156, а во 1991 година 211 жители. Глав- 
ни производи на селото се грозје, компири и 
овошје. Селото Кондороби е од малкуте маке- 
донски села во Костурскиот округ чијашто про- 
мена на имсто е извршена со извесно задоцну- 
вање, односно дури по Граѓапската војна.

73) КОНОМЛАДИ
- МАКРОХОРИОН Μακροχώριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Кономлади се наоѓа северно од Ко- 
с гур и југозападно од Лерин, на растојание од око- 
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[ · жассст и пет километри од двата града (21016’ 
I * 49?40'). Тоа е расположено во една котлина меѓу 

вкапната Вичо и нејзините разгранки Винов Та- 
кх Лисец, Руиџел, Полената и Кукуљ, на над- 
•~оска височина од 950 метри. Низ селото течаг 
Токма Река и Мала Река, кои се соединуваат сред 

I СЕлото. Населбата е долга околу три километри 
» воЈелена на три маала: Горно, Долно и Средпо 
Маало. Кономлади отсекогаш било чисто маке- 
згвска населба и се до денес нема претрпено ни- 
сакви етнички промсни. Според преданието е по- 
жгнато по доаѓањето на Турците од тројца бра- 

од едно полско село, кои бегале од нападите 
ѕ* Турците. Во почетокот селото било подигнато 
■о месноста наречена Цер, а подоцпа луѓето сс 
вреселиле во денешното село, каде што со време 
се прибрале и други семејства. К’нчов го спом- 
■>ва со 1.100 македопски жители, а Милоевиќ со 
Ζ3Ο македонски куќи. Во пописот од 1913 година 
се евидентирани 1.202 жители, во 1920 година 
1.031, во 1928 година 802, а во 1940 година 946 
жители. Причината за опаѓањето на бројот на не- 
говите жители е големото преселување во преку- 
осеанските земји и делумно во Бугарија. (Иселе- 
ниците во Пиринска Македонија во непосредна 
близина на Петрич подигнаа нова населба, која 
р нарекоа Ново Копомлади.) Во Граѓанската војпа 
сслото прилично настрада. Загинаа 69, а го 
напупггија 607 лица, кои побараа засолниште во 
Република Македопија и делумно во источноев- 
ропските земји. Поради тоа бројот на жителите 
се преполови, така што во пописот од 1951 годи- 
на се евидентирани 438 жители, во 1961 година 
444, во 1971 година 341, во 1981 година .300, а во 
1991 година 244 жители. Сслото е прилично сиро- 
машно, неговите жители главно се занимаваат со 
сточарство, а произведуваат и жито и ореви.

74) КОСИНЕЦ
- ИЕРОПИГИ Ιεροπηγή
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Дваесетина километри северозападно од Ко- 
стур, на надморска височина од 1.080 метри, не- 
далеку од грчко-албанската граница лежи селото 
Косинец (21°05’ х 40°35’)· Според предапието се- 
лото е подигнато по доаѓањето на Турците и во 
него се прибрале жителите од пет околни помали 
населби: Колишта, Селско, Свети Јован, Свети 
Илија и Умсни, за да се бранат обединети од раз- 
бојничките банди. Дури и денес секој селанец од 
Косинец знае од која од овие пет населби по- 
текнуваат неговите прадедовци. Селото е распо- 
ложено на падините на планината Малимади, а 
опкружено е од пез' рида: Чуката, Змијага, Свети 
Атанас, Гарбо и Колишчевишта. К’нчов го спом- 
нува со 1.360 жители, а Милоевиќ со 150 маке- 

донски куќи. Селото наполно настрадало во Илин- 
денското востаиие, кога на 4 и 27 август било це- 
лосно изгорено од Турците, односно биле изго- 
рени 205 од вкупно 206 куќи и биле убиени 46 
лица. По востанието и по доаѓањето на Грците 
почнало масовно иселување во Бугарија и во 
прекуокеанските земји, така што во периодот на 
Илинденското востание до 1940 година од Коси- 
пец се иселиле вкупно 165 семејства со 610 жи- 
тели. За гоа во тогашните пописи населението на 
Косинец речиси постојано покажува намалува- 
ње. Така, во селото во 1913 година се евиденти- 
рави 1.021 жител, во 1920 година нивниот број е 
преполовсн, односно евидентарапи се 563, во 1928 
годипа 501, а во 1940 година 507 жители. Бидејќи 
селото било сиромашно, неговите жители уште 
од старо време оделе иа печалба. Тие биле специ- 
јализирани како мајсгори ѕидари, меанџии и тр- 
говци. Грчките власти место многубројнитс иселе- 
ни Македонци во 1924 годипа во Косинец насели- 
ле 10 бегалски семејства со вкупно 50 лица, а со 
време се формирале уште десетива мешани бра- 
кови. Косинец паполно настрада во текот иа Гра- 
ѓанската војна и неговите жители сосема го на- 
пуштија и се преселија во Република Македонија 
и во источноевропските земји. Поради тоа село- 
то Косинец во 1951 година е евиденгирано како 
напуштена насслба. Меѓугоа, подоцна, во 1957 го- 
дина, грчките власти тука населија седумдесети- 
иа семејства на Власи колибари-сточари од Епир, 
кои во 1961 година бросја 449, во 1971 година 440, 
во 1981 година 450 и во 1991 година 451 жител.

75) КОСГАРАЏА (КОСГЕРЈАК)
- КОСГАРАЗИОН Κωσταράζιον

Југоисточно од Костур, на растојание од 
дваесетина киломегри, било сместено селото Ко- 
стараџа, кое претставувало самостојна општина 
во Костурската околија. Лсжело на надморска 
височина од 1.000 мстри (21°22’ х 40°27’). Коста- 
раџа било населено со грчко и со македонско 
население постепено асимилирано од Грците. Ог- 
тука кон југ и југоисток селата се грчки, додека 
кои запад и север македонски. К’нчов погрешно 
евидентира дека во Костараџа живеат 600 Грци и 
150 Македонци, додека Бранков правилно го 
спомнува како грчка населба со 650 жители. Во 
1913 година се попишани 941, во 1920 година 796, 
во 1928 година 798, а во 1940 година 956 жители.

Костараџа во времето на Граѓанската војна 
било напуштено од неговите жители кои се прн- 
брале во поголемите градски центри и во полски- 
ге ссла, а по нормализирањето на ситуацијата не 
се вратиле во своето село, туку грчките власти за 
нив изградиле сосема нова поголема населба од- 
далечена околу четири километри југозападно од 
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старото село, а во неа се сместиле веднаш по 
војната. Новата населба е именувана Неоп Ко- 
старазион (Нова Кос гараџа). Поради тоа старото 
село во повоените пописи е евидентирано без на- 
селение, иако одвреме навреме, особено во лет- 
ниот период, се користи од селаните за повремсн 
престој, како магацини и за сместување на број- 
пите стада кои пасат на пространите пасишта на 
планината Вичо (види и село Нова Костараџа - 
Неон Костаразион). При пописот во 1991 година 
во Костараџа се евидентирани 11 жители.

76) КОСТУР
- КАСТОРИЈА Κοστορία

Градот Костур е подигнат на берговиге на 
самото Костурско Езеро на надмосрска височина 
од 700 мезри (21°16’ х 40°32’). Костур е седишге 
на еден од тринаесетте окрузи во Егејска Маке- 
донија и во 1940 година опфаќаше 76 селски и ед- 
на градска општина со 114 населби. Според Ε111- 
по§гар1не <3е 1а Масес1оте градот имал 1.800 куќи 
со 880 муслимани, 1.650 Македонци, 960 Грци и 
585 Евреи. Меѓутоа, изгледа дека К’нчов е по- 
објективен кога наведува дека градог се состои од 
.3.000 Грци, 1.600 Турци, 750 Евреи, 300 Македон- 
ци, 300 Албанци христијани и 240 Роми. Всуш- 
ност овдешното грчко население главно води по- 
текло од грцизирани Македонци од околните ма- 
кедонски села. Според пописот од 1913 година Ко- 
стур имал 7.800 жители, а според Милоевиќ гра- 
дот имал 2.000 куќи, од кои 900 грчки (сосе аси- 
милираните), 800 турски, 150 еврејски, 50 маке- 
донски, 50 влашки и 50 ромски. При пописот во 
1920 година во градот се евидеитирани 6.280 жи- 
тели. Во 1924 година прсосганатото турско и друго 
муслиманско население согласно Лозанска га кон- 
венција се исели во Турција, а на негово место се 
населуваат бегалски грчки семејства со вкупно 
1.546 лица, од кои 109 до 1922 година и 1.437 по 
1922 година. За нив беа изградени специјални ти- 
пизирани куќи во посебна четврт на градот. Така 
Костур во 1928 година и покрај иселените Турци 
нарасна на 10.308 жители, а во 1940 година има- 
ше 10.181 жител. Според статистичките подато- 
ци, во 1928 година во градот Костур живееле 
2.079 жители кои биле родени во странство, што 
главно одговара на бројог на бегалците што се 
населиле тука до 1924 година. Исто така се реги- 
стрирани 653 Евреи, кои беа речиси наполно лик- 
видирани во времето на Втората светска војна.

Градот бил надалеку познат по својот крз- 
нарски занает и такви дуќани костурчани ималс 
отворено насекаде низ Европа, а посебно во Ви- 
ена и Лајпциг. Градот е пред се трговски и зана- 

етчиски, но дел од населението се занимава со зем- 
јоделство и риболов. Во Костур се присутни се по- 
голем број македонски семејства што доаѓаат од 
околните села и се населуваат во градот. Според 
пописите Костур во 1951 година имаше 9.468 жи- 
тели, во 1961 годнна тој број се качи на 11.778, во 
1971 година има 15.407, во 1981 година 17.133, а 
во 1991 година 14.775 жители. Зголемувањето на 
бројот па населението се должи на фактот што 
поголем број жители од околните претежно ма- 
кедонски села се населуваат во градот, бидејќи 
наоѓаат егзистенција во крзнарството, кое се по- 
веќе се развива и чиишто производи во голема 
мерка се пласираат во странство, каде што се на 
висока цена.

77) КОТЕЛЦИ
-КОТИЛИ Κοτύλη
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Југозападно од Костур и Нестрам, во пазу- 
вите на планината Грамос, крај изворот на една 
од притоките на рската Сарандапорос, на надмор- 
ска височина од 1.180 метри лежи селото Котел- 
ци (21°00’ х 40°20’)· Иако носи македонско име, 
како и околните села, тоа е чисто грчка населба, 
населена од жители на племето познато под 
името Качауни. К’нчов го спомнува со 160, а 
Бранков со 200 жители Грци. По присоединува- 
њето на егејскиот дел од Македонија кон Грција 
селото е евиденГирано во официјалните грчки 
статистики, и тоа: во 1913 година со 340, во 1920 
година со 312, во 1928 година со 364, а во 1940 
година со 578 жители. Котелци во времето на 
Граѓанската војна наполно настрада, поради пгго 
во пописот од 1951 година се води како напу- 
штена насслба, додека во 1961 година се спом- 
нува со 9, во 1971 година со 8, во 1981 година со 7, 
а во 1991 година без ни еден жител.

Всушност грчките власти малку подолу из- 
градија нова населба и тоа два километра севе- 
роисточно од Котелци, покрај самиот пат кој од 
Костур и Рупишта води за Пчелско. Населбата ја 
нарекоа Ново Котелци (Неа Котили) и таму ги 
населија повратниците од Котелци. Оваа нова на- 
селба во пописот од 1961 година е регистрирана 
со 542 жители. Меѓутоа, во пописот од 1971 годи- 
на се води со преполовен број на населението, 
односно има 225, а во 1981 година само 96 жите- 
ли. Во 1991 година не е евидентиран ни еден 
жител. Главното занимање на жителите од Ко- 
телци е сксплоатацијата на богатата шума, но 
произведуваат и жито и компири. Делумно е раз- 
виено и сточарството. Тука, поради височината, 
зимата е прилично остра и извесно време врски- 
те со надворешниот светсе прекинуваат.
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78) ΚΊΙ4ΟΡ

Некогашна мала македонска населба лоци- 
Два на околу пет километри јужно од селото 
Горио Дрсновени (21°12’ х 40°36’). Се смета дека 
С растурена во почетокот на втората половина на 
гли век и дека нејзините жители се прибрале 
■оселото Горно Дреновени.

79) ΚΡΑΙ1ΙΟΒ ΤΡΑΓΙ

Мала македонска паселба која се наоѓала во 
гтарот на селото Долно Дреновени, два киломе- 
тра севсрозападно од него (21°1Г х 40°38'). Сс 
смета дека е растурена во втората половина на 
χνπι век и дека нејзините жители се прибрале 
■оселото Долно Дреновени.

80) КРПЕНИ (ЧИФЈ1ИК)
- КРЕПЕНИ (КРАПЕНИ)
Κρεπενη (Κραπενή)

На самиот јужен брег на Костурското Езе- 
Р°, во составот на атарот на општината Мавро- 
■о, до Балканските војни постоела мала чифли- 
'арска населба позната под името Крпени (21 °20’ 
х 40°30’), во која работеле неколку македонски се- 
мејства. Селото порано претставувало поголема 
васелба, која според ЕИтодгарЈис с!е 1а Масескипе 
се состоела од 75 куќи и 175 жители. К’нчов ја 
спомнува со 70 жители, а Бранков ја води со 80 жи- 
тели. Во пописот од 1913 година сс спомнува како 
напушгена населба. Подоцна тука повторно бпле 
подигнати колиби кои селаните од Маврово ги ко- 
ристат при обработувањето на своите имоти, та- 
ка што населбата постои и денес, но се до 1981 го- 
дина се води без население, бидејќи тоа е вбро- 
ено во составот на селото Маврово. Во пописо г од 
1991 година во неа се евидентирани 115 жители.

81) КРУШЕНЕЦ

Некогашна мала македонска населба, која се 
наоѓала во атарот на селото Чука (21°04’ х 40°27’)· 
Била растурена во времсто на Али-паша Јанински 
и нејзините жители биле одведени во Епир. По 
триесетина години некои од нив се вратиле и го 
основале денешното село Чука (види и село Чука).

82) КРЧИШТА
- ПОЈ1ИАНЕМОН ΓΙολυάνεμον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Дваесетина киломезри западно од Костур, на 
надморска височина од 960 метри, во непосредна 

близина на грчко-албанската граница до Граѓан- 
ската војна во Грција постоеше мало македонско 
село Крчишта (21°03’ х 40°32’). Тоа била чисто 
максдонска населба која до нејзиното растурање 
не претрпела никакви етнички промени. Селото 
според К’нчов броело 388 македонски и 30 тур- 
ски жители. Турците го напуштиле селото пора- 
но, гака што тоа останало чисто македонско. Ка- 
ко такво го спомнува и Милоевиќ - со 50 маке- 
донски куќи. Во селото Крчишта при пописот од 
1913 година се евидентирани 318, во 1920 година 
243, во 1928 година 249, а во 1940 година 270 жи- 
гели. Стагнирањето на бројот на населението се 
должи на релативна емиграција во прекуокеан- 
ските земји. Селото иаполно иастрада во 1948 го- 
дина, кога целосно се распадна и неговите жите- 
ли побараа спас во Република Македонија и де- 
лумно во источиоевропските земји. Поради тоа 
во пописот од 1951 година се води без население. 
По нормализарањето на ситуацијата и по суге- 
стија на грчките власти овде беа паселени повеќс 
семејства од соседните бегалски села Шак и Ре- 
вани, чиј број на жители во 1961 година изне- 
суваше 143, за да се намали во 1971 година на 59 
и во 1981 година на 43, додека во 1991 година има 
извесно покачување, односно евидентирани се 60 
жители. Така од чисто македонско село Крчишта 
сс претвори во чисто грчко. Со наредба на грчка- 
та влада од 16 декември 1953 година, објавена во 
Владиниот весник бр. 350 од 23 декември 1953 
годииа, атарот на Крчишта е приклучеи кон оп- 
штината Косинец.

83) КУМАНИЧЕВО
-ЛИТЈА Λιθιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Источно од Костурското Езеро, на самата 
костурска висорамнина, на надморска височина 
од 760 метри лежи македонското село Куманиче- 
во (21°25’ х 40°ЗГ). Тоа е поделено на две пого- 
леми маала н порано претставувало мешана на- 
селба во која според К’нчов живееле 1.020 Ма- 
кедонци и 150 Турци, додека Милоевиќ го спом- 
пува со 220 македонски и 30 турски куќи. Селото 
Куманичево во 1913 година имало 1.297, а во 1920 
година 755 жиители, што се должи на големата 
емиграција во Бугарија и делумно во преку- 
океанските земји. По иселувањето на Турците во 
1924 година овде се населени околу 20 бегалски 
семејства со вкупно 59 лица, така што во селото 
во 1928 година сосе малобројното бегалско насе- 
ление живееле 642, а во 1940 година 821 жител. 
Селото многу настрада за време на Граѓанската 
војна, поради што десет семејства и околу 50 
поединци го напуштија и побараа спас во Рспуб- 
лика Македонија и делумно во источноевроп- 
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ските земји. Затоа во Куманичево според попи- 
сот од 1951 година населението е преполовено и 
изнесува 427 жители со тенденција за натамошно 
опаѓање: во 1961 година има 424, во 1971 година 
се свидентирани 348, во 1981 година 393, во 1991 
година 372 жители. Селото е многу богато. Глав- 
ните производи се житата и разни видови овошје.

84) ЛАБАНА

Мала македонска населба лоцирана на око- 
лу шест километри јужно од селото Горно Дре- 
новени (21°15’ х 40°36’). Се смета дска е расту- 
рена во почетокот на втората половина на XVIII 
век и дека нејзините жители ја напуштиле и за- 
едно со жителите од околните исто гака помали 
македонски населби Берик, Багран, Грамос и 
К’пчор го основале селото Горно Дреновени, за 
да можат заеднички да се бранат од нападите на 
разбојничките банди.

85) ЛАГОР
- ЛАГУРИ Λαγούρι

Напуштена грчка населба која се наоѓала во 
атарот на гратчето Рупишта меѓу селата Витан, 
Песјак и Слимништа (21°17’ х 40°26’). К’нчов ја 
спомнува со 60 жители. Во пописот од 1913 годи- 
на се евидентирани 29, во 1920 година 16, во 1928 
година 17 жители. Поради неповолните услови за 
живеење малку подоцпа населбата е напуштена, 
а нејзините жители се прибрани во селото Витан.

86) ЛАДУ1ПИЦА

Некогашна мала македонска населба лоци- 
рана меѓу селата Граче и Чука (21°05’ х 40°27’)- 
Растурсна е во времето на Али-паша Јанински. 

со 37 македонски куќи. Во пописот од 1913 го- 
дина се евидентирани 323, во 1920 година 253, во 
1928 годиана 247, а во 1940 година 224 жнтели. 11ри- 
чината за намалувањето на бројот на населени- 
сто с сиромаиггијата· на селото (поради тоа пос- 
тои чрадиција за одење на печалба), како и мал- 
третирањето од страна на грчките власти. Меѓу 
двете светски војни доста жители од селото еми- 
грирале во прекуокеанските земји. Атарот на се- 
лото е сосема мал, одвај изнесува 6 квадратни ки- 
ломстри, поради што жителите поседуваат малку 
земјиште за обрабогка и пасишта. Селото нас- 
трада за време на Граѓанската војна, кога беше 
предмет на напади на грчките вооружени десни- 
чарски банди и на монархиститс. Но и покрај тоа 
селото Либишево не се распадна. Во пописот од 
1951 година се евидентирани 85 жители, во 1961 
година 90, во 1971 година 56, во 1981 година 121, 
во 1991 година 88 жители. Населението се зани- 
мава со земјоделство - главни производи се жиго 
и компири. Во помала мера е застапено и сточар- 
ството.

88) ЛИВАДА
-ЛИВАДИ Λιβάδι

Некогашна албанска населба подигпата 
во пазувите на планината Грамос југозападно од 
Костур и источно од селото Грамушта (Грамос) 
(20°54’ х 40°24’). Лежи на надморска височина од 
1.200 метри до изворот на една од притоките на 
река га Бистрица. На 4 и 5 септември 1903 година 
населбата била посетена од четата на Чакаларов. 
Напуштена е во времето на Балканските војни. 
Денес се корисги како колибарска сточарска на- 
селба од Власи сточари, кои во летниот период 
на пространите пасишта па планината Грамос ги 
пасат своите овци, а зиме се повлекуваат во Те- 
салија. Атарог на оваа населба ή припаѓаше на 
некогашната општина на селото Јановени.

87) ЛИБИШЕВО
- АГИОС ИЛИЈАС’ (АЈЛЈАС)
Άγιος Ηλίας (Αΐλιάς)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина. Лежи западно 
од селото Зиковишта и југоисточно од селата 
Долени и Мангила на надморска височина од 
1.000 мсгри (21°12’ х 40°21’)· До прсд нсколку го- 
дини административно влегуваше во составот на 
Паселичката околија, иако припаѓа кон групата 
македонски села од Костенаријата. Селото е чис- 
то македонско и како такво остана се до денес и 
покрај многуте ужаси што ги претрпе. К’нчов го 
спомнува со 350 жи гели Македонци, а Милоевиќ

89) ЛИЧИПГГА
-ПОЛИКАРПИ Πολύκαρπη
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Крај самиот источсн брег на Костурското 
Езеро е расположено селото Личишта (21°20’ х 
40°32’) кое претставува самостојна општина во 
Костурскага околија. Селото во минатото било 
мешапа населба, во која според К’нчов живееле 
270 Македонци и 120 Турци. Милоевиќ го спом- 
нува со 70 македонски и 95 турски куќи, што се- 
како не е точно, бидејќи бројот на Македонцитс 
бил поголем од оној на Турците. Во Личишта во 
1913 година се евидснтирани 380, а во 1920 годи- 
на 585 жители. По иселувањето на Турците во 
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1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
овде се населиле бегалски семејства со вкупно 
195 лица. Така во Личишта сосе бегалското насс- 
ление во 1928 година живеат 585, а во 1940 годи- 
на 735 жители. Поради Граѓанската војиа, во 1951 
година е евиденгиран помал број житсли, однос- 
во 605, во 1961 година 645, во 1971 година 620, во 
1981 година 780, а во 1991 година 781 житсл. Главпи 
производи на сслото се жито и бостан.

90) ЛИЧОТЕР
- ПЕРИСТЕРА Περιστερά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Нестрам, од кој е оддалсче- 
на околу дсвет киломстри, крај една притока па 
реката Бистрица до Граѓанскага војна постосше 
сточарската населба Личотер (21 °01 ’ х 40°23’). Ад- 
министративно влегуваше во составот на општи- 
ната Нсстрам. Селото беше населено со Грци сто- 
чарп познати како Качауни. Всушност се работи 
за стара македонска населба расгурена во вре- 
мето на Али-паша Јанински, а подоцна користе- 
на како колибарска сточарска населба. Дури во 
некои постари стагистики и не сс спомнува. Во 
пописотод 1913 година се евидентирани 89 жите- 
ли, во 1928 година 104, во 1940 година 114 жите- 
лп. Селото се распадпа за време на Граѓанската 
војна и повеќе не се подигна.

91) ЛЈАНГА (Л'КА)
- ЛАНГА Λάγκα

На падините на планината Одрс, која е раз- 
гранка иа Грамос, на надморска височина од 1.050 
метри расположено е селото Лјанга, кое лсжи ју- 
гозападно од Рупишта и југоисточно од Нестрам 
(21°05’ х 40°2Г). Селото претставува чисто грчка 
населба, во која живеат Грци познати како при- 
падници на племето Качауни. К’нчов и Бранков 
погретно го спомнуваат како македонско-сло- 
вепска населба: првиот со 850, а вториот со 800 
жители. Во пописот од 1913 година во селото Лјан- 
га се евидентирани 473, во 1920 година 416, во 
1928 година 329, а во 1940 година 561 жител. Но- 
ради Граѓанската војна, во која селото прилично 
настрада, населението е преполовено и во попи- 
сотод 1951 година се евидентирани 361 жител, во 
1961 година 241, во 1971 година има само 78, во 1981 
годииа 88, а во 1991 година 150 жители. Причииата 
за напуштање на селото се наоѓа во сиромашти- 
јата и во оддалечсноста од комуникацииге. Насе- 
лението се прехранува од печалбарство, сточар- 
ство, експлоатација на богатата шума и нешто од 
земејоделство.

92) Л'КА

Мала максдонска населба лоцирана на око- 
лу два километра северозападно од селото Ти- 
олишта и на исто растојание југоисточно од се- 
лото Шсштеово (21 °18’ х 40°36’). Оваа населба се 
распаднала во пемирните години, и се смета дека 
нејзпното население, заедно со жителите на Ста- 
ро Тиолишта го основало селото Тиолишта, кое 
се смета за понова населба.

93) Л НГО

Мала македонска населба лоцирана еден и 
половина километар од селото Долпо Дреновени 
(21 °12’ х 40°37’). Се смета дека била напуштена 
во почетокот на XVIII век и дека нејзините жите- 
ли заедно со жителите од соседните исто така 
помали населби: Дробаците, Крашов Трап, Ста- 
рите Лозја и Решкин Дол, го основале селото 
Долно Дреновени, за да можат да се брапат од 
нападите па разбојпичките банди.

94) ЈГНТОВО

Мала македонска населба растурена во не- 
мирните години. Била сместена на околу два ки- 
ломстра северно од Горенци (21°23’ х 40°32’)· Неј- 
зиното население се прибрало во селото Горенци 
(види и село Горенци).

95) ЛОБАНИЦА (ЛАБАНИЦА)
- АГИОС ДИМИТРИОС Αγιος Δημήτριος 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу дваесет и два киломстра североза- 
падно од Костур, а во непосредна близина на грч- 
ко-албанската граница, до Граѓапската војна се 
наоѓало малото македонско село Лобаница (21°04’ 
х 40°35’). Се до неговото распаѓање тоа била чис- 
то македонска населба. К’нчов ја спомнува со 
555 жители, а Милоевиќ со 80 македонски куќи. 
Во 1913 година се евидентирапи 442 жители, во 
1920 година 253, во 1928 година 228, а во 1940 го- 
дипа 217 жители. Селото покажува постојано на- 
малување на бројот на населението поради голе- 
мото иселување во странство, претежно во пре- 
куокеанските зсмји. (Поради скудносга и пасив- 
носта на селото, луѓето отсекогаш оделе на пе- 
чалба во прекуокеанските земји и во внагреш- 
носта на Грција.) Се смета дека до 1940 година се 
иселилс вкупно 49 семејства, односно повеќе од 
половината жители. Селото било изгорено за вре- 
ме на Илинденското востание, а наполно се рас- 
гури во Граѓанскага војна, кога неговите жители 
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беа принудени да го напуштат и да побараат спас 
во Република Македонија и во некои источносв- 
ропски земји. Всушносг останаа само седум се- 
мејства на кои не им беше дозволено повторно 
да го населат селото кое лежеше во урнатини.

96) ЛОП1НИЦА
-ГЕРМАС Γέρμας
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југоисточио од Костур и источно од Рупи- 
пгга на надморска височина од 750 мезри е распо- 
ложсно големото грчко село Лошница (21°26’ х 
40°27’). Тоа претставува самостојна општина во 
Косгурската околија, како и етиичка граница спре- 
ма север и северозапад, каде допира до македон- 
ските села. Иако носи словенско име (што ука- 
жува на фактот дека е основано од македонски 
Словени), ова село уште од порано било грцизи- 
рано и како гакво е останато се до дснес. К’ичов го 
спомнува со 600 жи гели Грци, додека со пописот 
од 1913 година се евидентирани 903 жители, во 
1920 година 900, во 1928 година 1.024, а во 1940 
година 1.186 жигели. Поради Граѓанската војна 
бројот на жителите се намали, така што во 1951 
година се евидентирани 1.032, во 1961 годипа 1.017, 
во 1971 година 799, во 1981 година 747, а во 1991 
година 8.30 жители. Стагнирањето и намалува- 
њето на бројот на жителите доискаде се должи и 
на нивната сиромаштија, поради што еден дел од 
населението се иселува во внатрепшоста на Гр- 
ција и во прекуокеанските земји. Главпите произ- 
води се гравот, кој тука многу успева и е прочуен 
по својот квалитет, и житото.

97) ЛУДОВО
- КРИЈА НЕРА Κρύα Νερά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Единаесетипа километри југозападно од Ру- 
пишта, на едсн рид со надморска височина од 730 
мегри, расположено е малото максдонско село 
Лудово (21°11 ’ х 40°25’) кое административно вле- 
гува во општината Старичани. Тоа отсекогаш била 
чисто македонска населба и во тој поглед се до 
денес нема претрпено никакви етнички промени. 
Порано Лудово се наоѓало малку подолу од 
денешната локација, односно било поблизу до Ру- 
пишта, но бидејќи постојано трпсло напади од ра- 
збојнички банди, селапитс го напуштиле и изгра- 
диле куќи до турскиот конак и станале чифли- 
гари на бегот. К’нчов го спомнува со 168 жители, 
а Милоевиќ со 17 македонски куќи. Во 1913 го- 
дина се евидентирани 59 жители, во 1920 година 
61, во 1928 година 82, а во 1940 година 124 жите- 
ли. Поради стравотиите на Граѓанската војна бро- 

јот на жителите се памали речиси трипати, така 
пгго во 1951 година одвај се евидентирани 41 
жи гел, во 1961 година 65, во 1971 година само 44, 
во 1981 годипа 47, аво 1991 година 48 жители. 
Поради сиромаштијата порано луѓето оделе па 
печалба во внатрешноста на Грција, каде што ра- 
ботеле како општи рабогници и како мелничари. 
За време на Граѓанската војна 65 лица побегнаа 
во Република Македонија и во некои источноев- 
ропски земји, а извесен број загинаа.

98) ЛУЧИПГГА (ЛУТИПГТА)
- КЕРАСОНА Κερασώνα
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Два километра јужно од селото Зиковишта 
па надморска височина од 850. метри лежи мало- 
то македонско село Лучишта (21°13’ х 40°2Г) кое 
адмииистративио влегува во составот на општи- 
ната Зиковишта. Тоа отсекогаш претставувало 
чисто македонска населба, која во тој поглед се 
до денес нема претрпено никакви етнички про- 
мени. Географски се сме га дека и припаѓа на Ко- 
стенаријата, но административно до пред некол- 
ку години спаѓаше во Населичката околија. Лу- 
чишта е всушност последното македонско село 
накај југ, од каде што почнуваат села со грчко и 
влашко население. К’нчов го спомнува со 90 жи- 
тели Македонци, а Милоевиќ со 90 македонски 
куќи. Во пописот од 1913 година се евидентирани 
126, во 1920 година 100, во 1928 година 89, а во 
1940 година 107 жители. Во Граѓанската војна, во 
која Лучишта беше објект на напади и пљачкања 
од страна на организирани вооружени монархис- 
тички грчки банди и од војската, тоа прилично 
нас града, но не се распадна. Последните пописи, 
меѓутоа покажувааг намалување на бројот на на- 
селението. Така во пописот од 1951 година се 
евидентирани 72 жители, во 1961 година 56, во 
1971 година 37, во 1981 година 23, во 1991 година 
11 жители. Селото е мошне сиромашно. Главни- 
те занимања на населението се земјоделството и 
сточарството.

99) МАВРОВО
- МАВРОХОРИОН Μαυροχώριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Крај источниот брег на Костурското Езеро 
е расположено големото село Маврово (21°20’ х 
40°ЗГ) кое уште од постаро време претставува 
мешана населба со македонско, турско и грчко 
население. Всушност, во подалечното минато се- 
лото било чисго македонска населба, во која со 
време се населиле и грчки и турски семејства, та- 
ка што во Кос гурско тоа е единствена населба во
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■жа жжвееле три етнички групи. К’нчов спомну- 
• во него живеат 325 Македонци, 450 Тур-

· 230 Грци, додека Милоевиќ помалку објек- 
го спомнува со 100 македонски, 120 турски 

Др1- вогрчени куќи. Во селото Маврово со попи- 
1913 година се евидентирани 854, а во 1920 

*'Жна 1.026 жители. По сила на Лозанската кон- 
■виија во 1924 година сите турски семејства се 
Шх-тжја во Турција, а на нивно место се населија 
•хадски семејства со вкупно 287 лица. На тој па- 
"ИН селото стана една чудна смеса од народносни 
ттж. чиј број на жители во 1928 година изне- 
«ша 1.065, а во 1940 година 1.272. Маврово не на- 
гѕѕада за време на Граѓанската војна, така што 
*· 1951 година се евидентирани 1.177, во 1961 го- 
зва 1.244, во 1971 година 1.104, во 1981 година 
1372, а во 1991 година 1.387 жители. Селото е 
ижлично богато и неговото население произве- 
Ј?ва жито, тутун и други земјоделски производи.

100) МАЛИШТА

Мала македонска населба лоцирана меѓу се- 
игга Добролипгга и Четирок (21°09’ х 40°30’). Рас- 
турена е во немирните години, а нејзиното насе- 
ление се прибрало во селата Добролишта и Чс- 
гирок.

101) МАНАСТИР НА ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА
-МОНИ Г1АНАГИЈАС' Μονή Παναγίας

Во атарот на селото Клисура, од негова ис- 
точна страна, се наоѓа манастир посве ген на пре- 
света Богородица (21 °29’ х 40°32’). Овој манстир 
во 1991 година е регистриран како посебна населба 
со 27 жители.

102) МАНАСТИР СВЕТИ ВРАЧИ
- МОНИ АГИОН АНАРГИРОН
Μονή Αγίων Αναργύρων

Два километра северозападно од селото Оли- 
шта, речиси на половина пат за селото Черешни- 
ца, упгге од постаро време постои манастир по- 
свегсн на Свети Врачи (21°23’ х 40°35’). Неговиот 
имот секогаш ги обработувале селани од селого 
Олишта. Во пописот од 1961 година манастирог 
прв пат е регистриран како посебна населба со 9 
жители. Меѓутоа, во следните пописи од 1971 и 
1981 година не е регистриран како одделна на- 
селба, а бројот на манастирските луге е пресмс- 
тан во составот на селото Олишта. Во 1991 годи- 
на се евидентирани 8 жители

103) МАНГИЛА (МОГИЛА)
- АНО ПЕРИВОЛИОН Άνω Περιβόλιον 
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Дваесетипа километри југозападно од Рупи- 
шта, до самата планина Одре, на надморска висо- 
чина од 1.010 метри, опколено со густа костенова 
шума, лежи малото македонско село Мангила 
(21°10’ х 40°22’). Тоа отсекогаш претставувало чи- 
сто македонска населба и такво останало се до 
денсс. Селото Мангила, како и сите села од Ко- 
сгенаријата, настрадало во времето на Али-паша 
Јанински, но не се распаднало. К’нчов го спом- 
нува со 250 жители, а Милоевиќ со 20 македон- 
ски куќи. Во времето на Илинденското востание 
селото било целосно изгорено од Турците, при 
пгго биле убиени дваесетина селани. Во пописот 
од 1913 година се евидентирани, заедно со жите- 
лите од соседното село Марчишта, 130 лица, до- 
дека во 1920 годипа селово е регистрирано како 
посебна иаселба со 86, во 1928 година со 104, а во 
1940 година со 123 жители. Меѓу двете светски 
војни забележано е иселуван>е на семејства и по- 
единци во Бугарија и во прекуокеанските земји. 
За врсме на Граѓанската војна Мангила наполно 
настрада. Тогаш загинаа неколкумина селани, а 
седум семејства и 20 поединци побараа засолни- 
ште во Република Македонија и во источноев- 
ропските земји. Како последица на тие настапи 
во селото при пописот од 1951 година се евиден- 
тирани 80, во 1961 година 89, во 1971 година 51, 
во 1981 година 43, а во 1991 година 24 жители. 
11оради сиромапггијата жителите од селото Ман- 
гила во минатото оделе на печалба во внатреш- 
носта на Грцнја, каде пгго работеле главно како 
мслничари.

104) МАЊАК
- МА1БАКИ Μανιακοί (Μανιακοί)

Во непосредна близина иа градот Костур, од 
кој с оддалечсно околу четири километри кон ју- 
гозапад, и на два километра од брегот на Костур- 
ското Езеро расположено е малото македонско 
село Мањак (21°15’ х 4О°ЗО’)· Тоа отсекогаш би- 
ло чисто македонска населба и до Граѓанската 
војна немаше претрпено никакви етнички проме- 
ни, со исклучок иа едно 1рчко семсјство кос се 
насели меѓу две ге светски војни. К’нчов го спом- 
иува со 126 жители, а Милоевиќ со 19 маке- 
допски куќи. Во пописот од 1913 година се еви- 
ден гирани 11.3 жители, а во 1920 година нивниот 
број е намален на 87, поради иселување во Буга- 
рија и во прекуокеанските земји. Во 1928 година 
бројот на жителите се качи на 112, а во 1940 го- 
дина на 153 жители. За време на Граѓанската вој- 
на селото прилично настрада. Загииале седум ли- 
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ца, а други 34 побараа спас во Република Маке- 
донија и во некои источносвропски земји. По вој- 
ната во селото беа населени повеќе грчки бегал- 
ски семејства, така што во пописот од 1951 годи- 
на тоа се води како мешана населба со 185, во 
1961 година со 208, во 1971 година со 833, во 1981 
година со 2.745, а во 1991 година со 2.229 жители. 
Зголемувањето на бројот на населението по 1961 
година се должи на фактот што тука се населија по- 
голем број семејства од македонскитс помали окол- 
ни населби, посебно од селото Зузули. Главниот 
производ на селото е гравот и донекаде житото.

105) МАРКОВЕНИ
- АМПЕЛОХОРИОН (МАРКОХОРИО11) 
Άμπελοχώριον (Μαρκοχώριον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Само на три километри јужно од Рупишта 
во непосредна близина на реката Бистрица, од неј- 
зината јужна страна, на надморска височина од 
680 метри расположено е селото Марковени (21 °16’ 
х 40°26’) кое вле1ува во составот на општината Пе- 
сјак. Селото Марковени во минатото претставу- 
вало мешана населба во која живееле според К’н- 
чов 194 Македонци, што е погрешно, бидејќи ту- 
ка живееле и Турци. Милоевиќ исто така погрешно 
го води со 7 македонски и 14 турски куќи, затоа 
пгго бројот на македонските семејства секогаш 
бил поголем од бројот на турските. Во пописот 
од 1913 година во селото Марковени се евиден- 
тирани 178, а во 1920 година 119 жители. По за- 
минувањето на Турците во 1924 година тука се 
населени неколку бегалски семејства со вкупно 59 
лица, така шго селото пак стана мешана населба 
во која во 1928 година се евидентирани 135, а во 
1940 година 195 жители. Селото не настрада за 
време на Граѓанската војна, поради што во 1951 го- 
дина се евидентирани 183, во 1961 година 170, во 
1971 година 131, во 1981 година 149, а во 1991 година 
139 жители. Главен производ на населението се 
градипарски култури, а се одгледува и жито.

106) МАРЧИПГГА
-КАТО ПЕРИВОЛИОН
Κάτω Περιβόλιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Рупишта, од каде што е од- 
далечено околу дваесет и еден километар, во под- 
ножјето на планината Одре на надморска висо- 
чина од 910 метри било расположено селото Мар- 
чипгга (21° 10’ х 40°22’), кое администрагивно вле- 
гувало во сосгавот на општината Сничени. Селото 
Марчишта отсекогаш претставувало чисто маке- 

донска населба, која К’нчов ја спомнува со 350 
житсли Македонци. Изгледа дека изнессната број- 
ка е преувеличена, затоа што во пописот од 1913 
година Марчишта е евидентирано со 130 жители, 
и тоа заедно со селото Мангила, кое е оддалече- 
ио околу сден километар. Марчишта во пописот 
од 1920 година е евидентирано како посебна на- 
сслба со 30 жители, во 1928 година со 37, а во 
1940 година со 43 жители. Поради малобројноста 
на населението и големата блискост на двсте се- 
ла, Марчишта и Мангила имаа заедпичко учили- 
ште. Во Граѓанската војна селото настрада, така 
што во подоцнсжпите пописи повеќе не се спом- 
нува, а малкутс преостанати семејства се при- 
браа во исто така настраданото село Мангила. 
Марчишта отсекогаш било многу сиромашно, по- 
ради што селаните за да се прехранат оделе на пе- 
чалба во внатершноста на Грција.

107) МИРОСЛАВИЦА (МИРОСЛАВЦИ)
- МИРОВЛИТИС Μυροβλήτης
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападпо од Кос гур и Нестрам, во пазу- 
вигс на планината Грамос, на падморска височи- 
иа од 1.180 метри, крај изворот на една од прито- 
ките на реката Сарандапорос, сместено е селото 
Мирославица (20°56’ х 40°2Г). Тоа е самостојна 
општина во Костурскага околија и најоддале- 
чена насслба на округот спрема југ, од каде што 
почнува Епир. Иако селото носи словенско име, 
од првобитното македонско население било на- 
пуштено во немирните години, а во него биле 
населени Албанци муслимани, кои според К’нчов 
броеле 230 лица. Бидејќи Мирославица и давала 
отпор на четата на Чакаларов, таа била изгорена 
на 7 септемврн 1903 година. По доаѓањето на 
грчкитс власти сслото почнало да опаѓа, така што 
во 1913 годииа се евидентирани 45, а во 1920 го- 
дина 87 жители. Подоцна бројот на населението 
постепено се зголемува, гака што во Миросла- 
вица во 1928 година се евидентирани 92, а во 1940 
година 194 жители. За време на Граѓанскага вој- 
на селото насзрада и се распадна, а неговите мало- 
бројни семејства сс повлскоа во Албанија. Сега ле- 
ге гука се населуваат сточари, кои ги пасат сво- 
ите овци на иространите пасишта на Грамос.

108) МОЛАСИ
- ДЈАЛЕКТОН Διαλεκτόν
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Село и самостојна општина во Костурската 
околија, со вкупна поврпшна на општинскиот атар 
од 15 квадратни километри. Во составот на оп- 
пггината влегува и селото Ресулјани (Велос). Мо-
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■ка е сместено северозападно од Лапшпшта и 
?г~всточно од Рупишта на надморска височина 
ш <20 метри (21°19’ х 40°24’). Неговото населе- 
■к е чисто македонско, но со силни елементи на 
врчување. К’нчов го спомнува со 150 житсли 
Мжедонци. Според пописите бројот на жителите 
» важи вака: во пописот од 1913 година се еви- 
хгткрани 157, во 1920 година 156, во 1928 година 

во 1940 година 253, во 1951 година 195, во 
Ж1 година 184, во 1971 година 128, во 1981 годи- 
» 171, во 1991 година 124 жители. Во селото се 
хсизведува жито, тутун, компири и други земјо- 
ХЈСки производи, а неговото население делумно 
■с занимава и со сточарство.

109) МОНАСТИРЕЦ

Едно од петге македонски села во атарог на 
Јеаешното село Граче (21°08’ х 40°28’). Се распад- 
вало во времето на Али-паша Јанински (види и 
село Граче.

110) МОНОКОВАЧ

Поголема македонска населба во атарот на 
селото Стенско (21°02’ х 40°26’) која се распадна- 
ла во немирните години и нејзините жители, кои 
според преданието биле ковачи, го основале се- 
лото Стенско, за кое се смета дека е понова на- 
селба (види и село Стенско).

111) НЕСТИМ
- НОСГИМОН (КУФОКСИЛЈА) 
Νόστιμον (Κουφοξυλιά) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Југозападно од Рупишта и од Бела Црква и 
југоисточно од Жужслци, помалку од пет кило- 
метри северно од селото Бојне, на надморска ви- 
сочина од 920 метри е расположено македонско- 
то село Нестим (21°13’ х 40°23’) кое претставува 
самостојна општина во Костурската околија. Се- 
лото Нестим до пред неколку години админи- 
стративно припаѓаше кон Населичката околија, 
иако тоа влегува во регионот на Костенаријата. 
К’нчов селото го бележи со 260 жители, а Мило- 
евиќ го регистрира како мешана македонска на- 
селба со 70 македонски куќи, од кои 15 мусли- 
мански. Во пописот од 1913 година се евиденти- 
рани 451, а во 1920 година 498 жители. Во 1924 
година малобројните муслимански семејства, по 
сила на Лозанската конвенција, биле принудени 
да се иселат во Турција, а на нивно место се насе- 
лија речиси еднаков број бегалски семејства, та- 

ка што селото стана мсшана населба со апсолут- 
но мнозинство на Македопци. Во пописот од 1928 
година се евидентирани 410, а во 1940 година 455 
жители. И ова село, како и сите села од Косте- 
наријата, прилично насграда за времс на Граѓан- 
ската војна, но не се распадна, иако речиси се пре- 
иолови. Во 1951 година се евидеитирани само 266 
жители, во 1961 година 261, во 1971 година 200, 
во 1981 година 191, а во 1991 година 147 жители. Се- 
лото е прилично сиромашно, а нсговиот атар из- 
несува 9 квадрагни километри. Поради неповол- 
ната ситуација и притисокот пгго сс чувствува 
врз македонското население, голем број жители 
по Граѓанската војиа се иселија во прекуокеан- 
ските земји. Населението се занимава со земјо- 
делство, главниог производ е житото, а делумно 
и со сточарство.

112) НЕСГРАМ (ГОРИО И ДОЛНО НЕСТРАМ)
- НЕСТОРИОН (АГИОС НЕСТОР) 
Νεστόριον (Άγιος Νέστωρ) 
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу дваесет и пет километри југозападно 
од Костур, на северпите падини на планините Је- 
нешево и Митреви Кошти, кои всушност се раз- 
гранки на планината Грамос, се наоѓа Нестрам - 
најголемото македонско село во округот. Лежи 
на надморска височина од 870 метри (21°04’ х 
40°25’). Селото е многу старо и се дели на Горно 
и Долно Маало. Според предапието името го до- 
било поради ослепените војници на Самоил, кои 
по враќањето во селото не можејќи да работат 
проселе без срам, односно нестрам. Нсстрам от- 
секогаш било чисто македонска населба и во тој 
поглед се до денес нема претрпено никакви ет- 
нички промени. Главното занимање на неговите 
жители е ѕидарството, во кое се усовршиле, а за 
да се договараат меѓу себе создале свој таен ѕи- 
дарски јазик. К’нчов го спомнува со 2.700 жите- 
ли, а Милоевиќ со 455 македонски и 16 влашки 
куќи. Во 1913 година се евидентирани 2.731 жи- 
тел, во 1920 година 1.979, во 1928 година 1.888, а 
во 1940 година 2.677 жители. Поради пасивноста на 
овој крај селото опаѓа, а уште од порано постои 
зрадиција за одење на печалба и иселување на цели 
семејства, посебно во источна Егејска Маке- 
донија и во Тракија, а делумно и во Бугарија и во 
прекуокеанските земји. Поради својата големина 
Нестрам е административен цептар за повеќе окол- 
ни села. Иако во Граѓанската војна многу нас- 
града, селото и натаму опстана, а во 1951 година 
во него се евидентирани 1.787, во 1961 годипа 1.332, 
во 1971 година 1.143, во 1981 година 1.140, а во 
1991 година 1.158 жители, со тенденција за ната- 
мошно опаѓање поради иселување во вназреш- 
носта на земјата и во прекуокеансккгге земји.

3 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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113) НОВ ГАБРЕШ
- НЕОС ИКИСМОС Νέος Οικισμός

Крај главниот пат што води од Костур за 
Лерин и Преспа, околу два километра источно од 
селого Габреш и помалку од еден километар од 
главниот пат, во шеесеттите годипи почна изград- 
бата на сосема нова населба (21 °12’ х 40°38’) со па- 
мера грчкнте власти тука да го сместат македон- 
ското нассление кое останало по Граѓанската војна 
од соседнитс села: Габреш, Долно и Горно Дре- 
новени, Чрновишта, Поздивишта.

Оваа нова населба која е целосно изградена 
во шеесеттате години и во која се подигнати око- 
лу 150 нови куќи, во пописите од 1971 и 1981 го- 
дина е регистрирапа како населба без населсние. 
Причината за тоа е едноставна: имено, Македон- 
ците од споменатитс села и покрај упорното иа- 
стојување на грчките власти да сс прсселат во 
новата населба даваа отпор, одбивајќи да ги на- 
пуиггат старите огништа. Меѓутоа, во последни- 
ве години почна постепено преселување претеж- 
но на помлади семејства, така што населбата 
почна да заживува и во пописот од 1991 година с 
евидентирана со 218 жители.

Изградбага на новата населба нема никакво 
економско оправдување. Причините се чисто по- 
литички и страгешки. Имено, новото село е ло- 
цирано во непосрсдна близина на главниот пат, 
со што се олеснува надзорот иа грчките власти 
врз Македонците во овој регион, кој има и стра- 
тешко значење, бидејќи во неговата непосредна 
близина, во подрачјето на планината Вичо, се из- 
градени воени објекти од примарно зиачење за 
грчката војска.

114) НОВО КОСТАРАЏА
- НЕОН КОСТАРАЗИОН
Νέον Κωσταράζιον

Нова населба изградена по Граганската вој- 
на во Грција, во која се сместени жителите од старо 
село Костараџа, кои во времето на оваа војна го 
напупггиле селото и се повлекле во поголемите 
градски центри и во полските села во близина на 
Костур и Рупишта. Се наоѓа околу четири ки- 
лометри западно од старото село, крај самиот гла- 
вен пат што води од Костур и Рупиигга за Бо- 
гацко (21°20’ х 40°27’). Неговата надморска висо- 
чина изнесува 720 метри, односно пониска е за 
цели 280 метри од старото село.

Ново Костараџа, кое прегставува самостој- 
на општина, веќе во пописот од 1951 годипа е ре- 
гистрираио со 941 жител, во 1961 година сс сви- 
дентирани 1.128, во 1971 година 927, во 1981 годи- 
на 955, а во 1991 година 949 жители. Движен.сто 
на бројот на населението во повоеииот период 

укажува на одредена стабилност, па дури на из- 
весно зголемување, што се должи на имотноста на 
жителите на селово, кои располагаат со 22.027 
дскари обработливо земјиште, пасишта и шуми. 
Главни производи се жито, тутун и грав. На про- 
страните пасишта на нивниот атар пасат повеќе 
од 7.000 илјади овци и кози и над 500 грла крупен 
добиток (види и село Костараџа).

115) НОВИ ЧИФЛИК (ЌОШ ЧИФЛИК)
- Х.ПОИ (НЕОН ЦИФЛИКИОН)
Χλόη (Νέον Τσιφλίκιον)
(н. бр. 342 од 1.6.1963, Вл. в/к бр. 91/13.6.1963)

На северозападниот брег на Костурското Езе- 
ро, во атарот на градот Костур, уште од постаро 
време постои мала чифлигарска населба позната 
под името Нови Чифлик (21°17’ х 40°33’)· К’нчов 
ја спомнува со 45 жители, а во пописот од 1913 
година се води како напуштена населба, поради 
што во подоцнежните пописи повеќе не се спом- 
нува. Меѓутоа, повторно е населена по Граѓан- 
ската војна, а во 1961 година го доби името Хлои. 
Во 1971 година се евидентирани 106, во 1981 го- 
дина 259, а во 1991 година 356 жители. Постои 
тенденција за на гамошно зголемување.

116) НОВО ЖУПАНИПГГА
-НЕАЛЕВКИ ΝέαΛέυκη

Во атарот на селото Жупанипгга во осумде- 
сеттите години е подигната нова населба нарече- 
па Пово Жупаништа (21°13’ х 40°31’)· При попи- 
сот во 1991 година е регистрирана како посебна 
населба со 311 жители.

117) НОВО КОТЕЛЦИ
-НЕАКОТИЛИ Νέα Κοτύλη

Нова населба изградена непосредно по Гра- 
ѓанската војна во Грција на околу четири кило- 
метри североисточно од селото Котелци, кое на- 
страда во времето на војната. Ново Котелци ле- 
жи крај главниот пат, кој од Костур и Рупипгга 
води за Пчелско (21°02’ х 40°2Г). Тоа е сместено 
во пазувите на североисточната страна на плани- 
ната Војо, а неговата надморска височина изне- 
сува 1.500 метри, за разлика од Старо Котелци, 
чија надморска височина изнесува 1.180 метри. 
Во нова га населба веќе во пописот од 1961 годи- 
на се евидентирани 542 жители. Меѓутоа, поради 
неповолните услови за живеење и во потрага за 
подобар живо г, речиси веднаш по шеесеттите го- 
дини почна постепеното иселување во поголеми- 
те градови и побогатите села, така што во Ново 
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Котелци веќе во 1971 годипа бројот на жителите 
ее намали на 225, во 1981 година на 96, а во 1991 
година пма 122 жители (види и село Котелци).

118) НОВОСЕЛЈАНИ
-КОРФУЛА Κορφούλα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Дваесетина километри западпо од Костур, 
во нспосредна близина на грчко-албапската гра- 
ница, на надморска височина од 940 метри до Гра- 
ѓанската војна се наоѓаше селото Новоселјани 
(21°0Г х 40°32’). Подигнато било на едеп рид во 
втората половина на XIX век од еден албански 
големопоседпик, па оттука го носи името Ново- 
сслјани. Селото постепено нараснало, а според К’н- 
чов во него живееле 100 Македонци и 50 Турци. 
Меѓугоа, во Новоселјани со пописотод 1913 година 
се евидентирани само 85 жители, сите Македонци, 
бидејќи Турците ушге порано го напуштиле 
сслото. Според подоцнежните пописи бројот па 
населението се движи вака: во 1920 година се еви- 
дентирани 71, во 1928 година 87, во 1940 година 
151 жител, сите Македонци. Селото се растури за 
време на Граѓанската војна и неговите жители 
побараа спас во Република Максдонија и во некои 
источноевропски земји, додека извесеи број од жи- 
телите се иселија во прекуокеанските земји. Оста- 
наа само 16 лица, но не им беше дозволепо да се 
врата г во селото кое денес лежи во урнатини.

119) ОЛИШТА
- МЕЛИСОТОПОС Μελισσότοπος 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Североисточно од Костурското Езеро и гра- 
дот Костур и јужно од Лерин, на надморска висо- 
чина од 1.220 метри, во јужните падини на пла- 
нината Вичо е расположено селото Олишта (21°24’ 
х 40°34’). Тоа отсекогаш било чисто македопска 
населба и се до денес во тој поглед нема промени. 
К’нчов го спомнува со 320 жители, а Милоевиќ 
со 65 македонски куќи. Во 1913 година се евиден- 
тирани 412, а во 1920 година 286 жители, затоа 
што во меѓувреме поголем број семејства се исе- 
лиле во Бугарија и во прекуокеанските земји. Во 
1928 година бројот на жителите се качи па 336, а 
во 1940 година на 362. Селото прилично настрада 
за времс на Граѓанската војпа, поради што изве- 
сен број лица побегнаа во Република Македонија 
и во источноевропскигс земји. Затоа во 1951 го- 
днна Олишта се води како преполовепа населба 
со 233 жители, во 1961 година со 243, во 1971 го- 
дина со 210, во 1981 година со 203, а во 1991 годи- 
на со 212 жители. Главните производи на селото 
сс жито, грав и компири.

3·

120) ОЛОВРАДЕ (ГОЛОВРАДЕ)
- СКИЕРОН Σκιερόν
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Рупишта и југоисточно од Не- 
страм, во подпожјето на планината Одрс, во не- 
посредна близина на селата Езерец и Сничени, до 
1945 година се наоѓаше селото Оловраде (21°08’ х 
40°22’). Ова село во минатото претставувало пого- 
лема населба која настрадала во времето на Али- 
паша Јанински, кога настрадале речиси и сите 
други ссла во Костенаријата. Меѓутоа, и покрај 
се, во 1881 година се регистрирани 135 жители, а 
К’нчов спомнува 181 жител, сите Македонци. Се- 
лото настрадало во времето на Илинденското 
востание, кога било наполно изгорено и неговите 
жители, за да се спасат, побегналс во околните 
села. Оттогаш Оловраде престана да постои како 
поголема населба. Милоевиќ го спомнува со са- 
мо 7 македонски куќи, додека во 1913 година се 
евидентирани 176 жизх^ли (изгледа дека се рабо- 
ти за грешка), во 1920 година се регистрирани 33, 
а во 1928 година само 22 жители. Во 1940 година 
селово не сс води како посебна населба, а некол- 
кутс семејства се приклучени кон жителите на 
селото Езерец. Оловраде во 1945 годипа беше ог- 
рабено од грчки разбојнички банди и од монар- 
хофашистичката војска и повеќе не се подигна.

121) ОМОТСКО
- ЛИВАДОТОПИ (ЛИВАДОГОПИОН) 
Λιβαδοτόπι (Λιβαδοτόπιον)
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Во северните раз1ранки на планината Гра- 
мос, крај реката Бистрица, дванаесетина киломе- 
трп западно од Нестрам, на надморска височина 
од 970 метри до Граѓанската војна се паоѓаше ма- 
лото македонско село Омотско (20°58’ х 40°26’) 
кое не го измени својот етнички состав се до 
растурањето во 1948 година. Омотско е последно 
максдонско село коп југ, бидејќи од неговага 
јужна страна почнуваат грчките населби Тухољ, 
Дрјаново и други. К’нчов го спомнува со 247 жи- 
тели Македонци, а Милоевиќ со 15 македонски 
куќи. Во пописот од 1913 година се евидентирани 
102 жители, во 1920 година 114, во 1928 годииа 
123, а во 1940 година 211 жители. Селото се ра- 
стури во 1948 година за време на големите борби 
на Грамос, кои сс водеа меѓу силите на Демо- 
крагската армија и монархофашистичката вој- 
ска. Неговото население побара спас во источно- 
европските земји, а малобројнпте жители кои се 
најдоа во побезбсдни села по нормализирањето 
на ситуацијата пс можса да сс вратат назад, би- 
дсјќи тоа не го дозволија грчките власти. Селото 
дснес лежи во урнатини. Сепак, во последниот 
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попис (1991 година) во селото се евидентирани 37 
жители.

122) ОРМАН
- КАТО Ј1ЕВКИ Κάτω Λεύκη
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Шест километри западно од Костур, па са- 
мата костурска висорамнина, се наоѓа малото ма- 
кедонско село Орман (21°13’ х 40°32’), кое всуш- 
ност прегставува долно маало на селото Жупа- 
ништа. К’нчов го спомнува' со 90 жители Маке- 
донци, а Милоевиќ бројот на куќите од Орман ги 
вбројува во составот на селото Жупаништа. Во 
пописот од 1913 година селото Орман се води ка- 
ко посебна населба со 178, во 1920 година со 160, 
во 1928 година со 176, а во 1940 година со 267 жи- 
тели. Иако настрада во Граѓанската војна и едеи 
дел од неговитс жители побегнаа во Република 
Македонија, во селото во 1951 година се попиша- 
ни дури 247 жители (бидсјќи тука беа прибрани 
сслани од другите позагрозеии села). Во попи- 
ситс од 1961 и 1971 година бројот на жителите од 
Орман е пресметан во бројот на жителите од 
селото Жупаништа. При пописот од 1971 година 
со посебеп акт селото е избришано од евиденција, 
бидејќи се смета оти претставува едпа целина со 
Жупаништа.

123) ОШЕНИ
-ИНОИ Οινόη
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Седумнаесетина километри западно од Ко- 
сгур и десет километри источно од грчко-албан- 
еката граница, на надморска височина од 720 ме- 
три се наоѓа сслото Ошени (21°05’ х 40°32’). Во 
минатото тоа била чисто македонска населба, во 
која дел од селаните во немирните години ја при- 
миле муслиманската вера за да бидаг поштедени 
од зулумите кои биле чести во тоа време особено 
врз христијанските села. К’нчов го спомнува се- 
лово со 120 Македонци христијани и 550 Маке- 
донци муслимани, додека Милоевиќ го наведува 
со само 5 христијански и 154 муслимански маке- 
допски куќи. Во 1913 годипа во селото Ошени се 
евидентирани 695, а во 1920 година 824 жители. 
По сила на Лозанската конвенција исламизира- 
нитс житсли се иселија во Турција во 1924 годи- 
на, а на пивно место се населија бегалски ссмеј- 
ства од Понд со вкупно 572 лица. Гака Ошени 
сгана мешана населба, која во 1928 година брое- 
ше 602, а во 1940 година 990 жители. Бројот на 
Македонците се движеше некаде меѓу 60 и 70 
жители. Во времето на Граѓанската војна селото 

како конзервативно многу не настрада, така што 
во 1951 година се евидентирани 1.003 жители, до- 
дека во 1961 година 823, во 1971 година 555, во 1981 
година 673, а во 1991 година 621 жител. Намалу- 
вањето на бројот на жителите се должи на фак- 
тот што во меѓувреме дел од бегалските семеј- 
ства се населија во напуштеното македонско се- 
ло Штрково во Мала Преспа, каде што и денес 
живеат. Главните производи на селото се жито и 
тутун, а населението делумно се занимава и со 
сточарство.

124) ПЕНДАТУР

Помала македонска населба лоцирана меѓу 
селата Четирок и Сливепи (21°10’ х 40°32’)· Се 
распадна во немирните години и нејзините жите- 
ли се прибрале во околните села (Четирок, Коси- 
нец и други).

125) ПЕСЈАК
- АМУДАРА Αμμουδάρα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото е расположено на четири километри 
југозападно од Рупипгга, близу до реката Бистри- 
ца (21°17’ х 40°26’). Претставува самостојна оп- 
штина во околијата, а во нејзин состав влегуваат 
и селата Марковени и Витан. Во минатото тоа била 
чисто максдонска населба, која според К’нчов 
броела 120 житсли, а според Милоевиќ се состо- 
ела од 8 македонски и 4 погрчени куќи. Со попи- 
сот од 1913 година во Песјак се евидентирани 
148, во 1920 година 143, во 1928 година 174, а во 
1940 година 249 жители. Селото не претрпе загу- 
би во Граѓанската војна, така што во 1951 година 
сс евидентирани 232, во 1961 година 209, во 1971 
година 165, во 1981 година 144, а во 1991 година 
135 жители. Дел од земјиштето се наводнува. Во 
селото се произведуваат градинарски култури, 
жито и грав.

126) ПЕСОК
- АМОС Άμμος

Југозападно од Костур, а во негова непос- 
рсдна близина, по Граѓанската војна никна нова 
мала населба која го доби името на месноста (21°15’ 
х 40°ЗГ). Прв пат се спомнува во пописот од 1961 
година со 151 жи гел. Поради блискоста на градот 
Костур, како негова приградска населба, при по- 
писот во 1971 година Песок е избришан од еви- 
денција и припоен кон градот.
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127) ПИЛКАТИ (ПЕЛКАТИ)
- МОНОПИЛОН Μονόπυλον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Сосема близу до грчко-албанската граннца, 
•о северните разгранки на планината Грамос 
<20°54’ х 40°28’) на надморска височина од 1.080 
метри до Граѓанската војна постоеше убавото 
македонско село Пилкати, кое претставуваше са- 
мостојна општина во околијата. Селото од своето 
основање до неговото распаѓање претставувало 
чисто македонска населба. Бранков ја спомпува 
со 400 жители Македонци, а Милоевиќ со 60 ма- 
кедонски куќи. Во пописотод 1913 година се еви- 
зентирани 341, во 1920 година 308, во 1928 годииа 
315, а во 1940 година 297 жители. Извесно нама- 
лување на бројот на жителите се должи на иселу- 
вање во внагрешноста на земјата и во прекуоке- 
авските земји, поради пасивноста и скудноста на 
селото. Селото настрада во 1948 година, кога не- 
говото население од Привремената демократска 
влада на Грција беше иселено во источноевроп- 
склте земји. Пилкати повторно не е обновено и 
денес лежи во урнатини. Атарот на селото со де- 
крет од 16.12.1953 година (Владин весник бр. 350 
од 23.12.1953) е приклучен кон општината Тухољ.

128) ПОЗДИВИИГГА
- ХАЈ1АРА Χάλαρα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северно од Костур и југозападно од Лерин 
во подножјето на планината В’ро, која е раз- 
гранка на планината Вичо, расположсно е селото 
Поздивишта (21° 14’ х 40°39’). Тоа презг гавува са- 
мостојна општина и чисто македонска населба, 
која во тој подгед се до денес нема претрпено ни- 
какви етнички промени. Според преданието се- 
лото е подигнато по доаѓањето на Турците од сто- 
чари дојдени од Преспа. Во почетокот населбата 
се наоѓала во планинскиот венец Винов Танец, во 
месностите Рушоп и Кочинова Лапка, а подоцна 
била поместена во месноста Селиште. Потоа жи- 
телите слегле подолу, каде што го подигнале се- 
лото на денешното мссто, а во непосредна близи- 
на на една постара античка населба. Имсно, во 
месноста Бутеш, на растојание од еден киломе- 
тар источно од селото, во непосредна близина на 
реката Бистрица, меѓу манастирите Свети Ата- 
нас, кој се наоѓа во атарот на Поздивиште, и 
Свети Атанас, кој се наоѓа во атарот на селото 
Чрновишта, постојат видливи остатоци од пого- 
лема ангичка населба. Селаните пгго ги обрабо- 
туваат своите имоти тука имаат пронајдено брон- 
зени статуи и други старини. Според преданието 
оваа населба била словенска, а ја изгореле Тур- 
ците по нивното доаѓање. Според истото преда- 

пие, командантот на турската единица кога од 
висинаја здогледал населбата која му се видела 
голема и богата, извикал: „Бугеш!“, цгго во пре- 
вод значи да се запали, и оттогаш месноста се ви- 
ка Бутеш. Во истата месност на локацијата Голе- 
ми Ливадишта и западно од неа постои локали- 
тет познат како Аџиева Нива, каде што постојат 
стари гробнпгга. Селото Поздивишта има две црк- 
ви, и тоа стара црква, посветена на света Бого- 
родица, полукатакомба која се урна во Граѓан- 
ската војна, и поновата, посветепа на свети Ни- 
кола. К’нчов сслото го спомнува со 700 житсли 
Македонци, а Милоевиќ со 135 македонски куќи. 
11оради активно учество во Илинденското воста- 
ние гурскиот аскер запалил 30 куќи и убил четво- 
рица селани. Во пописот од 1913 година се еви- 
дептирани 968, во 1920 година 710, во 1928 година 
676, а во 1940 година 738 жители. Опаѓањето на 
бројот на населението се должи на големата еми- 
грација претежно во прекуокеанскитс земји и де- 
лумно во Бугарија. Во Втората светска војна и во 
времето на Граѓанската војна селото даде 38 жрт- 
ви, во Република Македонија побараа спас 62 се- 
мејства и неколку поединци и извесен број побег- 
наа во источпоевропските земји. По нормалпзп- 
рањето на ситуацијата, а поради силниот прити- 
сок од грчките власти, во прскуокеанските земјн 
смигрираа поголем број семејства и поединци. та- 
ка што бројот на населението во селото покажу- 
ва постојано намалување. Во 1951 година се еви- 
дентирани 450, во 1961 година 229, во 1971 година 
184, во 1981 година 189, а во 1991 година 152 жи- 
тсли. Населението се занимава со земјоделство, 
при што најмногу се произведува жито, грав и ово- 
шје, а делумно и со сточарство

129) ПОРИНО

Поранешна македонска населба лоцирана во 
атарот на селото Старичани (21°1Г х 40°26’). Сс- 
лото според прсданисто било прилично големо и 
имало десет цркви. Се распаднало бидејќи го по- 
плавувала реката Белица, а неговите жители го 
основале селото Старичани, кое е понова насел- 
ба и на повисоко место (види и село Старичани).

130) ПСОРА (ПСОРЕ)
-ИПСИЛОН Υψηλόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Пстнаесетина километри југозападно од Ко- 
стур и девет километри југозападно од Рупишта 
на еден рид, а обиколено со повеќе ридови, на 
надморска височина од 840 метри е расположено 
селото Псора (21 °10’ х 40°27’), кое административ- 
но влсчува во составот на општината Старичани.
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Селото Псора отсскогаш претставувало чисто 
македонска населба и во тој поглед се до денес 
нема претрпспо пикакви етнички промепи. 
К’нчов го спомнува со 84 жители, а Милоевиќ со 
18 максдонски куќи. Во 1913 година се евиден- 
тирани 108, во 1920година 102, во 1928 година 121, а 
во 1940 година 154 жители. За време на Граѓан- 
ската војна загинаа 7 лица, а 31 лице се исели во 
источноевропските земји и во Република Маке- 
донија. По војната, во 1951 година во селото се 
свидентирани 142, во 1961 година 124, во 1971 го- 
дина 76, во 1981 година 92 и во 1991 година исто 
гака 92 жигели. Главни производи на селото се 
жито, тугун и грав. Делумно е развиено и сточар- 
ството.

131) ПЧЕЈИ КО (СЕЈ1СКО) 
-КИПСЕЛИ Κυψέλη
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Косгур и јужно од Нестрам, 
во југоисточните пазуви на планината 1'рамос, 
мсѓу две притоки на реката Сарандапорос се на- 
ога селото Пчелско (21°02’ х 40°17’)· Иако носи 
словенско имс, тоа во немирните години било на- 
пуштено од македонското население, а малку по- 
доцна населено од Грци сточари од племето Ка- 
чауни. Како такво, К’нчов го спомнува со 688, а 
Бранков со 750 грчки жители. По се изгледа дека 
овие бројки се претерани, бидејќн во пописот од 
1913 година се евидентирани 403, во 1920 година 
317, во 1928 година 339, а во 1940 годииа 402 жи- 
тели. За време на Граѓанската војна Пчелско на- 
полно настрада и неговото паселенис се повлечс 
во поголемиге центри, а се врати по нормализи- 
рањето на ситуацијата. Веќе во 1951 година во 
него живеат 402, во 1961 годипа 389, во 1971 го- 
дина 115, во 1981 година само 45, а во 1991 година 
60 жители. Причината за намалувањето на бро- 
јот на населението е оддалеченоста на селото од 
поголемите економски центри, пасивноста на 
овој крај и немањето комуникации. Зиме, поради 
големиот снег, извесно време селото е изолирано 
од надворешниот свет. Г'лавното занимање на се- 
ланите с експлоатацијата на шумите, сточарство- 
то и помалку земјоделството.

132) РАДИГОЖЕ (ЧИФЈ1ИК)
-АГИЈААНА Αγία Άννα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Се наоѓа на осумнассет километри југоза- 
падно од Костур, на еден час растојание од Не- 
страм (21°05’ х 40°26’). Радигоже е чисто маке- 
донска населба. Поради тоа пгго било чифлик на 
турски бег, било познато и под името Чифлнк 

или Голем Чифлик, К’нчов го спомнува со 85 
жители, а Милоевиќ со 15 максдонски куќи. Во 
1913 година се евидентирани 137, во 1920 година 
111, во 1928 година 129, а во 1940 година 152 жи- 
тсли. Селото настрадало за врсме на Граѓанска- 
та војна и поголемиот дел од неговите житсли 
побегнале во Република Македонија и во некои 
источноевропски зсмји, поради што во 1951 годи- 
на се евидентирани само 46 житсли. Во 1961 го- 
дина се попишаии 112, во 1971 година 83, во 1981 
година 60, а во 1991 година 55 жители. Селото е 
сиромашпо. Се произведува ограничено количе- 
сгво жито, ореви и друго, а жителите малку се 
заппмаваат и со сточарство.

133) РЕВАНИ
- ДИПОТАМЈА Διποταμιά
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Селото Ревани се наоѓа во непосредна бли- 
зина на грчко-албанската граница, дваесетина ки- 
лометри западно од Костур (20°59’ х 40°29’)· До 
неодамна тоа била самостојна општина во околи- 
јата. Тоа во минатото претставувало чисто албан- 
ска населба, која според К’нчов броела 340 жите- 
ли, а во 1913 година се евидентирани 689, додека 
во 1920 година 721 жител. Албанското население 
во 1924 година се иселило во Албанија, а на него- 
во место се населмле бегалски семејства од Поид, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 468, 
а во 1940 година 623. Селото како конзервативно, 
не настрада во Граѓанската војна, така што, во 
1951 година се евидентирани 617, во 1961 година 
624, во 1971 година 530, во 1981 година 581, а во 
1991 година 610 жители. Главни производи на се- 
лото се жито, леќа и тутун, а населението се за- 
нимава и со сгочарство.

134) РЕСУЛЈАНИ
- ВЕЛОС (КАЛОНЕРИОН)
Βέλος (Καλόνέριον)
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(н. од 11.11.1959, Вл. в/к 16/19.2.1960)

Мало село во составот на општината Мола- 
си (Дјалектон). Лежи северозападно од Лапши- 
шта и југоисточно од Рупишта на надморска ви- 
сочина од 640 метри (21°18’ х 40°23’). крај патот 
што води за Нестим (Ностимон). Неговото насе- 
ление се смета за грчко. К’нчов го спомнува со 
100 жители 1'рци, додека во пописот од 1913 го- 
дина се евидентирани 129, во 1920 година 117, во 
1928 година 145, во 1940 година 193, во 1951 го- 
дина 169, во 1961 година 135, во 1971 година 88, 
во 1981 година 109, а во 1991 година 115 жители. 
Селото произведува жито, тутун и други произ- 
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води, а неговото население делумно се занимава 
и со сточарство.

1.35)РЕШКИН ДОЛ

Мала македонска населба околу еден кило- 
метар западно од селото Долно Дреновени (21° 14' х 
40°38’). Жителите од оваа населба, како и од на- 
пуштсните во непосредна околина неколку мали 
македонски населби, во почетокот на втората по- 
ловина на XVIII век, за да се бранат поуспешно 
од нападите на разбојничките банди, го основале 
селото Долно Дреновени, кое се смета за понова 
населба.

136) РИЗО Ριζό

Нова населба формирана по Граѓанската 
војна во атарот на големото грчко село Богацко 
(21°24’ х 40°25’). Оваа населба се спомнува прв 
пат во пописот на населението од 1961 година со 
333 жители. При пописот од 1971 година насел- 
бата со официјален акт е избришана од евиден- 
ција, бидејќи се растурила (види и село Богацко).

137) РОВИЦА

Стара македонска населба која се наоѓала 
во атарот на селото Бапчор, растурена при крајот 
на првата половина на XVII век (21°20’ х 40°39’). 
Жителите од оваа населба заедно со жителите од 
соседните населби Козјак и Круша, според пре- 
данието, го основале селото Бапчор (види и село 
Бапчор).

138) РУДИПГГА

Една од повеќето помали македонски насел- 
би што постоеле во атарот на селото Косинец 
(21°05’ х 40°34’). Се распаднала во немирните го- 
дини, а нејзиното население се прибрало во село- 
то Косинец (види и село Косинец).

139) РУПИШТА (ХРУПИИГГА)
- АРГОС ОРЕСГИКОН
Άργος Ορεστικόν
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Оддалечено девет километри од градот Ко- 
стур, на северозападната сграна на реката Бисзри- 
ца на надморска височина од 650 метри лежи грат- 
чето Рупишта (21°16’ х 40°27’). Според бројот на 
жителите го зазема второто место во округот. 

Тоа е стара македонска населба во која поради 
скономскиот просперитет и сообраќајните врски 
почнале постепено да се населуваат турски, влаш- 
ки и грчки семејства, така што тоа станало ме- 
шана населба со четири народносни групи. Спо- 
рсд К’нчов тука живесле 1.100 Македонци, 700 
Турци, 720 Власи и 170 Роми, додека Бранков е 
побјективен кога спомнува дека тука живеат и 
100 Грци. Милоевиќ, пак, спомнува дека Рупишта 
се состои од 270 македонски, 180 влашки, 50 грч- 
ки или погрчепи и 250 турски куќи, односно вкуп- 
но 750 куќи. Во Рупишта во 1913 година се еви- 
дентирани 2.948, а во 1920 година 3.603 жители. 
Но нселуван.сто на Турците во 1924 година тука 
се населиле бегалски семејства со вкупно 863 ли- 
ца, гака игго во 1928 година се свидснтирани 3.605, 
а во 1940 година 4.215 жители. Поради концеп- 
трација на жители од околните села во времето 
на Граѓанската војна, Рупишта во 1951 година се 
води со 4.196 жители, во 1961 година со 3.978, а 
заедно со селаните што не се вратиле дома се 
добива бројката 5.104. Во 1971 година бројот на 
жителите на Рупишта изнесува 5.147, во 1981 го- 
дина 5.979, а во 1991 година 6.653 жители. По 
нормализирањето на ситуацијата во непосредна 
близина на Рупишта биле изградени две нови на- 
селби - Каслас, преименувана во 1962 година во 
Стадион, која во пописот од 1961 година се води 
како посебна населба со 575 жители, и населбата 
Аеродром (Асродромион), која во пописот од 
1961 година се води со 152 житела. Овие населби 
во пописот од 1971 годипа со наредба се избри- 
шани од евиденција, бидејќи се споени со Рупи- 
пгга, поради што и престанаа да се водат како 
посебни населби. Рупишата е и административен 
центар на голем дел од костурското подрачје на 
југ од Рупипгга и во него се концентрирани пове- 
ќе административни и други служби. Освен со тр- 
говија, житслите се занимаваат главно со земјо- 
делство и овоштарство, како и со ракотворби 
(прочуени се влашки јамболии). Поради големи- 
ната и стопанското значење, Рупишта е прогла- 
сено за градска општина и има ста гус на град.

140) САЈНОВО

Постара македонска населба во атарот на 
селото Д’мбени, растурена во немирните години 
(21 °10’ х 40°34’). Жителите од ова ссло заедно со 
оние од другите раселени села од околината го 
основале селото Д’мбени (види и село Д’мбепи).

141) САРАКИНА

Мала македонска населба лоцирана во ата- 
рот на селото Горенци (21°30’ х 40°30’). Ова село, 
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засдно со соседните села Цакони и ЈГнтово, било 
изгорено во немирните години од разбојничките 
банди. Се смега дека селаните од изгорсни три 
села го основале селото Горенци, кое го нарекле 
така во спомен на нивните изгорени села.

142) САТКОВА ЧЕСМА

Растурена македонска населба која се нао- 
ѓала во непосредна близина на селото Чегирок 
(21°09’ х 40°33’). Се смета дека селаните од ова 
село го основале селото Четирок, кое е поиова 
населба (види и село Четирок).

143) СВЕТА НЕДЕЛА
- АГИЈА КИРЈАКИ Αγία Κυριακή

Петнаесет километри западно од Костур, на 
надморска височиПа од 750 метри се наоѓа селото 
Света Нсдела (21°07’ х 40°32’). До 1924 година 
тоа било чисто македонска населба, со гаа разли- 
ка што поголемиот број од нејзинитс жители во 
пемирните години, заради поголема безбедност. 
ја смсниле верата и станале муслимани. К’нчов 
го спомнува со 80 Максдонци христијани и 350 
Македонци муслимани, во пописот од 1913 годи- 
на се евидентирани 450, а во 1920 година 395 жи- 
гели. По иселувањето на Македонците муслима- 
ни во 1924 година во Турција, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука се населиле бегалски се- 
мејства од Понд, вкупно 221 лицс. Така селото 
станало мешана населба, чиј број на жигели во 
1928 година изнесува 264, а во 1940 година 427. 
Населението за време на Граѓанската војна беше 
иселено во Костур, но по нормализирањето на 
ситуацијата се врати во селото. Во Света Недела 
во пописот од 1951 година се евидентирани 362, 
во 1961 година 349, во 1971 година 258, во 1981 
година 278, а во 1991 година 305 жители. Насе- 
лението се занимава со земјоделство (жито, ту- 
тун) и со сточарство.

144) СВЕТА ПЕТКА

Македопска населба лоцирана во атарог на 
селого Д’мбсии (21°09’ х 40°34’) раструрена во 
немирните години. Жителитс од ова ссло заедно 
со жителите од други исто така распаднати пома- 
ли македонски населби го основале селото Д’м- 
бени (види и село Д’мбени).

145) СВЕТА ПЕТКА
АГИЈА ПАРАСКЕВИ Αγία Παρασκευή

Во пописот од 1991 година во атарот на се- 
лото Загоричани е евидептирана населба под име 

Света Петка со 30 жители. Населбата е подиг- 
на га во 80-тите години.

146) СВЕТИ ЃОРЃИ

Селото Свети Ѓорѓи (21°07’ х 40°34’) е една 
од многубројните помали македонски населби што 
се наоѓале во атарот на селото Косинец. Се рас- 
паднало во немирните години, а неговите жители 
се прибрале во селото Косинец (види и село Косинец).

147) СВЕТИ ИЛИЈА

Мала македонска населба лоцирана во ата- 
рот ла селото Косинец (21 °03’ х 40°33’). Растуре- 
на е во немирните години и нејзините жители за- 
едно со жителите на други исто така растурени 
околни населби го осповале селото Косинец (ви- 
ди и село Косинец).

148) СВЕТИ ЈОВАН

Постара македонска населба растурена во 
нсмирниге години. Се наоѓала во атарот на село- 
то Косинец (21°07’ х 40°35’). Нејзините жители 
засдно со жителите на други исто така растурени 
околни населби го основале селото Косинец (ви- 
ди и село Косинец).

149) СВЕТИ НИКОЛА
- АГИОС’ НИКОЛАОС λγιος Νικόλαος

Новоизградена населба по Граѓанската вој- 
на во Грција во а гарот на општипата Богацко, само 
еден километар источно од него (21°24’ х 40°25’). 
Прв пат се спомнува во пописот од 1961 година 
со 4 жители, додека во пописот од 1971 година се 
води како напуштена населба. Во 1991 година е 
регистрирана со 226 жители.

150) СЕЛИПГГЕ

Стара македонска населба лоцирана во ата- 
рот на селото Поздивишта (21°15’ х 40°39’). Се- 
ланите од оваа населба, која била растурена во 
немирните години, го основале денешното село 
Поздившпта (види и село Поздивишта).

151) СЕЛИШЧА

Стара македонска населба растурена во не- 
мирните години Се наоѓала во атарот на град- 
ската општина Тиолипгга (21°20’ х 40°40’).
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152) СЕЛСКО

11остара максдонска населба растурена во 
немирните години. Се наоѓала во атарот на ссло- 
то Косинец (21°06’ х 40°36’). Жителите од оваа 
населба засдно со жителиге од исто така расту- 
рените населби од непосредната околина го ос- 
новале селото Косинец (види и село Косинец).

153) СЕМАСИ
- КРЕМАСГОН Κρεμαστόν
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Помалку од три километри југозападно од 
Рупишта, на падините на еден повисок рид, близу 
до реката Бистрица се наоѓа малото македопско 
село Семаси (21 °15’ х 40°26’) кое до денес нсма 
претрпено никакви етнички промени. Селото спо- 
ред К’нчов бросло само 50 жители Македонци, а 
Милоевиќ евиденгира 5 македонски и една албан- 
ска муслиманска куќа. Во пописотод 1913 година 
во Семаси се евидентирани 54, во 1920 година 49, 
во 1928 година 46, а во 1940 година 77 житсли. 
Бидејќи селото не настрада во Граѓанскага војна, 
во пописотод 1951 година се свидентирани 65, во 
1961 година 58, во 1971 година 31, во 1981 година 
25, а во 1991 година само 10 жители. Населението 
произведува главно градинарски култури, жито, а 
помалку се занимава и со сточарство.

154) СЕТОМА
- КЕФАЛАРИОН Κεφαλάριον
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Седум киломезри северно од Костур, близу 
до северниот брег на Костурското Езеро, распо- 
ложено е селото Сетома (21 °16’ х 40°34’), кос во 
минатото претставувало мешана населба, во која 
живееле Македонци и Турци. Во него според 
К’нчов живеелс 190 Македонци и 150 Турци, а 
Милоевиќ го спомнува со 90 македонски и 60 тур- 
ски куќи. Во пописот од 1913 година се евидси- 
тираии 408 и во 1920 година исто гака 408 жите- 
ли. По иселувањето на Турците во 1924 година 
тука се населени бегалски ссмејства, вкупно 81 
лице, така шго селото станало мешана населба 
која во 1928 година е евидентирана со 371, а во 
1940 година со 563 жители. Сетома многу настра- 
да за време на Граѓанската војна, поради што дел 
од насслението побегна во Република МакеДони- 
ја и во источноевропските земји. Во пописот од 
1951 година се евидсптирани 311, во 1961 година 
376, во 1971 година 341, во 1981 година 331, а во 
1991 година 413 житсли. Главниот производ на 
селото е гравот.

155) СКУМСКО (СКОНСКО)
- ВРАХОС Βράχος
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На падините па североисточните разгранки 
па планината Грамос (пл. Одре), југозападно од 
Рупиигга и југоисточно од Нестрам, на надморска 
височина од 1.040 метри се наоѓа селото Скумско 
(21°06’ х 40°2Г), кое претставува самостојна 
оппггина во околијата. Селото е населено со грчко 
население (Качауни) и како такво погрешно се 
спомнува во ЕИ1опо§гар1ие с!е 1а Масескипе со десет 
куќи словенско население. Во пописот од 1913 
годииа во Скумско се евидентирани 150, во 1920 
година 169, во 1928 година 231, а во 1940 година 
285 жители. Поради Граѓанската војна селото се 
намали, така што во 1951 година се евидентирани 
200 жители, во 1961 година 156, во 1971 година 
74, во 1981 година 136, а во 1991 година 150 жите- 
ли. Селото е планинско и сиромашно, поради 
што луѓето одат на печалба во внатрешноста на 
земјата и во прекуокеанските земји.

156)СЈ1АТИНА
-ХРИСИ Χρυσή
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Костур и Нестрам, во пазу- 
вите на планината Грамос, на надморска височи- 
на од 1.130 метри се наоѓа селото Слатина (20°59’ 
х 40° 16’). Во минатото тоа била чисто македон- 
ска населба, но е напуштена во немирните годи- 
ни. Подоцна во неа се населиле грчки семејства 
дојдени од Епир, познати како Качауни. Така се- 
лото уште одамна станало грчко, додека К’нчов 
погрешно го спомнува како македонска населба. 
Во пописот од 1913 година во Слатина се реги- 
стрирани 349 жители, во 1920 година 325, во 1928 
година 383, а во 1940 година 507 жители. Поради 
Граѓанската војна бројот на жителите се намали 
и во 1951 година изнесуваше 385, но во 1961 го- 
дина се покачи на 428. Поради големата пасив- 
иост, по 1961 годипа селаните почнаа масивно да 
го напуштаат селото, така што во 1971 година во 
него се регистрирани 333 жители, во 1981 година 
252, а во 1991 година 215 жители. Селото е многу 
сиромашно и неговите жители се занимаваат со 
сксплоатација на шумите, а помалку со земјодел- 
ствои сточарство.

157)СЛИВЕНИ
-КОРОМИЛЕА Κορομηλεα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Десетина километри северозападно од Ко- 
стур, на надморска височина од 700 метри распо- 
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ложено е селото Сливени (21° 1 Г х 40°32’). Во ми- 
натото претсгавувало чисто македонска населба, 
но неговите житсли во немирните години насила 
биле иселспи од албапски муслимански семејства 
кои го приграбиле нивниот имот. Така селото ста- 
нало чисто албанска муслиманска населба, која 
спорсд К’нчов броела 270 жители, а Милоевиќ ја 
спомнува со 15 албански муслимански куќи. 11ри 
пописот од 1913 година во Сливени се евидепти- 
рани 420, а во 1920 година 430 жители. 'Гие како 
муслимани, по сила на Лозанската конвенција, во 
1924 година морале да го папуштат селото и па 
нивно место се населиле бегалски семејсгва од 
Понд и Мала Азија. Нивниот број во 1928 година 
изнесувал 315, а во 1940 година 496 жители. Бро- 
јот на жителите поради Граганската војна во 
1951 година е намален на 338, во 1961 година се 
евиденгирани 382, во 1971 година 326, во 1981 го- 
дина 330, во 1991 година 341 жител. Главного за- 
нимање на селаните е земјоделството и помалку 
сточарството.

158) СЛИВЕНСКИ МАНАСГИР
- МОНИ АГИУ НИКОЛАУ СЛИВЕНИС 
Μονή Αγίου Νικολάου Σλιβένης

Два километра североисточно од селото Сли- 
вени (21°11 ’ х 40°33’) уште во старо време, многу 
пред прогонувањето на македонското население 
од албанските муслимански семејства кои ги по- 
тисиале месните жители, бил изграден убав ма- 
настир посветен на свети Никола. Бидејќи овој 
манасгир, кој останал и по доаѓањсто на албап- 
ските семејства, има свои имоти, гука повремсно 
се вработени и живеат македонски семејства, по 
нивниот број по правило се прссмстува во бројот 
на жителите од селото Сливени. Единствено во 
пописот од 1940 година манастирот сс спомнува 
како посебна населба со пет жители.

159) СЛИМНИЦА (СЛИВИИЦА)
- ТРИЛОФОС (ТРИЛОФОН) 
Γρίλοφος (Τρίλοφον)
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

На северните разгранки на планината Гра- 
мос, до самата грчко-албанска граница, иа над- 
морска височина од 1.150 метри (20°53’ х 40°28’) 
до Граѓанската војна во Грција се наоѓаше уба- 
вото македонско село Слпмница чиешто име грч- 
ките власти го сменија веднаш по Граѓанската 
војна, иако тоа пракгично лежеше во урнатини. 
Селото отсекогаш претставувало чисто македон- 
ска населба, а им припаѓаше на петте таканаре- 
чсни Јановенски Села. К’нчов погрешно спомну- 
ва дека во него живеат 300 жители - 150 Макс- 

допци и 150 Грци, додека Милоевиќ правилно го 
смста за чисто македонска населба со 80 маке- 
донски куќи. Во пописот од 1913 година во село- 
то Слимница се евидентирани 567, во 1920 годипа 
612, во 1928 година 366, а во 1940 година 343 жи- 
тели. (Забелешка: Изгледа дека податокот од 1920 
годипа е погрешен и се однесува на селото Слим- 
ништа.) Селото Слимница е растурено во 1948 
година во големите борби на Грамос, а неговите 
жители преку Албанија се одведени во источно- 
европските земји. На оние пак што од порано беа 
засолиати во побезбедпите полски села, по нор- 
мализирањето на ситуацијата не им беше дозво- 
лспо повторно да го подигнат селото. Тоа денес 
лсжи во урнатини. Со декрет од 16.12.1953 годи- 
на, објавен во Владиниот весник бр. 350 од 25 де- 
кември 1953 година, атарот на селото е приклу- 
чен кон општината на селото Тухољ. Во пописот 
од 1991 година во Слимница се регистрирани 23 
житсли.

160) СЛИМНИШТА
-МИЛИЦА Μηλίτσα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југоисточно од Костур, во непосредна бли- 
зина иа Костурското Езеро од кое е оддалечено 
околу чстирн километри (21°20’ х 40°27’), распо- 
ложено е малото македонско село Слимнипгга. Тоа 
прегставува самостојна општина во околијата. 
Селото е чисто македонско, но под силно вли- 
јанис на грчката култура (се погрчува). Во ста- 
тистиките често го мешаат со селото Слимница 
од Јаповенските Села. 'Гака е во Е(11П0£гар1ие <1с 1а 
Масес1о1пе, кај К’нчов, кај Милоевиќ, па дури и во 
официјалните статистики од 1913 и 1920 година. 
Меѓутоа, во пописот од 1928 година, бидејќи се 
наведуваат и двете имиња на селото (грчкото и 
максдонското) бројот на жителите е точен - 303, 
а во 1940 годииа 406. Бидејќи селово не настрада 
во времето на Граѓанската војна, во пописот од 
1951 година се евидентирани 390, во 1961 година 
396, во 1971 година 361, во 1981 година 368, а во 
1991 година 375 жители. Главните производи на 
Слимништа се житото, тутунот и многу гради- 
нарски култури, бидејќи добар дел од земјиштето 
се наводиува од реката Курти, која извира од Ко- 
стурското Езеро, а малку подолу се влева во ре- 
ката Бистрица.

161) СНИЧЕНИ (ОСНИЧАНИ)
- КАСТАНОФИТОН Καστανόφυτον 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Дваесет и два километра југозападно од Ру- 
пипгга, во подножјето на планината Одре, во по- 
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драчјето познато како Костенарија, на надмор- 
ска височина од 900 метри лежи македонското 
село Сничени (21°10 х 40°22’). К’нчов го спом- 
нува со 840 жители Македонци. Во пописот од 
1913 година се евидентирани 354, во 1920 година 
353, во 1928 година 249, а во 1940 годнна 349 жи- 
тели. Населението покажува извесно намалува- 
н>е поради иселување во Бугарија и во прскуоке- 
анскптс земји. Колку е голема традицијата па 
печалбарството поради сиромаштијага на зсмја- 
та, се гледа од пописот од 1928 година, кога во 
селово се регистрирани само 98 мажи спрема 151 
жена. Селото многу нас града во Граѓанската вој- 
на. кога мнозина од жителите побараа засолни- 
ште во Република Македопија и во источноев- 
ропските земји. Така во селото во 1951 година се 
свидентирани само 106, во 1961 година 132, во 1971 
година 72, во 1981 година 76, а во 1991 годииа 52 
жители. Селото е сиромашно. Неговите главии 
производи се жито, костени, овошје, а ссланиге 
се занимаваат и со сточарство.

162) СОИ1ИТА

Меѓу селата Старичани, Псора и Брештени 
(21°12’ х 40°27’) во минатото постоела поголема 
македонска населба позната под името Сошпта, 
која се состоела од две маала: Горно и Долно. 
Селото било растурено во 1879 година од ра<- 
бојнички банди по бараље на грчкиог митропо- 
литод Костур, бидејќи неговите жители откажа- 
ле да се декларираат како Грци (се однесува на 
врсмето на Берлииската конференција). Притоа 
васелението било принудено да се засолнс во 
околните села Старичани, Жужелци, Лудово и во 
други.

163) СГАНКОВ 1ΙΙΟΠ

Селото Станков Шоп се наоѓало на два ки- 
лометра југозападно од селото Граче (21°02’ х 
4О°28’). Се распаднало во времсто на Али-паша 
Јанински, кога неговото население, како и насе- 
лснието од околните исто така растурени маке- 
донски населби, било одведено во Јанина, каде 
пгго му слугувало на пашата.

164) СТАР ЧИФЛИК
- ПАЛЕОН ЦИФЛИКОН 
Παλαιόν Τσιφλίκιον

На северниот брег на Костурското Езеро, јуж- 
но од селото Сетома во (негова непосредна бли- 
зина) и источно од селото Апосксп, постоела ста- 
ра населба која, бидејќи била чифлигарска, е по- 

зната под името Стар Чифлик (21°17’ х 40°34’). 
Како таква ја спомнува и К’нчов со 60 жители 
Македонци. Во пописот од 1913 година се еви- 
дентирани 8, а во 1920 година 7 жители. Поради 
малобројиоста на жителите, во натамошните по- 
писи како населба не сс спомнува.

165) СГАРИТЕ ЛОЗЈА

Мала максдонска населба лоцирана на еден 
и половина километар југозападно од денешното 
село Долно Дреновени (21 °12’ х 40°37’). Се смета 
дска е растурена во почетокот на втората поло- 
вина па XVIII век и дска нејзините жители, зара- 
дп поголема безбсдност, заедно со жителите на 
неколку исто така помали околни села го осно- 
валс селото Долно Дреновени (види и село Долно 
Дреновени).

166) СТАРИЧАНИ
- ЛАКОМАГА Λακκώματα
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Осум кнлометри југозападно од Рупишта и 
петнаесег киломегри југозападно од Костур, во 
разгранките па планината Одре, на надморска 
височипа од 670 ме гри се наоѓа селото Старича- 
ни (2Γ12’ х 40°26’) кое прстставува самостојна оп- 
ппипа во околија га. Старичани порано се наоѓа- 
ло близу до реката Белица на нејзипата западна 
страпа и се викало Порино, но бидејќи било по- 
плавено, ссланите подигнале нова паселба на де- 
непшото место и ја нарекле Сгаричани. Поранеш- 
ното село Порино било опкружсно со десет црк- 
ви, и тоа: Свсти Илија, Свети Атанас, Света Бо- 
городица, Света Троица, Свети Спас, Свети Ни- 
кола, Свста Петка, Свети Костадин и Благовец. 
Старичани отсекогаш било чисто македонска на- 
селба и такво останало се до денес. К’нчов го 
спомнува со 350 жители, а Милоевиќ со 50 маке- 
донски куќи. Во 1913 година се евидентирани 340, 
во 1920 година 238, во 1928 година 290, а во 1940 
година 434 жители. Селото најмногу настрада на 
1 мај 1943 година, кога единиците на ЕЛАС го 
нападпаа и убија 40 Македонци, меѓу кои и попот 
на селото. Овој непромислен акт, поради страв 
од одмазда на Грците, припуди повеќе Македон- 
ци од Костурско да се вооружат кај Италијанци- 
ге. Селото насграда и во Граѓанската војна, по- 
ради што околу 45 семејства и извесен број пое- 
дипци побегнаа во Република Македонија и во 
источноевропските зсмји. Овие околности при- 
донесоа да се преполови бројот на населението, 
гака што во 1951 година се евидентирани 201, во 
1961 година 226, во 1971 година 176, во 1981 го- 
дипа исто така 176, а во 1991 година 217 жители.
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Поради сиромапггијата луѓето уште од дампина 
оделс па печалба, особено во Цариград и во 
Анадолија и билс познати како добри ѕидари. Из- 
весен број жители уште од порано се иселени во 
Бугарија и во прекуокеанските земји.

167) СТАРО ТИОЛИШТА

Стара максдонска населба лоцирана во ага- 
рот на денешното село Тиолишта (21 °19’ х 40°36’). 
Оваа населба била растурена во немирнитс го- 
дини и нејзините жители се осиовачи на децешно- 
то село Тиолишта (види и село Гиолишта).

168) СТАРОВО СЕЛО

Југоисточно од Косинец и југозападно од се- 
лото Д’мбепи лежсла малага македонска насел- 
ба Старово Село (21°07’ х 40°34’) која се растури- 
ла во немирните години. Нејзиното население се 
прибрало во селото Косинец (види и село Коси- 
нсц).

169) СТЕНСКО
-СТЕНА Στενά
(н. од 15.11.1926, Бл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Костур и северозападно од 
Нестрам на надморска височина од 970 мстри се 
наоѓа селото Стенско. Тоа лежи во подножјето 
на планината Волја, која е разгранка на Грамос, 
и е опколено од сите страни со високи ридипгга. 
(21°03’ х 41 °26’). Селото не е многу старо. Осно- 
вано е од житслите на селото Моноковач, кое се 
наоѓало на еден километар подалеку од денеш- 
ното село ( гаму и денес постојат траги од ур- 
натини). Жителите од селото Моноковач се зани- 
мавале со потковување на товарен добиток, но 
со текот па времето Нестрам се развил како еко- 
номски центар, така што повеќето од селаниге 
Моноковач го напуштиле и си заминале за Теса- 
лија, каде што се асимилирале со тамотното грчко 
население, а дел од нив го изградиле денешнсгго 
село Стенско. К’нчов го спомнува со 126 жители 
Македонци, а Милоевиќ со 16 македонски куќи. 
Во пописот пак од 1913 година се евидентираии 
145, во 1920 година 130, во 1928 година 148, а во 
1940 година 204 жигели. Бидејќи Стенско 
настрада во Втората светска војна и за време на 
Граѓанската војна (од 1941 до 1949 година селото 
го напупггија 156 жители), во пописот од 1951 
година се евидентирани само 25, а во 1961 година 
45 жители. Поради неповолните услови за живе- 
ење иселувањето продолжи и по 1961 година, га- 
ка што во пописот од 1971 година се евидентира- 

ни 21, во 1981 година само 4, а во 1991 година 2 
житела. Главното занимање на населението бе- 
ше ѕидарството и донекаде земјодслството.

170) 'ГИКВЕНИ
-КОЛОКИНТУ Κολοκυνθού
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Шест километри југозападно од Костур на 
југозападниот крај на костурската висорамнина 
сс наоѓа селото Тиквени. Лежи меѓу реки ге Бе- 
лица и Бистрица (21°13’ х 40°30’). Поради плод- 
носта на почвата во минатото било приграбено 
од турските бегови и селаните биле претворени 
во чифлигари. Тиквени претставува чисто маке- 
допска населба, која во етнички поглед нема пре- 
трпено промени се до денес. К’нчов го спомнува 
со 190 жители, а Милоевиќ со 15 македонски ку- 
ќи, што секако не с точно. Во 1913 година се еви- 
дентирани 207, во 1920 година 145 (постои иселу- 
вање во Бугарија), во 1928 година 220, а во 1940 
година 282 жители. Селово многу настрада за 
врсме на Втората светска војна, како и во време- 
то на Граѓанската војна, кога загинаа 30 лица и 
извесен број побегнаа во Република Македонија 
и во источносвропските земји. Во селото во 1951 
година се евидентирани 204, во 1961 година 215, 
во 1971 година 285, во 1981 година, поради досе- 
лувањето на бројни семејства од попасивните се- 
ла, бројот на жителите се зголеми на 604, а во 
1991 годипа па 614 жители. Земјиштето е многу 
плодно. Населението произведува жито, тутун, 
грав, јаболка и градинарски култури, а помладите 
наоѓаат вработување во крзнарската индустрија 
во градот Костур.

171) ТИОЛИПГГА
-ТИХИОН Τοιχίον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Костур и помалку од че- 
тири киломе гри северно од Костурското Езеро, 
во јужното подножје на плапината Вичо на над- 
морска височина од 670 метри се наоѓа селото 
Тиолишта (21°18’ х 40°35’)· Тоа е чисто македон- 
ска населба основана пред два века од жителите 
па селата Л’ка и Старо Тиолипгга, кои биле ра- 
стурени во втората половина на XVIII век, а се 
наоѓале во атарот на Тиолишта. К’нчов го спом- 
нува со 560 жители, а Милоевиќ со 150 македон- 
ски куќи. Во 1913 година во Тиолишта се евиден- 
тирапи 443, во 1920 година 604, во 1928 година 
627, а во 1940 година 844 жители. Тоа прилично 
настрада во Втората светска војна и за време на 
Граѓанската војна, кога загинаа 30 лица, девет 
семејства побегнаа во Република Македонија и
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осолу 80 поединци во источноевропските земји. 
По нормализирањето на ситуацијата извесен број 
семејства се исели во прекуокеанските земји. Но 
а покрај гоа во селото во 1951 година се евиден- 
тжрани 801 жител, во 1961 година 675, во 1971 го- 
.пша 572, во 1981 година 624, а во 1991 година 710 
жители. Главните производи се жито, градинар- 
«и култури, овопЈЈе, а населението се занимава и 
со сточарство

172) ТРСТИКА
- АКОНТИОН Ακόντιον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Дваесетина километри западно од Костур и 
■едалеку од грчко-албанската граница. на пад- 
иорска височина од 890 метри лежи селото Тр- 
стика (21°03’ х 40°29’). Тоа, како што сведочи и не- 
говото име, во минатото било чисто македопска 
васелба, која била напушгена во немирните годи- 
■и. Подоцна селото го населиле муслимански се- 
иејства, кои според Милоевиќ биле од македон- 
ско, албанско, грчко и турско потекло. Селото 
бнло мало и броело 20 куќи. Во 1913 година се 
свидентирани 140, а во 1920 година 144 жители. 
По нивното принудно иселување во 1924 година 
тука се населиле бегалски семејства чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 40, а во 1940 
година 69. За време на пописот во 1951 година во 
селото живееле 55. во 1961 година 77, во 1971 го- 
дина 59, додека во 1981 и 1991 година селото Тр- 
стика се води како напуштена населба. Селото 
било бедно. Во него се произведувало жито, ле- 
ќа, ту гун, а населението незначително се занима- 
вало и со сточарство.

173) ТУХОЉ (ТУЉ)
- ПЕВКОС Πεύκος
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Костур и осумнассет кило- 
метри од Нестрам, во пазувите на планината Гра- 
мос, на надморска височина од 980 метри, до една 
од притоките на реката Белица с расположено 
селото Тухољ (20°57’ х 40°23’)· За националпиот 
состав на населението во постарите статистики 
постои вистинска збрка. Во повеќето од нив се- 
лово е запишано како македонско или како ме- 
шана населба, со македонско и албанско насслс- 
ние. Меѓутоа, вистина е дека во Тухољ живееле 
Македонци само во постаро време, а потоа, во 
немирните години, го папуштиле. Подоциа во пе- 
го се населиле Албанци. На 3 септемврн 1903 го- 
дина четата на Чакаларов, поради отпорот што и 
го дале селаните, селото до темел го изгорела. 
Тогаш тоа било напуштено, а повторно било на- 

сслепо од Грци сточари, познати како Качауни. 
К’нчов го евидентира со 240 жители. Во 1913 го- 
дина се евидентирани 334 жители, во 1920 година 
исго така 334, во 1928 година 372, а во 1940 го- 
дина 470 житсли. Тухољ настрада за времс на 
Граѓанската војна. Како последица на тоа во 1951 
годипа во него живеат 264, во 1961 година 209 жи- 
тели. Селото с мошне пасивно и неговите жиге- 
л и живеат исклучително од експлоатација на шу- 
митс. 'Гоа е причипа за постојаното иселување, 
поради што во 1971 година тука одвај живеат 45 
лица, во 1981 година се евидентирани 29, а во 1991 
годипа .3.3 жители. Кон општината Тухољ, со дек- 
рег од 16.12.195.3 година (Владип весник бр. 350 
од 23.12. 1953 година), се приклучени атарите на 
напуштсните македонски села Слимница, Јанове- 
ни и Пилкати.

174) УМЕНИ

Постара македонска населба лоцирана во ата- 
рот на селото Косинец (21°05’ х 40°34’). Растуре- 
на е во немириите години и нејзините жители, за- 
едно со жителите на исто з'ака растурените други 
помали населби од непосредната околина, го 
основале селото Косинец (види и село Косинец).

175) У1ИИ

Мала македонска населба во непосредна бли- 
зипа и југозападно од селото Косинец (21°03’ х 
40°32’)· Се распаднала во немирните години и 
нсјзините жители се прибрале во селото Крчи- 
шта.

176) ФОТИНИШТА
- ФОТИНИ Φίοτεινη
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Фотиништа лежи на еден километар 
североиеточно од Костурското Езеро (21°2Г х 
4О°33’)· Оваа населба, која била чифлигарска, во 
минатото била иаселена од неколку македонски 
семсјства. К’нчов ја спомнува како поголема на- 
сслба со 250 жители, додека Бранков е пообјек- 
тивен кога ја регистрира само со 100 жители. 
Фотиништа било растурено за време на Балкап- 
ските војни, поради што во пописотод 1913 годи- 
па се спомнува како напуштена населба. Во по- 
писог од 1920 година е регистрирано со 29 жите- 
ли. Грчките власги во 1924 година во него насе- 
лија бегалски семејства, така што сслото прерас- 
на во чисто грчка населба, која во 1928 година 
има 119, а во 1940 година 210 жители. Бидејќи не 
настрада во Граѓанската војна, по војната посте- 
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пено се стабилизира и просперира. Во 1951 годи- 
на во него живеат 227, во 1961 година 206, во 
1971 година 186, во 1981 година 171, а во 1991 го- 
дина 194 жители. Селото е прилично богато, а 
главни производи се жито и бостап.

177) ФУРКА Φούρκα

Нова населба основана по Граѓанската вој- 
на во непосредна близина на Костур, од негова га 
југоисточна счрана (21° 17’ х 40°ЗГ). Прв па г се 
спомнува во пописот од 1961 година со 755 житс- 
ли. Оваа приградска населба во меѓувремс се 
спои со градот Костур, поради што во пописот од 
1971 година со декрете избришана од евиденција.

178) ФУША Φούσα

Мала населба во пазувите на планината Гра- 
мос, околу пет киЛометри западно од селото Ја- 
новени и исто толку далеку северозападно од се- 
лото Омотско, подигната покрај изворот на една 
од притоките на реката Белица (20°52’ х 40°27’). 
Се смета дска била населена со албанско мусли- 
манско население. Напуштена е поради пасив- 
носта на овој крај и поради несигурноста на насе- 
лението во немирните години.

179) ЦАКОНИ Τσάκονη

Четиринаесет километри југозападано од Ко- 
стур и десетина километри северозападно од Ру- 
пишта, на надморска височина од 730 метри, ре- 
чиси во средината на костурската висорамнина, 
лежи селото Цакони (21°10’ х 40°28’). Во мина- 
тото тоа била чисто македонска населба, но во 
неа со време се населиле турски семејства и така 
станала мешана. К’нчов Цакони го спомнува со 
350 жители од кои 200 Македонци и 150 Турци, 
додека Милоевиќ го евидентира со 60 македон- 
ски и 20 турски куќи. За време на пописо г од 1913 
година во него живееле 423, а во 1920 година 354 
жители. Малобројните турски семејства, по сила 
на Лозанската конвенција, во 1924 година се исе- 
лиле во Турција, а на нивно место се населиле 92 
бегалци од Понд и Мала Азија (околу 25 семеј- 
ства), така што Цакони повторно станува меша- 
на населба која во 1928 година е евидентирана со 
341, а во 1940 година со 448 жители. За време на 
Граѓанската војна 23 македонски семејства и че- 
гири поединци, вкупно 98 лица, го напуштија се- 
лото. Од нив пет семејства останаа во Република 
Македонија, а останатите се иселија во источАо- 
европските земји и во внатрешноста на Грција. 
Во селото останаа 69 македонски семејства. Спо- 

ред пописите во Цакони во 1951 година живееја 
386, во 1961 година 366, во 1971 година 324, во 
1981 година 348, а во 1991 година 341 жител. Главни 
производи на селото се жито, тутун, грозје и 
разни други земјоделски производи.

180) ЦАКОНИ

Мала македонска населба изгорена во не- 
мирните години од разбојнички банди. Се наоѓа- 
ла во атарот на селото Горенци (21°22’ х 40°ЗГ). 
Се смета дека жителите на Цакони, заедно со 
жи гелите на исто така изгорените и напушгени 
населби Саракина и ЈГнтово, го основалс селото 
Горенци (види село Горенци).

181) ЦЕР

Мала македонска населба растурепа во не- 
мирните години. Се наоѓала близу до денешното 
село Кономлади (21°15’ х 40°4Г) во кое се при- 
брале нејзинитс жители (види и село Кономла- 
ДИ).

182) ЧЕРЕШНИЦА
- ПОЈ1ИКЕРАСОН Πολυκέρασον
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Ссвероисточно од градот Костур и Костур- 
ското Езеро, сред една котлина во јужното под- 
ножје на планината Вичо на надморска височина 
од 1.220 метри лежи македонското село Череш- 
ница (21°22’ х 40°35’). Селото според преданието 
го основале Македонци сточари, кои дошле од 
селото Магарево (Битолско) по доаѓањсто на 
Турците, бидејќи тамошните пасишта им ги при- 
грабил некој турски бег. Селото од своето осно- 
вање се до денес е останато чисто македонско и 
во етнички поглед нема претрпено никакви про- 
мени. Најпрвин се наоѓало на извесна оддалече- 
ност од денешното. Тогашната локација и денес 
се вика Долно Село. Луѓето го напупггиле и го 
основале денешното село затоа што местото им 
изгледало позгодно. К’нчов селото Черешница го 
спомнува со 520 жители, а Милоевиќ со 70 маке- 
донски куќи. Поради активното учество во Илин- 
денското востание селото речиси целосно било 
изгорено од турскиот аскер, а биле убиени и 11 
невини селани, но малку подоцна повторно е из- 
градено. Во 1913 година е евидентирано со 660, а 
во 1920 година со 343 жители. Р1амалувањето на 
бројот на жигелите се должи на големото исс- 
лување во Бугарија и во прекуокеанскиге земјв 
Во наредниот попис од 1928 година се евиденти- 
рани 328, а во 1940 година 397 жители. Череш- 
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■№ многу настрада во Втората светска војна и 
> зреме на Граѓанската војна, поради што ја на- 
жтптија 78 семејства со 271 лице, кои се населија 
■с Република Македонија и во источноевроп- 
вигте земји, а загинале околу 30 лица. Затоа во 
«еј»'ТО во пописот од 1951 година се евидентира- 
всамо 87 лица, во 1961 година 147, а поради исс- 
жвањс во прскуокеанските земји бројот на жи- 
'елжте во 1971 година се сведе на 57, во 1981 го- 
*ва на 46, а во 1991 година на 39 жители. На- 
в-книето некогаш се занимавало исклучигелно 
— сточарство, но денес се запимава со земјо- 
хктво и со експлоатација на шумите.

183) ЧЕТИРОК
- МЕСОПОТАМЈА Μεσοποταμία 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Десетина километри западно од Костур, па 
Ѕрвадниот крај на костурската висорамнипа, меѓу 
хките Белица, Бистрица, Четирошка и Ошенска, 
расположено е селото Четирок (21°10’ х 40°30')· 
Саоред преданието, селото во постаро времс се 
■аоѓало меѓу денешните села Четирок и Д’мбе- 
■I. на локалитстот пгго се вика Сагкова Чесма, 
«аде што и дснес постојат урнатини. Во старо 
«ремс тамопшото село било многу големо, но се 
растурило поради своеволието и насилствата па 
разни банди и поради тешките даноци. Од тис 
хричини жителите го напуштиле и најголемиот 
број од нив се прибрал во селото Четирок кос 
Ч^тставувало турска населба, додека иекои се- 
мејс гва се прибрале во други села. Селото Чети- 
рок до 1924 година било мешана населба во која 
живееле Македонци и Турци. К’нчов го забеле- 
жал со 380 жители Македонци и 520 македоиски 
муслимапи, што е погрешно, бидејќи тие биле ви- 
стински Турци, додека Милоевиќ правилно го ре- 
гжприра како мешана населба со 55 максдонски 
■ 110 турски куќи. Четирок во пописот од 1913 
година е евидснтиран со 888, а во 1920 година 1.021 
жител. По иселувањето на Турците во 1924 годи- 
на гука се населиле бегалски семејства од 11онд, 
така што Четирок повторио станува мешана на- 
сслба и како таква во 1928 година има 1.083, а во 
1940 година 1.552 жители, од кои 648 Македонци, 
а останатите се бегалци Грци. Македонците мно- 
гу настрадаа во Втората светска војна и за време 
на Граѓанската војна. Од нив загинаа 42 лица, а 
191 побараа спас во Република Македонија и во 
источноевропските земји, а еден помал дел по 
нормализирањето на ситуацијата отиде во ире- 
куокеанските земји. Во меѓувреме се иселуваат и 
нскои бегалски семејства, гака што бројот на жи- 
телите е во опаѓање. Во 1951 година се евиденти- 
рани 1.271, во 1961 година 1.158, во 1971 годииа 
1.118, но во 1981 година бројотсе качува иа 1.507, 

а во 1991 година на 1.758 жители. Главни произ- 
води па селото се жито, тутун, грав, а населени- 
ето се занимава делумно и со сточарство, додека 
добар дел од помладите се вработени во крзнар- 
ската ипдустрија во градот Костур.

184) ЧИФЛИЧЕГО (МАЛ ЧИФЛИК)

Мала македонска населба растурена во 1933 
година. Пеколкуте нејзнни семејства се прибрале 
во сслото Радигоже, во чија непосредна близииа 
сс паоѓала оваа мала населба (21°07’ х 40°26’)· За 
разлика од Радигоже, кое се викало и Голем Чи- 
флик или Чифлик, оваа населба се викала Мал 
Чифлик или Чифличето.

185) ЧРНОВИИГГА (ЦРНОВИШТА)
- МАВРОКАМПОС Μαυρόκαμπος
(п. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Четиринаесет километри северозападно од 
Костур, на една висорамнина опколена од плани- 
пите Буковик, Малимади и Вичо, на надморска 
височина од 830 метри се наоѓа селото Чрнови- 
пгга (2Γ14’ х 40°38’)· Тоа отсекогаш претставу- 
вало чисто македонска населба која се до денес 
псма прсгрпсно пикакви етнички промени. Се- 
лово К’пчов го забележал со 260 жители, а Ми- 
лоевиќ со 40 максдонски куќи. Поради учеството 
во Илинденското востание било целосно изгоре- 
ио. Во 1913 година се евидснтирани 207, во 1920 
година 325, во 1928 година 328, во 1940 годииа 332 
жители. Меѓу двете војни Черновипгга покажува 
извесна стагнација поради иселувањето претеж- 
но во прекуоксанските земји. Во голема мера 
насграда и за време на Граѓанската војна, поради 
што околу дваесет семејства и исто толку пое- 
дипцп и малолстпи деца го напуштија селото и 
побараа засолниште во источноевропските земји 
II во Рспублика Македонија. Како последица од 
гоа во 1951 година се евидснтирани 199 жители, 
во 1961 година 181, во 1971 година 139, во 1981 го- 
дипа 119, а во 1991 година 76 жители. Намалува- 
њето на населението по Граѓанската војна се дол- 
жи на иселување го на цели семејства и поединци 
во прекуокеанските земји. Селото е сиромашно и 
произведува главно грав, јаболка и помалку жи- 
то и грозјс. Сточарството е делумно развиено.

186) ЧРЧИШТА (ЧАРЧИПГГА)
- ЦАРЦИСГА Τσάρτσιστα

Петнаесетина километри југозападно од Ко- 
стур и три километри југозападпо од Доброли- 
шта. па надморска височина од 780 мстри, грч- 
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киге власти врз урнатините на некогашната ма- 
кедонска населба Чрчишта (21°06’ х 40°29’) по- 
днгнале нова населба која ја именувале со истото 
име и во која сместиле бегалски семејства од Ма- 
ла Азија. Оваа населба, која администратавно вле- 
гувала во сосгавот на општипата Добролишта, 
во 1928 година имала 56, а во 1940 година 47 жп- 
тели. Селото се распаднало во Граѓанската војна 
и неговитс жители се прсселија главно во сосед- 
ното село Добролипгга, поради што во подоцнсж- 
ните пописи не се спомнува повеќе како населба.

187) ЧУКА
- АРХАНГЕЛОС (ЦУ КА) 
Αρχάγγελος (Τσούκα) 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/кбр. 287/10.10.1955)

Дваесетипа километри југозападно од Костур, 
иа надморска височина од 870 метри до 1947 
година постоеше малото максдонско село Чука 
(21 °04’ х 40°27’) кое се распадна во Граѓапскага 
војна. Селото Чука, според преданието, прегста- 
вувало во минатото голема македонска насслба 
која се наоѓала на мала оддалеченост од дснеш- 
ниот локалитет и се внкало Крушенец. Ова еело 
се растурило во времето на Али-паша Јанипски, 
а малку подоцна прсживеаните селани го по- 
дигнале селото Чука, кое го нарекле така поради 
конфигурацијата па теренот. Тоа всушност лежн 
во една рсчна долина, опколено од сите страни со 
високи ридови (Кукумале, Градот, Присој, Мп- 
мипка, Длабоки Дол, Дупче, Црвена Стсна и Мо- 
настирско Патиште). К’нчов го спомнува со 154 
жители, а Милоевиќ со 30 македонски куќи. Во 
1913 година се евидентирани 164, во 1920 година 
149, во 1928 година 152, во 1940 година 201 жи- 
тел. Селото сс распаднало за времс на Граган- 
скага војна, кога поголемиот дел од неговите 
жители побегнаа во Република Македоиија, а ос- 
танатите 35 се преселија во Радигоже, кадс пгго 
живеат и денес.

188) ЧУРИЛОВО
- АГИОС НИКОЛАОС (ЦИРИЛОВОН) 
Άγιος Νικόλαος (Τσιρίλοβον) 

(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Источно од Костурското Езеро, кое е одда- 
лечено осум километри, и петнаесетииа киломс- 
три североисточно од Рупишта, на надморска ви- 
сочина од 825 метри се наоѓа малото македонско 
село Чурилово (21°24’ х 40°30’). Ова село отсеко- 
гаш било населено со Македонци и се до денсс 
нсма претрпено никакви етнички промени. К’н- 
чов го спомнува со 390 жители, а Милоевиќ со 70 
максдонски куќи. Селото во 1913 година имало 

262, во 1920 година 151, во 1928 година 140, а во 
1940 година 154 жители. Чурилово прилично на- 
страда во времето на Граѓанската војна, така 
пгго во 1951 година бројот на жителите се нама- 
ли на 75. Поради натамошното иселување во пре- 
куоксанскитс земји и во внатрешноста на земјата, 
во 1961 година се евидентирани 66, во 1971 годи- 
на 59, во 1981 година 42, а во 1991 година 47 жи- 
тсли. Селото е многу бедно. Главни производи се 
жито и компири, а донекаде е застапено и сто- 
чарството. Со иаредбата број 170 од 20 јуни 1970 
година, објавена во Владиниот весник бр. 55 од 
18 март 1971 годииа, Чурилово се понипггува ка- 
ко опппина и адмииистративно се приклучува кон 
оппггината Горенци.

189) IIIАК
- КОМНИНАДЕС Κομνηνάδες
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Двассет и пет километри западно од Костур, 
а во непосредпа близина на грчко-албанската 
граница, се наоѓа селото Шак (21°00’ х 40°31’). 
Гоа до 1924 година претставувало чисто албан- 
ска населба, чиишто жители во 1924 година се 
иселиле во Албанија. Како такво, К’нчов го спом- 
нува со 550 жители, во 1913 година се евиденти- 
рани 632, а во 1920 година 690 жители. По нив- 
пото присилно иселување во 1924 година грчките 
власти зука населиле бсгалски семејства од 
Поид, чиј број во 1928 година изиесувал 254, а во 
1940 година 423 жители. Житслите од Шак во 
Граѓапската војна сс засолпија во побезбедни се- 
ла, така што дојде до намалување на нивниот 
број, кој во 1951 година изнесуваше 246, во 1961 
година 275, во 1971 година 146, во 1981 година 
193, а во 1991 година 151 жител. Селото пб нор- 
мализирањето на ситуацијата покажува намалу- 
вањс, затоа што дел од неговите жители се насе- 
лија во папуштени македонски села чија земја е по- 
плоддна од земја га на ова релативно пасивно село.

190) ΙΙΪΕΙΙΠΈΟΒΟ
СИДИРОХОРИОН Σιδηροχώριον 

(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Десегина километри северно од Костур и 
пет километри северно од Костурското Езеро, во 
јужното подножје на планината Вичо на надмор- 
ска височина од 1.040 метри е расположено маке- 
донското село Шештеово (21°17’ х 40°36’) кое во 
стпички поглед се до дснес нсма претрпено ни- 
какви промени. Според преданието селото е ос- 
нонано по доаѓањето на Турците од Македошш 
сточари дојдени од Битолско (како и сслото Че- 
рсшница) и од околните помали населби, кои ба- 
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рале во овој непрооден крај поголема безбедност 
од разните своеволија па разбојничките банди. 
К'нчов го забележал со 890 жители, а Милоевиќ 
со 150 македонски куќи. Поради активно учество 
во Илинденското востание, од турскиот аскер би- 
ле изгорени 30 куќи и седум селани биле убиепн. 
При пописот во 1913 година се евидентирани 602, 
во 1920 година 573, во 1928 година 628, а во 1940 
година 609 жители. Од Илинденското востание 
до почетокот на Втората светска војна селото го 
вапуштија 55 семејства со вкупно 239 лица кои се 
иселиле во Бугарија и во прекуокеанските земји. 
Во Втората светска војна и за време на Граѓан- 
ската војна загинаа 44 лица, а во Републнка Ма- 
кедонија и во источноевропските земји побараа 
спас 462 лица. Поради ваквото масовно иселу- 
ван>е во Шештеово во 1951 година останаа да жи- 
веат 315 жители. Во 1961 година нивнпот број 
изнесуваше 190, во 1971 годипа 162, во 1981 годи- 
на 182, а во 1991 година 155 жители. Намалува- 
н>сто на бројот на жителите се должи на иселу- 
вањето во прекуокеанскиге земји. Селото е при- 
лично бедно. Главното занимање на жителите 
како и во постаро време е сточарството, а делум- 

но и земјоделството. Се произведуваат големи 
количества компири.

191) ШКРАПАРИ
- АСПРОНЕРИОН Ασπρονέριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Четири киломегри западно од Рупипгга на 
надморска височииа од 730 метри лежи малото 
македопско село Шкрапари (21 °14’ х 40°26’)· Ад- 
министративно влегува во составот на оппггина- 
та Бела Црква. Ова село К’нчов го спомиува со 
90 македонски жители, а Милоевиќ со 6 куќи. Во 
пописот од 1913 година се евидентирани 46, во 
1920 година 48, во 1928 година 47, а во 1940 годи- 
на 114 жители (поради доселување на неколку се- 
мејства од околните села). За време на Граѓан- 
ската војна селото се преполови, така пгго во 
1951 година се евидентирани 57, во 1961 година 
77, во 1971 година 51, во 1981 година 49, а во 1991 
година 46 жители. Селото е бедно. Главни произ- 
води се тутун и жнто, а малку е застапено и сто- 
чарството.

косТУР

4 Населените места во Егејска Македонија - II дел



IX. КУКУШКИ ОКРУГ
1. ГУМЕНЏИСКА ОКОЛИЈА

2. КУКУШКА ОКОЛИЈА



ΙΧ/1 - ГУМЕНЏИСКА ОКОЛИЈА

1) АЛЧАК
- ХАМИЛОН Χαμηλόν
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу три километри југоисточно од Гевге- 
лија, во близина на Сехово, на надморска висо- 
чина од 180 метри е сместено селото Алчак (22°29' х 
41*06’). Административно влегува во составот на 
општинага Сехово. Селото Алчакдо 1924 година 
било населено исклучително со турско населенис. 
К*нчов во овој регион спомнува само неколку ма- 
ала со различни имиња, кои не се забележани на 
Лруго место, додека Милоевиќ селово правилно 
го регистрира со 50 турски куќи. Во пописот од 
1913 година е испупггено од евиденција, додека во 
1920 година е евидентирано со 144 жители. Алчак 
кахо и сите други погранични села настрадало во 
Првата светска војна, бидејќи тука минувала фрон- 
товата линија, поради што принудно било расе- 
лсно. Обновено е по војната. По сила на .Позан- 
ската конвенција населението било принудено во 
1924 година да се исели во Турција, а на негово 
место грчките власти населиле повеќе бегалски 
семејства, како и едно македонско семејство од 
соседното село Моин, кое се наоѓа од другата 
страна на границата. Бројот на доселените жите- 
ли според пописот од 1928 година изнесувал 219, 
а во 1940 година 283. Поради Граѓанската војна и 
скудноста на овој крај дојде до извесно мигрира- 
н»с на населението, така што по војната бројот 
на жителите се намали - во 1951 година изнесу- 
ваше 220, во 1961 година 258, во 1971 година 154, 
во 1981 година 163, а во 1991 година 140. Селото е 
мошне пасивно, а населението главно се занима- 
ва со производство на тутун, жи го и други земјо- 
делски производи. Во помал обем е развиено и 
сточарството.

2) АШИКЛАР
-ЕВРОПОС Ευρωπός
(н. бр. 27939/1925, Вл. в/к бр. 78/1925, т. II)

Големо село и самостојна општина во Гу- 
менџиската околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918). Општинскиот атар опфаќа по- 
вршина од 26 квадратни киклометри. Селото Аши- 
клар е сместено јужно од гратчето Бојмица и ју- 
гоисточно од Гуменџе на надморска височина од 
80 метри (22°33' х 40°54'). До 1924 година било на- 
селено претежно со турско население, но до по- 

четокот на XX век во него живееле и неколку 
македонски семејства. К'нчов го спомнува со 30 
жители Македонци и 655 Турци, Милоевиќ го ре- 
гистрира како чисто турска населба со 350 куќи, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 830, а во 1920 година со 896 жители. По нив- 
ното иселување во Турција во 1924 година по си- 
ла на .Позанската конвенција, грчките власти ту- 
ка населиле 388 бегалски семејства од Мала Ази- 
ја, кои зборувале на турски јазик, но по вера и по 
чувство биле православни христијани. Во пописот 
од 1928 година во Ашиклар се попишани 1.338 
жители, во 1940 година со 1.671, во 1951 година 
1.632, во 1961 година 1.874, во 1971 годипа 1.750, 
во 1981година 1.756, а во 1991 година 2.314 жите- 
ли. Во селото е сместена жандармериска стани- 
ца, како и пошта која опслужува и неколку окол- 
ни села. Главни производи на селото се жито, 
овошје, памук и други земјодслски производи.

3) БАРАКЛИ МАХАЛА Μπαρακλή Μαχαλά

Турска населба (маало) во непосредна бли- 
зина на селото Алчак, јужно од него и северно од 
селото Карасинанци (22"29' х 40°06'). К’нчов ја 
спомнува со 200 жители Турци. Се распаднала 
за време на Првата светска војна, а подоцна не 
била обновена.

4) БАРОВИЦА
- КАСТАНЕРИ Καστανερή
(и. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Во југозападните пазуви на планината Пајак, 
околу 7 километри северозападно од градот Гу- 
менџе, на надморска височипа од 780 метри е 
сместено убавото македонско село Баровица (22°24' 
х 40ο59'). Тоа претставува самостојна општина во 
Гуменџиската околија (царска наредба од 3.3. 1920, 
Вл. в/к бр. 54/1920), чиј атар опфаќа површина од 
29 квадратни киклометри. Неговото население 
од основањето на селото се до денес било и ос- 
танало чисто македонско. Баровица не е многу 
старо село. Основано е по доаѓањето на Турците, 
а според преданието е подигнато од арамии на 
чело со нивниот војвода Баро, чие име и го носи 
селото. Интересно е дека целата топонимија на 
селскиот атар, па и пошироко, со мали исклучоци 
е влашка. Меѓу најинтересните микротопоними се: 
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Кале Мушат, Арг’л, Валија Велак, Рапал Жупан, 
Гистсрна, Валија Оргу, Валија Сјака, Валија Мари, 
Чукал Гогот, Кали Мари, Ќатра Сурда, Шкурта 
Валија, Фрац, Кетар Негри, Коста Мари, Фишор 
Сакуљ, Рапал Кујан, Код’р Мушат, Катра Алба, 
Фант’на Раци, Згарна, Патуљ, Финган, Агро 
Стефан, Имона, Кирго, Сич’р, Скарцјале и други. 
Во непосредна близина на селото постојат че- 
тири расгурени постари населби: Селиштето, Ни- 
ризините, Паљори и Кодру Мушат. Во почето- 
кот на XIX век тука се населиле и семејства од 
растурените села Грипа и Карпин, кои биле смес- 
тсни на источните падини на планипата Пајак меѓу 
селата Црна Река и Купа. Селото Баровица 
според К’нчов имало 750 житсли, Бранков го во- 
ди со 1.280, егзархиската статистика го регистри- 
ра со 154 семејства и 848 жители. Милоевиќ го 
спомнува со 135 семејства, а во пописот од 1913 
година е евидентирано со 896 жители. Од селото 
кое даде многу жртви во борбите за национално 
ослободување (1893-1912), во 1914 година 10 семеј- 
ства биле иселени во Бугарија и извесен број во 
Америка, поради што во 1920 година селото има- 
ло 714 житсли. Во 1924 година во Бугарија се исе- 
лиле уште 30 семсјства (од нив четири семејства 
сс преселиле во Гевгелија), поради пгго дојде до 
патамошно памалување на бројот на жителите 
на Баровица. Во 1928 година се попишани 680 жи- 
тели, но во 1940 година, поради големиот прираст 
на населението, нивниот број се покачи на 945. 
Селото многу настрада во времето на Втората 
светска војна и во Граѓанската војна, кога заги- 
наа многу селани, во прв ред активни борци во 
антифашистичката војна (околу 60 лица), а 25 се- 
мејства се иселија во Република Македонија, гла- 
вно во Скопје, Велес и Гевгелија. По нормализи- 
рањето на ситуацијата извесен број семејства се 
преселија во Гуменџе, во Солун и во странство. 
Така Баровица во пописот од 1951 година е еви- 
дентирана со 632 жители. Во 1961 година има 691, 
во 1971 година бројот опадна на 437, во 1981 го- 
дина на 380, а во 1991 година на 344 жители. На- 
малувањето на бројот на жителите се должи на 
нивното натамошно иселување во поголемите град- 
ски ценгри. Селото е планинско. Населението про- 
изведува големи количества компири, костени, 
грав и разновидно овошје, а поради постоење ус- 
лови за сточарење, развиено е и сточарството, 
особено одгледувањето на овци, кози и свињи.

5) БОЈМИЦА
- АКСИУПОЛИС Αξιόυπολις
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

На 62 километри северозападно од Солун и 
14 километри североисточно од Гуменџе, на над- 
морска височина од 30 метри, до самиот десен брег 

на реката Вардар е сместено убавото гратче Бој- 
мица (22°33' х 40°59'). Статусот на градска општи- 
на го доби со наредбата од 9 февруари 1948 годи- 
на објавена во Владиниот весник бр. 56 од 1 март 
1948 година. Во составот на градската општииа 
влегуваат и селата Древено и Извор. Атарот на 
општината опфаќа површина од 70 квадратни ки- 
лометри. До 1924 година Бојмица била населена 
пре гежно со македонско, а делумно со турско на- 
селение. Според К'нчов во неа живееле 1.220 Ма- 
кедонци и 625 Турци. Бранков бројот на Маке- 
донците го качува на 1.360, егзархиската статисти- 
ка од 1910 година бележи 978 Македонци, 379 Тур- 
ци и 128 Роми, а во пописот од 1913 година во 
селото се регистрирани вкупно 1.516 жители. Во 
времето на Првата светска војна и малку подоц- 
на тука биле сместени неколку македонски семеј- 
ства од Гевгелија и од околните села, но тоа не 
влијаело битно врз зголемувањето на бројот на 
населението кој во 1920 година изнесувал 1.595 жи- 
тели. Во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, сите Турци од Бојмица биле принудени 
да се иселат во Турција и на нивно место грчките 
власти населиле 216 бегалски семејства од Мала 
Азија, Источна Тракија, Понд и Кавказ, како и из- 
весен број македонски семејства од Гевгелија и од 
околните села. Но, поради несносливите услови 
за живеење, Бојмица ја напуштиле 183 македон- 
ски семејства со вкупно 536 жители, кои се исе- 
лиле во Бугарија (претежно во градот Пловдив), а 
други 20 семејства се иселиле во Гевгелија. Така 
Бојмица повторно стана мешана населба, во која 
преовладува бегалскиот елемент. Во Бојмица во 
1928 година се попишани 1.945, а во 1940 година 
2.237 жители, од кои околу 300 Македонци, а ос- 
танатите бегалци и Власи од селата Голема и 
Мала Ливада. Поради местоположбата и тради- 
цијата што ја имаше од порано (секоја среда се одр- 
жува пазар на кој се собира многу народ и од дес- 
ниот и од левиот ракав на Вардар), во 1951 годи- 
на бројот на жителите на Бојмица порасна на 
2.738, во 1961 година има 3.564, во 1971 година 
3.155, во 1981 година 3.229 жители, додека во 1991 
година нивниот број опадна на 2.981. Бојмица ќе 
станеше поголемо гратче, ако за нејзина сметка 
по војната не се развиваше и не растеше неко- 
гаш мало соседното село Ругуновец (Карасули), 
кое по војната израсна во многу поголема насел- 
ба од Бојмица. Инаку во гратчето Бојмица, како 
во текот на Граѓанската војна така и по неа, се 
населија поголем број семејства од Голема Лива- 
да, Древено, Извор, Купа, Љумница и од други 
планински села кои настрадале за време на вој- 
ната. Како економски и управен центар, Бојмица 
има повеќе административни установи, банка, пош- 
та, полна гимназија, повеќе трговски и занает- 
чиски дуќани и е седиште на баталјон и на жан- 
дармериска поткоманда. Населението произведу- 
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ва многу памук, жито, бостан и други земјодел- 
ски производи.

6) БУБАЌЕВО (БАБА ЌОЈ)
- МЕСЈА Μεσιά
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Шеснаесетина километри јужно од Бојмица 
и околу 20 киломегри североисточно од Епиџс Вар- 
дар на надморска внсочипа од 30 метри лсжи сс- 
лото Бубаќево (22°35' х 40°53'), три киломстри одда- 
лечено од десниот брег на реката Вардар. Тоа прст- 
ставува самостојна општина во Гумепџиската око- 
лија (царска наредба од 18.8.1949, Вл. в/к бр. 193/ 
1949), чиј атар опфаќа површина од 9 квадратпп 
километри. Селото Бубаќево до 1924 годипа било 
населено со македонско население, а до Балкан- 
ските војни тука живееле и неколку ссмсјства Ро- 
мн. Како такво, К'нчов го спомнува со 346 маке- 
донски, 60 турски и 46 ромски жители, Бранков 
бројот па Максдонците го качува на 448, додека 
егзархиската статистика од 1910 година, која мо- 
же да се смета за пореална, селото го регистрпра 
со 48 поголеми македопски семејства (6 семејпи 
задруги) со вкупно 314 жители. Во пописот од 
1913 година селово е евидентирано со 407, а во 
1920 година со 387 жители. Поради вопредно теш- 
ките услови за живеење и силпиот пригисок и 
малтретирања од страна на грчките власти, во 
1923 и 1924 година од Бубаќево припудпо сс исс- 
лиле во Бугарија 340 жители, а во селото остана- 
ле само мал број македонски семејства. На мес- 
тото на иселените Македоици грчките власти на- 
сслиле 88 бегалски семејства, претежно од Ис- 
точна Тракија. Како бегалско, Бубаќево во 1928 
година е евидентирано со 406, а во 1940 година со 
433 жители. Селото насграда во времето па Гра- 
ѓанската војна, особено во зимата 1947 годипа, 
кога од грчките монархистички власти сите нсго- 
ви жители принудно биле преселени во селото 
Аматово. Обновено е по нормализација га на ситу- 
ацијата, но во 1951 година, бидејќи се уште нс би- 
ле вратени сите негови жители, е евидентирано 
со 256 жители. Во 1961 година има 423, во 1971 
година 4.35, во 1981 година 404, а во 1991 годпна 
363 жители. Бидејќи лежи в поле, а добар дел од 
обработливитс површини се наводиуваат, селото 
е доста богато. Неговите жители произведуваат 
многу жито, памук, бостан и овошје, а делумно е 
развиено и сточарството.

7) В Ј1ГАЦИ (ВАЛГАЦИ, ВАЛГАТ)
- КАМПОХОРИОН Καμποχώριον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Шесз’ километри јужно од гратчето Бојмица, 
три километри оддалечено од десниот брсг на ре- 

ката Вардар, на надморска височина од 45 метри 
лежи селото В'лгаци (22°34' х 40°57'), кое админи- 
стративно влегува во составот на општината Ори- 
зарци. До 1924 година селото било населено ис- 
клучително со македонско населеиие. Како так- 
во, К’пчов го спомпува со 140 жители, Бранков 
со 160, егзархиската статистика од 1910 година го 
бележи со 31 македонско семејство и со 135 жи- 
тели, во пописот од 1913 година е свидентирано 
со 142, а во 1920 година со 165 жители. Во 1925 
година рсчиси сите Македонци биле принудно 
псслени во Бугарија (официјално 147 жители), а 
на П11В11О место биле населени 65 бегалски семеј- 
сгва од Мала Азија, кои припаѓаат на групата 
Македонци од Мегленско интернирани во 1014 
годипа од византискиот император Василиј II во 
Мала Азија, чнј јазик денес претставува смсса од 
македонскиот п турскиот, како и сосема мал број 
бегалски семејсгва од Понд. Заедпо со малоброј- 
нитс македонски и помпогубројнпте бегалски се- 
мсјс гва, селото во 1928 годипа е евидептирапо со 
.336, а во 1940 година со 310 жители, од кои, спо- 
рсд статистиката на НОФ од 1947 година, 30 Ма- 
кедопци, а остапатите бегалци. Во 1951 година 
В'лгаци имаше 315, во 1961 година 343, во 1971 
годица 268, во 1981 година 248, а во 1991 годпна 
204 жители. Бидејќи лежи в поле, а добар дел од 
обработливптс површини се наводнува, селото е 
мопше богато. Главпи производп се памук, жито, 
бостан, тутун идруго.

8) ГЕРАКАРЦИ (ДОГАНЏИ)
ГЕРАКОН Γερακών

(II. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Селото Геракарци е сместено иа југоисточ- 
ните падини на планината Пајак на надморска ви- 
сочипа од 260 мсгри (22°28' х 40°54'). Оддалечено 
е пет километри јужпо од Бојмица, а адмипистра- 
тивно влегува во составот на општината .Пиба- 
ово. До 1924 година било паселено исклучителпо 
со македонско население. Како такво, К'пчов го 
спомпува со 290 жители, Бранков со 344, егзар- 
хиската статистика од 1910 година го води со 49 
семејства со 257 жители. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 266, а во 1920 година со 
244 жители Поради познатите принудни и теро- 
ристички мерки на грчките власти до 1925 година 
од Геракарци во Бугарија принудно биле иселени 
215 жители, сден дел од нив се преселиле во Гу- 
менџе, а во селото останале само две македонски 
семејства. На местото на иселените Македонци 
грчките власти населиле 52 бегалски семејства 
од Понд и Мала Азија. (Малоазијцитс по потек- 
ло се Македонци, кои во 1014 година биле интер- 
нирапи од Меглен во Мала Азија од византиски- 
от импера гор Василиј II.) Како речиси бегалска 
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паселба, селото во 1928 година е евидентирано со 
149 житсли, а во 1940 годипа со 476, од кои само 
10 Македонци (според стагистиката на НОФ од 
1947 година). Во 1951 година Геракарцп имаше 
407, во 1961 година 463, во 1971 година 393, во 1981 
година 387, а во 1991 година 350 жители. Намалу- 
вањето па бројот на жителите се должи на прс- 
сслуваљсто па извесен број семејства и поедипци 
во поголемитс градски центри во земјата и во 
странство. Бидејќи е планинско, селото с мошне 
пасивно. Главни производи на населението сс пче- 
пица и тутун. Сточарството е послабо развиено.

9) ГОЛЕМА ЛИВАДА
ЛИВАДИЈА (МЕГАЛА ЛИВАДИЈА) 

Λιβάδια (Μεγάλα Λιβάδια)

Срсд сдна голема полјана па планината Па- 
јак, на надморска височина од 1200 метри, сме- 
стеио с некогаш големо влашкото село Голсма 
Ливада (2248' х 4Г00'). Тоа претставува само- 
стојпа оппггина во Гуменџиската околија (царска 
нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чпј 
состав влегуваше и селото Мала Ливада. Вкупна- 
та површина на општинскиот атар изнесува 32 
квадратни кнлометри. Оваа некогаш голема влаш- 
ка населба била подигната во втората половина 
на XVIII век (околу 1780 година) од Власи сточа- 
ри дојдени од Епир, гонети и малтретирани од 
Али-паша Јанински, а познати п како Власи Фар- 
шарјоти. Тие го откупиле ова место кое му при- 
паѓало на нскојси турски бег. Според К'нчов се- 
лото имало 2.100 влашки жители, додека Бран- 
ков нивниотброј го качува на 3.823. Милоевиќ го 
бслежи со 850 влашки куќп, а според егзархиска- 
та статистика Голема Ливада имала 400 влашки 
ссмејства со 1.760 жители. Во 1913 година селото 
с евидснтирано со 3.823 жители. Меѓутоа, во на- 
редниот попис (1920 година) се попишаии само 
215 жители. Ваквага состојба се должи на двс 
главни причини. Прво, поради Првата светска вој- 
на дојде до големо раселување и, второ, пописот 
с вршен во дскември, кога жителите па селото 
како сточари презимувале со овците во Солунско 
11оле, на Халкидикискиот Полуостров и на други 
места. Поради присуството на романската пропа- 
ганда и поради тешките услови за живеење по 
доаѓањсто на Грците на власт, од Голема Ливада 
во 1925 година се иселиле во Романија 200 семсј- 
ства кои, според Младенов, биле сместени во до- 
бруџанските ссла Арабаџилар и Асанќој. Како 
последица па тоа селото во пописот од 1928 годи- 
на е евидентирано со 303 жители, а во 1940 годи- 
па со 1.493 житсли, но заедно со жителите од Ма- 
ла Ливада. Селото настрада за време на Втората 
светска војна, а посебно во текот на Граѓанската 

војна, кога и се распадна и повеќе не се подигна, 
така што во пописите од 1951, 1961 и 1971 година 
се води како напуштена паселба. Меѓутоа, во 
1981 година во Голема Ливада се евидентирани 
15, а во 1991 година 257 жнгели. Жителите на село- 
во се раселени во повеќе места, но пајмногу ги има 
во ( олуп. во Бојмица, во Ениџе Вардар, во стран- 
ство и во другн места. Имаат формирапо свое дру- 
пгтво и опигпшски совст, а своите имоти и натаму 
ги користат, така што од некогашните овчари денес 
има и големи производители па компири. Во селото 
1раДат своп станови што ги корисгат летс како за 
рекреација така и за привремено домување и за 
смсстуваљс на свонте земјоделски машини и алати. 
Голсма Ливада и нагаму има статус на самостојна 
општина, по нејзиното седиште се наоѓа во грат- 
чето Бојмица.

10) I 01’1 ОНИК (ГОРГОП)
-ГОРГОПИ Γοργόπη
(II. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Селото Горгопик е сместено четири киломе- 
гри југозападно од Бојмица и шест киломезри 
источно од Гуменџе, на самиот пат од Бојмица за 
Гуменџе, па надморска височина од 80 метри 
(22°ЗГ х 40°57'). Гоа претсгавува самостојна оп- 
штина во Гуменџискага околија (наредба од 16.6. 
1926, Вл. в/к бр. 217/1926), во чиј состав влегува и 
сслото Тушилово. А гарот на општината опфаќа 
површина од 25 квадратни километри. До 1924 
година селото било паселено исклучително со 
Македопци. Како такво, К'нчов го спомнува со 
760 житсли, а Бранков со 920 жители Македон- 
ци. Егзархиската статистика од 1910 година го 
води со 127 македонски семејства со 640 жители, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 677, 
а во 1920 годипа со 635 житсли. Во 1923-1925 годи- 
на, под притисок на грчките власти, во Бугарија 
биле иселени 106 македонски семејства со вкупно 
484 жители, а на нивно место властите населиле 
123 бегалски семејства од Источна Тракија, Понд 
и Мала Азија (вкупно 499 бегалци). На тој начин 
селото станало мешана насслба која во 1928 го- 
дина е рсгистрирана со 778, а во 1940 година со 
1.072 жители, од кои според статистиката на 
НОФ од 1947 година 500 Македопци. (Изгледа 
дека оваа бројка е претерапа, бидејќи бројот на 
Македонцпте веројатно бил нешто помал.) Гор- 
гопик во 1951 година имаше 1.049, во 1961 година 
1.143, во 1971 година 1.044, во 1981 годипа 955, а во 
1991 година 1.189 жители. Селото е прилично бо- 
гато, бидејќи лежи во самото поле, а дел од зем- 
мјиштето се наводнува. Населението произведу- 
ва многу тутун, десертно грозје, пченица, овошк 
и одглсдува многу градинарски кулгури.
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11) ГРИПА

Во источните падини на плапината Пајак, 
■еѓу селата Купа и Црна Река, исдалеку од ме- 
сгото каде што се спојуваат реките Голема (Ва- 
•Жја Маре) и Студена (Валија Раци), до првага 
■аловина на XIX век постоело мало македонско 
«ло познато под името Грипа (22°25' х 4Г02'). 
Селото се распаднало поради разбојништва на 
■иогаш постојните разбојнички банди, составени 
шТурци и Албапци - муслимани кои дсзергира- 
Ж од турската војска, а во овој крај билс познати 
■од прекарот „Тумбулеци". Селаните од селото 
Грипа побарале засолништс во сслата Баровица
■ Црна Река. Потомците на овие семејства пре- 
сслени во Баровица, на пример семејството Ша- 
иови и други, и денес знаат дека погекнуваат од 
ова село.

12) ГУМЕНЏЕ
-ГУМЕНИСА Γουμένισσα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Р1а источното подножје па планината Пајак 
■а надморска височина од 250 метри е сместеио 
убавото максдонско гратче Гумепџе (22°27' х 40“57'). 
Тоа е седиште на Гумеџиската околија, форми- 
рана во 1919 година. Гуменџе до неодамиа прет- 
ставуваше самостојна општипа (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со атар од 30 
квадратни километри. Во последните години до- 
би статус на градска општина во која е вклучено
■ селото ПетГс со атарот од 41 квадратеп кило- 
метар. Гуменџе лежи северозападио од Солуп, од 
кој е оддалечено 65 километри, и северно од Ени- 
џе Вардар, од каде е оддалечено 25 километри. 
Градот е релативно нова населба; подигнато е по 
доаѓањето на Турците и благодарение иа својата 
местоположба се издигна во поголема населба и 
стана економски цептар па повеќе околни села. 
Повеќе векови гратчево било привилегирапо од 
турскиот султан, бидејќи во постојните валавни- 
ци на Гуменџиската Река се валал шајакот наме- 
нет за јаничарската војска. (Со посебен декрет Гу- 
менџе било ослободено од плаќње на даноци, а 
истовремено било забрането гука да се населува 
муслиманско население.) Тоа е главната причина 
поради која се до 1924 година Гуменџе с един- 
ственото гратче во Егејска Македонија населено 
исклучително со македонско население. Како так- 
во, К'нчов го води со 3.150 жители, Бранков со 
5.000 жители, егзархиската статистика го води со 
4.946, Милоевиќ го регистрира со 780 македонски 
куќи и 20 куќи на Роми христијани, а во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 3.415 жигели. 
Во 1920 година бројот на жителнте опаднал на 
2.859. Намалувањето се должи на принудното 

иселување на поголем број македонски семејства 
и поединци во Бугарија и во странство (во 
Америка). Се смета дека во периодот 1913-1925 
година принудно биле иселени во Бугарија 180 
семејства со 571 жител. На местото на иселените 
Македонци грчките власги населиле поголем број 
бегалски семејства, од кои повеќето потекнуваат 
од градот Стенимахо (денешен Асеновград) во 
Бугарија, а помал број од Мала Азија и Понд, 
односно до 1928 година тука биле сместени 427 
бсгалски семејства со вкупно 1.676 бегалци. Така 
Гуменџе станало мешана населба, која заедно со 
бегалското население во 1928 годипа имала 4.433 
жители, а во 1940 година 4.927 жители, од кои 
според статистиката на НОФ 4.000 Македонци 
(дел од бегалците во меѓуврсме го напуштиле 
Гуменџе и се преселиле во други места). Гуменџе 
е познато во нашата историја по своите борби за 
национално и социјално ослободување. Во вре- 
мето на Втората светска војна и за време на Гра- 
ѓанската војна негового македонско населние тр- 
пеше големи насилства поради пационалното чув- 
ство и опрсделувањето за страната на антифа- 
шистичките сили. Притоа даде многу борци (од 
кои голем број загинаа), а извесен број македон- 
ски семејства беа принудени да побараат засол- 
ниште во Република Македонија. Но и покрај 
тоа Гуменџе во повоените години покажува рас- 
теж, благодарение на фактот што голем број се- 
мејства од планинските села се преселуваат во 
градот. Така во 1951 година имаше 4.528 жители, 
во 1961 годипа 5.026, во 1971 годипа 4.621, во 1981 
година 4.301, а во 1991 година 4.163 жители. Пос- 
ледното намалување се должи на иселувањето на 
поголем број семејства, претежно бегалски, во по- 
големите градски цептри во земјата и во стран- 
ство. Гуменџе е околиски стопански, администра- 
тивен, културеп и здравствен центар. Во него по- 
стојат соодветии државни административни и други 
институции: жандармериска поткоманда, гим- 
назија, здравствен дом, болница, пошта, државна 
благајна, општински суд, финансиска инспекција 
и друго, како и поголем број трговски и зана- 
етчиски дуќани (тука секоја сабота се одржува 
редовен пазар). Гуменџе надалеку е познато по 
своето вино и по комовата ракија (гуменџиска 
грапа). Целата околија од дамнешни времиња е 
насадена со трпезни и вински сорти грозје, а во 
последно време и со други видови овошје, на пр- 
во место со цреши, круши и кајсии. Во гратчето 
постои фабрика која произведува свилен конец, 
бидејќи Гуменџе и околните села се големи про- 
изводители на свилени кожурци. Карактеристич- 
но за Гуменџе е тоа што бегалското население 
кое тука живее го познава максдонскиот јазик и 
слободпо, без предрасуди, со македонските жите- 
ли од Гуменџе зборува на македонски.
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13) ГУРШЕТ (СЕЛИПГГЕ)

Северно од селото Љумница, во непосредна 
близина на грчко-македонската граница, недале- 
ку од селото Ума до почетокот на XIX век посто- 
ело мало село познато под името Гуршет или Се- 
лиште (22°22 х 41°08). Се распаднало во времето 
кога се растуриле повеќе помали ридско-плапин- 
ски села во оваа околија поради разбојииштвата 
на банди составени од дезертери од турската вој- 
ска познати како „Тумбулеци“. Жителите од ова 
село се преселиле во селото Љумпица. И денес 
жителите на ЈБумница, кои потекнуваат од Гур- 
шет, а за чии предци се смета дека биле Маке- 
донци, за разлика од жителите на другите околни 
села кои се влашки, го знаат своето потекло, па 
дури и гробиштата им се одделени од другите и 
нивните приватни имоти се наоѓаат во атарот 
што му припаѓал на селото Гуршет.

14) ДБОВО (ДАБОВО, ДМБОВО)
- ВАЛТОТОПИОН Βαλτοτόπιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Шест километри јужно од Бојмица, оддале- 
чено околу два километра од десниот брег на ре- 
ката Вардар, на надморска височина од 40 метри 
е расположено селото Д'бово (22°35' х 40°56'), кое 
административно влегува во составот на општи- 
ната Оризарци. Д'бово до 1924 година било насе- 
лено исклучително со македонско население. Спо- 
ред К'нчов имало 276 жители, Бранков го беле- 
жи со 360, егзархиската статистика го регистри- 
ра со 43 македонски семејства со 187 жители, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 171, а 
во 1920 година со 153 жители. Сите негови жите- 
ли, не можејќи да го поднесат теророт и наснл- 
ствата на грчките власти, во 1924 година биле 
принудени да се иселат во Бугарија (официјално 
88 жители), а на нивно место се населиле 89 бе- 
галски семејства од Мала Азија по потекло Ма- 
кедонци кои во 1014 година биле интернирани од 
Меглен во Мала Азија од византискиот импера- 
тор Василиј II, а чиј јазик е смеса од македонски- 
от и од турскиот. Со новото бегалско население 
во 1928 година Дбово е евидентирано со 373 жи- 
тсли, во 1940 година има 380, во 1951 годипа 435, 
во 1961 година 521, во 1971 година 431, во 1981 
година 414, а во 1991 година 401 жител. Бидејќи 
лежи во самото поле, а речиси сите негови об- 
работливи површини се наводнуваат, селото е 
прилично богато. Главни производи се памук, 
иченица, бостан и друго, а внимание му се пос- 
ветува и на краварството.

15)ДОБРОМИР

Северно од селото Извор, меѓу селата Извор, 
Мајадаг и Древено, кај месноста која и денес се 
парекува Добромир, до средината на XIX век по- 
стоело истоименото мало македонско село (22°29' х 
4Г02'). Тоа се распаднало поради честите напади 
па разбојпичките банди составени од дезертери 
од зурската војска (Турци и Албанци), познати 
под прекарот „Тумбулеци“. Неговото население 
се прибрало во соседните села, пред се во побли- 
ското село Извор.

16) ДРЕВЕНО
-ПИЛИ Πύλη
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу 9 километри северно од Бојмица и 
три километри јужно од Карасинанци на надмор- 
ска височина од 220 метри до зимата 1947 година 
постоело малото село Древено (22Ο3Γ х 4Г03'), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Бојмица. До Втората балканска војна 
селото било населено исклучително со македон- 
ско нассление. К'нчов го спомнува со 125 жите- 
ли, Бранков со 104, а Милоевиќ со 5 македонски 
куќи. Селото се распаднало во Втората балкан- 
ска војна, поради игго во 1913 година се води ка- 
ко растурена населба, додека во пописот од 1920 
година се спомнува со 71 жител. Најверојатно се 
работи за сточари Каракачани или Власи кои ос- 
танале тука да презимувааг (пописот од 1920 го- 
дина е извршен во месец декември). Древено би- 
ло обновено во 1924 година, кога грчките власти 
тука населиле 31 бегалско семејство од Понд и 
од Кавказ. Нивниот број во 1928 година изнесу- 
вал 143, а во 1940 година 184 жители. Древено од- 
ново се распаднало во Граѓанската војна, однос- 
но во зимата 1947 година, кога грчките монар- 
хистички власти принудно го преселија неговото 
население во Бојмица. По нормализацијата на 
ситуацијата селаните од Древено не покажаа 
желба да се вратат во селото и останаа да живе- 
ат во Бојмица, каде што за нив државата изгради 
посебно маало на излезот од Бојмица, крај сами- 
от пат кој води за селото Древено. Интересно е 
што и покрај тоа Древено во пописот од 1951 го- 
дина се води како посебна населба со 92 жители. 
а всушност станува збор за жители на Бојмица 
кои се декларирале како жители на Древено. Во 
подоцнежните пописи Древено повеќе не се 
спомнува како посебно село. Поранешните 
жители од Древено и денес продолжуваат да г· 
користат своите имоти, а во старото село имаат 
свои плевни и магацини за своите производи.



Гуменџиска околија 59

17) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА БОЈМИЦА 
(ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГУМЕНЏЕ)

СИДИРОДРОМИКОС СТАТМОС 
АКСИУПОЛЕОС (СИДИРОДРОМИКОС 
СГАТМОС’ ГУМЕНИСИС) 
Σιδηροδρομικόσ Σταθμός Αξιουπλείος 
(Σιδηροδρομικόσ Σταθμός Γουμενίσσις) 
(η. од 9.2.1948, Вл. в/к бр. 56/1.3.1948)

Околу два километра северно од Бојмица и 
околу 10 километри јужно од Сехово постои же- 
жзничката станица Гуменџе (22°33' х 41°0Г). Тоа е 
втората железничка сганица по Сехово на патот за 
Солун сметано од македонско-грчката граница. 
Оваа станица е наменета за превоз на патници и 
сгока за селата лоцирани на десниот брег на Вардар 
кои и припаѓаат на Гуменџиската околија. Бидејќи 
е сосема близу до Бојмица, а многу подалеку од 
Гуменџе, со наредба на грчката влада од 20 август 
1948 година е преименувана во Железничка Стани- 
аа Бојмица, што е сосема правилно. Иако во попи- 
сите на населението не е регистрирана како по- 
себна населба, зука секогаш постои персонал на 
железницата, кој се вбројува во составо г на насе- 
лението од Бојмица.

18) ИЗВОР
-ПИГИ Πηγή 
(одлука на МВР бр 24607/1921, 
Вл. в/к бр. 56/1921, т. II)

Околу пет километри северозападно од Бој- 
мица на надморска височина од 200 метри е сме- 
стено селото Извор (22°30' х 4Γ0Γ), кое админи- 
стративно влегува во составот на градската оп- 
пггина Бојмица. Селото Извор до 1924 година би- 
ао населено исклучително со македонско населе- 
■ие. Како такво, К'нчов го спомнува со 190 жите- 
ли. Бранков со 200 македонски жители, егзархи- 
ската статистика од 1910 година го води со 28 се- 
мејства со 159 жители, Милоевиќ го регистрира 
со 22 македонски куќи, во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 150, а во 1920 година со 244 
жители. Поради вонредно тешките услови за жи- 
■еење создадени намерно од грчките власти, во 
1924 година речиси сите негови жители, со исклу- 
чок на три македонски семејства, го напуштиле 
селото и се иселиле во Бугарија (повеќе од нив се 
■аселиле во Пловдив), како и во селото Моин и 
во Гевгелија. На местото на иселените Македон- 
ии грчките власти населиле 47 бегалски семеј- 
ства од Понд и Кавказ. Во 1928 година во Извор 
се попишани 226, а во 1940 година 291 жител, од кои 
20 Македонци, а останатате бегалци. Селото на- 
страда во Втората светска војна кога беше изгоре- 
во од соработниците на окупаторот (вооружени 

припадници на ПАО), како и во Граѓанската војна, 
односно во зимата 1947 година, кога од грчките мо- 
нархистички власти населението принудно беше 
преселено во Бојмица и Неа Кавала. Селото беше 
обновено по нормализацијата на ситуацијата, но во 
него се вратија помалку од половината жители. По- 
ради тоа Извор во пописот од 1951 година се води 
со 139 жители, во 1961 година со 178, во 1971 година 
со 146, во 1981 година со 135, а во 1991 година со 100 
жители. Од преселените семејства две македонски 
семејства побараа засолниште во Република Маке- 
донија, бегалските семејства делумно се преселија 
во Солун, а делумно во Бојмица, додека во селото 
се сместија гри влашки семејства од Голема Ливада 
кои купија имоти од преселените бегалски семеј- 
ства. Селото е ридско-планинско. Главни производи 
се жито и тутун, а делумно е развиено и сточарство- 
то.

19) КАРАСИНАНЦИ
- ПЛАГИЈА Πλάγια
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу осум километри јужно од Гевгелија и 
шест километри северно од Бојмица на надмор- 
ска височина од 280 метри лежи селото Караси- 
нанци (22°30' х 41°05’). Тоа претставува самостој- 
на општина во Гуменџиската околија (наредба од 
7.2.1922, Вл. в/к бр. 20/1922), чиј атар опфаќа по- 
вршина од 14 квадратни километри. До 1924 го- 
дина селото било населено исклучително со тур- 
ско паселение од етничката група Коњари. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 2.000 турски жите- 
ли, а Милоевиќ го регистрира со 800 турски куќи. 
Во пописот од 1913 година е испуштено од еви- 
денција, додека во пописот од 1920 година е еви- 
дентирано со 894 жители. Намалувањето на бро- 
јот на жителите се должи на фактот што селото 
настрадало во времето на Првага светска војна, 
бидејќи во негова непосредна близина минувала 
фронтовата линија, кога и било раселено. Во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, него- 
вото население како турско било принудено да се 
исели во Турција, а на негово место грчките вла- 
сти населиле 15 бегалски семејства од Мала Ази- 
ја. Така од чисто турско, селото се претвори во 
чисто бегалско. Во пописот од 1928 година Кара- 
синанци е регистрирано со 684, во 1940 година со 
749, во 1951 година со 736, во 1961 година со 618, 
во 1971 година со 422, во 1981 година со 334, а во 
1991 година со 327 жители. Селото како ридско- 
планинско е мошне пасивно, на што се должи ма- 
совното иселување во поголемите градски цен- 
три, особено по шеесетпгге години. Населението 
главно произведува тутун и жито, а делумно се 
занимава и со сточарство.
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20) КАРПИН

Мало македонско село кое се наоѓало околу 
четири километри северно од Црна Река на па- 
тот за Купа (22°24' х 4Г0Г). Се распаднало во сре- 
дината на XIX век заедно со други помали села 
во овој регион поради честите напади и малтре- 
тирања од разбојничките банди, составени од 
дезертери на турската војска познати по прека- 
рот „Тумбулеци“. Неговото население се прибра- 
ло во селата Бојмица и Црна Река, но и денес го 
знае своето потекло. Меѓу нив се Котевци, До- 
невци и други.

21) КОДРУ МУШАТ

Мала, всројатно влашка населба на групата 
Мегленски Власи, која се наоѓала околу еден 
километар западно од денешното село Баровица. 
Се уште се видливи урнатини од некогашната 
населба (22°2Г х 40°58'). Селото било растурено 
многу поодамна, секако пред основањето на се- 
лото Баровица.

22) КРИВА
-ГРИВА Γρίβα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

На источнизе падини на планината Пајак на 
надморска височина од 460 мезри, пет километри 
западно од Гуменџе, сместено е убавото македон- 
ско село Крива (22°25' х 40°57'). Тоа претставува 
самостојна општина во Гуменџиската околија 
(царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
1918 г.), чиј атар опфаќа површина од 21 квадра- 
ген километар. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 1.300, а Бранков со 1.600 македонски жигели. 
Егзархиската статистика од 1910 година го беле- 
жи со 224 семсјсгва и со 962 македонски жители, 
Милоевиќ со 155 македонски куќи, во пописот од 
1913 година е евидентирано 1.049 жители, а во 
1920 година со 847 жители. Намалувањсто на 
бројот на населението се должи на реал гивно го- 
лсм број жители иселени во Бугарија непосредно 
по Балканскитс војни, бидејќи врз нив се вршел 
силен притисок од грчките власти поради актив- 
носта на кривчани во преродбенското и во макс- 
донското рсволуционерно движењс до Балкан- 
ските војни. Од Крива исто така биле принудени 
да се иселат во Бугарија во 1923-1925 година уш- 
те 20 семејства со 138 жители, а неколку семеј- 
ства се преселиле во градот Гуменџе. На местото 
на иселените Македонци грчките власти, со намера 
да го скршат националниот дух на Крива, на- 
селиле повеќе бегалски семејства (вкупно 154 бе- 
галци), но тие не биле во состојба да опстанат во 

новата средина, поради што повеќемина од нив се 
преселиле во други места. Вкупниот број на жите- 
лите, заедно со 154-те бегалци, во 1928 година из- 
несувал 877, додека во 1940 година, благодарение 
на големиот прираст, бројот на жителите во се- 
лото се качи на 1.223, од кои само 30 бегалци. 
Иако селово прилично настрада во Граѓанската 
војна, во пописот од 1951 година е евидентирано 
со 1.198, во 1961 година има 1.218, во 1971 година 
само 840, во 1981 година 861, а во 1991 година 779 
жители. Намалувањето на бројот на жителите во 
шеесеттите години се должи на нивното преселу- 
вање во поголемите градски центри во земјата и 
во странство. Иако селото Крива е планинско, 
прилично е имотно. Населението произведува 
многу костени, цреши, круши, јаболка, компири, 
грав и други земјоделски производи, а поради 
постоење на услови за сточарење, делумно е раз- 
виено источарството.

23)КУПА Κούπα

Во североисточното подножје на планината 
Пајак, сред мала котлина, на надморска височина 
од 700 метри е сместено селото Купа (22°22' х 
4Г04'), кое административно влегува во составот 
на селото Љумница. Селото отсекогаш било на- 
селено со влашко население од етничката група 
Пајакашки Власи и такво е останато се до денес, 
иако повремено тука се населувале и македонски 
семејства, а има и мешани бракови. К'нчов го спом- 
ува со 600, а Бранков со 468 влашки жители, ег- 
зархиската статистика го бележи со 102 семеј- 
ства со 600 влашки жители, Милоевиќ го реги- 
стрира со 100 влашки куќи, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 626, а во 1920 година со 
402 жители. Намалувањето на бројот на населе- 
нието се должи на фактот што селото настрада- 
ло во Првата светска војна, бидејќи во близина 
минувала фронтовата линија, поради што било 
принудно раселено. Во 1925 година од Купа за 
Романија се иселиле уште 8 семејства кои според 
Младенов биле населени во добруџанското село 
Казимир. Бидејќи селото е планинско, грчките 
власти не успеале тука да населат бегалски се- 
мејства, така што Купа и натаму останала чисто 
влашка населба. Во 1928 година во Купа биле по- 
пишани 445, а во 1940 година 622 жители. Село 
претрпе големи штети во Втората светска вој 
и за време на Граѓанската војна, кога покрај 
лемиот број жртви, повеќе семејства беа при’ 
дени да побараат засолниште во Република N 
кедонија. Останатите жители во зимата 1947 
дина беа принудно преселени од грчките мон 
хистички власти во селата Карасинанци и Ру 
новец (Карасули). По нормализацијата на сит 
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цијата дел од нив се вратија и го обновија селото, 
кое во 1951 година е евидентирано со 300 жите- 
ли, во 1961 година има 350, во 1971 година 117, во 
1981 година само42, а во 1991 година 104 житсли. 
Намалувањето на бројот на жителите се должи 
на нивното преселување во гратчето Бојмица и 
во другите поголеми градски центри во земјата. 
Главното занимање на селаните е сточарството и 
земјоделството, како и експлоатацијата на шума. 
Покрај сточарски производи се произведуваат и 
компири, цреши, костење, ореви, грав, како и др- 
вени алати за потребите на домаќинствага.

24) КУШИНОВО (ИКИЗЛЕР)
- ПОЛИПЕТРОН Πολύπετρον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Десетина киломстри југоисточно од Гумен- 
ое, во непосредна близина на главниот пат од 
Гуменџе за Ениџе Вардар и за Солун, на надмор- 
ска височина од 100 метри е сместено селото Ку- 
шиново (22°ЗГ х 40°53'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Гуменџиската околија (н. од 
10.12.1934, Вл. в/к бр. 442/1939), чиј атар опфаќа 
површина од 11 квадратни километри. Кушиново 
до 1924 година било населено исклучително со 
македонско население. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 130 жители Македонци, Бранков со 
288 жители, егзархиската статистика го бележи 
со 24 македонски семејства со 121 жител, Мило- 
евиќ го регистрира со 15 македонски куќи, доде- 
ка во пописот од 1913 година е евидентирано со 
234, а во 1920 година со 206 житсли. Поради при- 
тисок и малтрстирање, во 1924 година селото го 
напуштиле и се иселиле во Бугарија 20 семејства 
(според официјалните податоци 137 жители). На 
местото на иселените Македонци грчките власти 
населиле 42 бегалски семејства од Мала Азија по 
потекло Македонци од Мегленско, интернирани 
во 1014 година од византискиот император Ва- 
силиј II во Мала Азија, чиј јазик претставува сме- 
са од македонски и турски зборови, Така Куши- 
вово станало мешана населба, која во 1928 годи- 
на е евидентирана со 393 жители, од кои 168 бег- 
алци, а во 1940 година со 499 жители, од кои спо- 
рсд статистиката на НОФ од 1947 година 200 Ма- 
кедонци, а останатите бегалци (всушност, по по- 
текло и тие се Македонци). Бидејќи не настрада 
за време на Граѓанската војна, Кушиново во 1951 
година е регистрирано со 512 жители, во 1961 го- 
дина има 576, во 1971 година 586, во 1981 година 
561, а во 1991 година 538 жители. Селото е при- 
лично бедно (ридско-планинско). Главни произ- 
води се пченица, гутун и грозје. Сточарството е 
слабо развиено.

25) ЛИБАОВО (ЛИБАХОВО, ЛИБАВО) 
-ФИЛИРЈА Φιλυριά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Пет киломе гри јужно од гратчето Гуменџе, 
крај самиот главен пат од Гуменџе за Ениџе Вар- 
дар, на надморска височина од 160 метри лежи 
селото Либаово (22°29' х 40°54'). Тоа претставува 
самостојиа општина во Гуменџиската околија 
(паредба од 22.7.1933, Вл. в/к бр. 220/1933), во чиј 
состав влсгува и селото Геракарци. Вкупната по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 20 ква- 
дратни километри. До 1924 година Либаово било 
населено исклучително со македонско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 145, а Бран- 
ков со 176 македонски жители, егзархиската ста- 
тистика го бележи со 18 семејства со 128 маке- 
донски жители, Милоевиќ го регистрира со 40 
македонски куќи, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 144, а во 1920 година со 111 жи- 
тели. Во 1924 година селото принудно го напу- 
штиле сите негови жители и се иселиле во Буга- 
рија. На нивно место грчките власти населиле 69 
бегалски семејства од Источна Тракија, од Понд 
и од Мала Азија. Последните ќ припаѓаат на гру- 
пата Македонци кои потекнуваат од Мегленско, 
а кои биле интернирани во 1014 година од Васи- 
лиј II во Мала Азија (нивниот јазик и денес прет- 
ставува смеса од македонски и турски зборови). 
Либаово, како чисто бегалска населба, во 1928 
година е евидентирано со 265 жители, а во 1940 
година со 462 жители. Поради Граѓанската војна, 
бројот на населението во 1951 година се намали 
на 352 жители. Во 1961 година Либаово имаше 
381, во 1971 година 333, во 1981 година 329, а во 
1991 година 304 жители. Бидејќи е ридско-пла- 
нинско, селото е прилично пасивно. Главни про- 
изводи се жито, тутун и памук. Сточарството е 
слабо развиено.

26)ЉУМНИЦА
- СКРА Σκρά
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу 12 километри југозападно од Гевге- 
лија, во северозападните истурени ридови на пла- 
нипата Пајак, на надморска височина од 560 ме- 
три е сместено селото Љумница (22°24' х 41°06'). 
Тоа претставува самостојна општина во Гумен- 
џиската околија (до 1912 година ή припаѓало на 
Гевгелиската околија), во чиј состав влегува и 
селото Купа. Вкупнага површина на општински- 
от атар изнссува 96 квадратии километри. Од сво- 
е го основање се до дснес селото Љумница е насе- 
лено исклучително со влашко население од гру- 
пата позната како Пајакашки Власи. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 2.600, егзархиската стати- 
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стика го бележи со 2.630 жители, Милоевиќ го 
регистрира со 200 влашки куќи, додека во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 1.405 жите- 
ли. Љумница, како погранично село, настрадала 
во Првата светска војна, кога во 1916 годипа од 
бугарските воени власти населението било при- 
нудно интериирано во внатрешноста на Бугарија 
(главно во Стара и Нова Загора). По војната се 
вратил само дел од жителите коишто го обнови- 
ле селото, кое во пописот од 1920 година е реги- 
стрирано со 854 жители. Под влијание на роман- 
ската пропаганда и поради тешките услови за 
живеење, во 1925 година се иселиле 90 семејства 
(во нив се вклучеии и семејствата кои подоцна сс 
вратиле во селото) кои, според Младенов, биле 
сместени во добруџанските села Сребрино, Асан- 
ќој, Кадиќој, Кочииа и Валјушница. Поради тоа 
дојде до големо намалување на бројот на жите- 
лите на селото кое во 1928 година е регистрира- 
но со 647 жители. Мсѓутоа, нивниог број набргу 
пораснува, така лгго во 1940 година се попшпани 
886 жители. Љумница многу настрада во Втората 
светска војна и за време на Граѓанската војна, 
кога покрај големиот број дадени жртви повеќе 
семејства беа принудени да го напуштат селото и 
да се иселат во Република Македонија. Мнозина 
од ЖЈГтелите се преселија и се уште се преселува- 
ат во поголемите градски центри. Така Љумница 
во 1951 година се намали на 446, во 1961 година 
имаше исто така 446, во 1971 година 276, во 1981 
година 219, а во 1991 година 246 жители. Пребег- 
натите жители од Љумница во Република Маке- 
донија главио се сместени во Скопје и во Велес. 
Поголемиот дел од пселените се сместени во Со- 
лун и Бојмица. Така, едно од некогаш најголеми- 
тс села во Гуменџиската околија денес одвај жи- 
вурка со своите малобројни жители. Во селото е 
сместена жандармериска станица и погранична 
воена чета. Бидејќи е планинско, селото е мошне 
пасивно. Покрај сточарството, селаниге се зани- 
маваат и со земјоделство, при што главни про- 
изводи се компири, костење и малку пченица. По- 
ради скудноста на земјиштето, упгге од порано 
постои традиција помладите да одат во внатреш- 
носта на земјата на печалба за да можат да ги 
прехранат своите семејства.

27) МАВРОН ДЕНДРОН Μαύρον Δένδρον

Оваа мала населба се спомнува само во по- 
писот од 1940 година. Се смета дека била подиг- 
ната во 1937 година крај Голема Река (Коџа Де- 
ре) на самиот пат од Извор за Љумница и Купа 
(22°27' х 41 °03’). Веројатно се работи за тогаш от- 
ворениот руднлк за молибден, кој почна да се екс- 
плоатира во 1936 година и кој како извор на мошне 
важна стратешка суровина во Втората светска 

војна го бранеше германската војска, а беше 
напаѓан двапати од силите на ЕЈ1АС (во 1943 и во 
1944 година). Г1о војната рудникот беше напуш- 
теп и се упгге не е отворен за експлоатација. Спо- 
ред други сознанија населбата Маврон Дендрон, 
што во превод значи црно дрво, се наоѓала во 
месноста Караорман, како што на турски се ви- 
кало тоа место. Тука во 1936 година била подиг- 
пата импровизирана колибарска населба во која 
биле сместени работници ангажирани за експло- 
атација на околната шума. Бидејќи во пописот од 
1940 година работниците билс затечени тука, 
Маврон Дендрон, во согласност со прописите, е 
регистриран како населба со 41 жител, од кои 37 
од машкн и 4 од женски пол. Во прилог на ова 
зборува и фактот пгго во политичката и админи- 
стративна карта, издадена од грчката статистич- 
ка служба за пописот од 1940 година, населбата е 
означена не на местото каде што постоел рудни- 
кот, туку околу 4 километри посеверно од него, 
на средината меѓу Мајадаг и Љумница, а во ата- 
рот на општииата Мајадаг.

28) МАЈАДАГ
- ФАНОС Φανός
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу 10 километри југозападно од Гевге- 
лија и 14 километри северозападно од Бојмица на 
надморска височина од 370 метри лежи селото 
Мајадаг (22°29' х 41°05')· Тоа прстставува само- 
стојна општина во Гуменџиската околија (царска 
наредба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), чиј атар 
опфаќа површина од 40 квадратни километри. 
Селото Мајадаг до 1924 година било населено 
исклучително со турско население и било едно од 
најголемите села во Гуменџиската околија (до 
1913 година и припаѓало на Гевгелиската каза). 
Како такво, К'нчов го спомнува со 3.200 Турци 
(по потекло Коњари), Милоевиќ го бележи со 
1.500 турски жители, додека во пописот од 1913 
година селото е испуштено од евиденцијата, а во 
1920 година се евидентирани 1.789 турски жите- 
ли. Селото настрадало во Првата светска војна, 
бидејќи во неговата непосредна близина минува- 
ла фронтовата липија, поради што било принудно 
раселено. Како Турци, сиге жители од Мајадаг, 
по сила на Лозанската конвенција, се иселиле во 
Турција, а на нивно место биле населени 146 бе- 
галски семејства од Мала Азија, чиј јазик е тур- 
скиот, но по вера се христијани. Бројот на жите- 
лите на селото во 1928 година изнесувал 533, во 
1940 година се попишани 622, ио поради последи- 
цитс од Граѓанската војна овој број во 1951 годи- 
на се намали на 536, а во 1961 година на 433 жи- 
тели. Во 1971 година имаше 245, во 1981 годииа 
187, а во 1991 година 216 жители, а тенденцијата
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30) ИИРИЗИНИТЕ

■пмошно иселување продолжува. Причина- 
фастичното намалување на бројот на насе- 

по војната се должи на пасивноста на 
πό (ридско-планинско село), поради што 
: се иселуваат во поголемите градски 

Се произведува главно тутун, малку пче- 
смокви, десертно грозје, а делумно е разви- 

■ сточарството.

29) МАЛА ЛИВАДА
- МИКРА ЛИВАДИЈА Μικρά Λιβάδια

Околу два километра североисточно од Го- 
Ливада на надморска височина од 1.170 ме- 

*> Граѓанската војна постоело малото село 
Ливада (22°17' х 41°00'), кое администра- 
влегувало во составот на селото Голема 
. Основано е заедно со селото Голема Ли- 

■о втората половина на XVIII век (околу 1780 
)од Власи сточари од Епир, кои побегнале 

■н вритисок на Али-паша Јанински и се познати
• ѕрекарот Власи Фаршарјоти. Тие се смес гиле
• «мотот што го откупиле од некојси турски 

од кој една половина му припаѓала на атарот
• селото Баровица, а другата половина на ата- 
риг на селото Лесково. К'нчов селово не го води

посебна населба, додека егзархиската ста- 
тетка од 1910 година го регистрира со 100 влаш- 
о семејства со 400 жители, Милоевиќ го бележи 
■» 150 влашки куѓи, додекалво пописот од 1913 
зпшна е евидентирано со 355 жители. Поради пос- 
жиците од Првата светска војна, а и поради тоа 

пописот од 1920 година е изведен во декем- 
вр· кога апсолутниот број на семејствата од Го- 
лвма и Мала Ливада со своите стада презимувале 
■> полето, селото Мала Ливада се води како на- 
жштена населба, а во пописите од 1928 и од 1940 
гоаина бројот на неговите жители е пресметан во 
«оставот на бројот на жителите од Голема Ли- 
■ада. Како од Голема Ливада така и од Мала Ли- 
вала извесен број семејства во 1925 година се 
■селиле во Романија (види и с. Голема Ливада). 
Селото настрада во Граѓанската војна, а него- 
»те семсјства се раселени насекаде, во прв ред 
■о Бојмица, во ениџевардарските села и во Солуи, 

1 ж> продолжуваат да ги користа г своите имоти.

Околу два километра источно од селото Ба- 
ровица во минатото постоела мала македонска 
васелба позната под името Ниризините (22°23' х 
41Ό0'). И денес се видливи урнагини и гробишта 
од оваа нселба. Изгледа дека селото се распад- 
нало во постаро време, дури и пред основањето 
на селото Баровица.

31) ОРИЗАРЦИ (ЧЕЛТИК)
-РИЗИЈА Ρύζια
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Селото Оризарци прстставува самостојна оп- 
пггина во Гуменџиската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к., бр. 274/1919), во чиј состав 
влегуваат и селата Д'бово и В'лгаци (22°35' х 40°56'). 
Атарот на општииата опфаќа површина од 22 ква- 
дратни километри. Селото лежи иа надморска ви- 
сочина од 40 метри, недалеку од десниот брег на 
рската Вардар. Оддалечено е околу 8 километри 
јужно од Бојмица. Оризарци до 1924 година било 
населено исклучително со македонско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 280, а Бран- 
ков со 488 македонски жители. Егзархиската ста- 
гистика од 1910 година го бележи со 81 македон- 
ско семсјс гво со 452 жители, Милоевиќ го реги- 
стрира со 80 македонски куќи, а во пописот од 
1913 година е евидентирано со 460 жители. Пора- 
ди силниот терор од страна на грчките власти се- 
лото во 1914 година го напупггиле и се иселиле 
во Бугарија неколку македонски семејства, така 
што во пописот од 1920 година имало 393 жите- 
ли. Во 1924 година под притисок и малтретирање 
Оризарци го напуштиле други 54 семејства со 
вкупно 211 жители, а на нивно место грчките 
власти населиле 103 бегалски семејства од Ис- 
точна Тракија и помал број од Мала Азија. Така 
Оризарци станало мешана населба. Во 1928 годи- 
на, заедно со бегалското население се попишани 
658 жители, од кои 491 бегалец, а во 1940 година 
758 жители, од кои 259 Македонци, а останатите 
бегалци (според статистиката на НОФ од 1947 
година). Благодарсние на својата местоположба 
(лежи во самото поле) и земјиштето кое делумно 
се наводнува и дава високи приноси, селото по 
војната го задржа своето население, па дури по- 
кажува и извесно зголемување. Според пописот 
во 1951 година имашс 851 жигел, во 1961 година 
935, во 1971 година 844, во 1981 година 814, а во 
1991 година 677 жители. Населението произведу- 
ва пченица, памук, тутун, бостан и други земјо- 
делски производи, додека сточарството е слабо 
развиено поради ограничените пасишта.

32) ОРМАНОВО (РОМАНОВО)
-ДАСЕРОН Δασερόν
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу два километра југозападно од Гера- 
карци на југозападниге падини на планината Па- 
јак до 1930 година постоело малото село Орма- 
иово (22°27' х 40°54'). До 1924 година било населе- 
но со македонско населеиие. Според К'нчов има- 
ло 60, а според егзархиската статистика 155 жи- 
гели Македоици, додека во пописот од 1913 годи- 



64 Кукуииси округ

на е евидентирано со 20, а во 1920 година со 76 
жители. Во 1924 година сите негови жители при- 
нудно биле иселени во Бугарија, а на нивно место 
грчките власти населиле 14 бегалски семсјства, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 89. 
Малку подоцна, поради немање услови за живе- 
ен>е, селото се распаднало, а неговите жители се 
преселиле во други села.

33) ПАДЈАЛИШТЕ

Меѓу сслата Бојмица. Извор, Горгопик и Цр- 
на Рска, крај самиот пат кој од Бојмица води за 
Црна Река, до почетокот на XIX век постоело ма- 
лото македопско село Падјалиште (22“27’ х 4Г001). 
Тоа се распаднало под нападиге на разбојнички- 
те банди составени од дезертери на гурската вој- 
ска, кои здружени во посебни дружини чесго ги 
напаѓале помалите села во оваа област и вршеле 
зулуми. Жителите од Падјалиште се прибрале во 
околните села, главно во Бојмица и Горгопик.

34) ПАЉОРИ

На мала оддалеченост од селото Баровица 
во постаро време постоело мало македонско се- 
ло познато под името Паљори (22"2Г х 40°59'). 
Селото се наоѓало околу три километри западно 
од Баровица, каде што се уште се видливи ос- 
татоци од урнатини и гробишта. Се смета дека се 
распаднало пред основањето на селото Барови- 
ца, а месноста каде што било лоцирано и денес е 
позната под името Паљори.

35) ПЕТГС 
-ПЕНТАЛОФОН Πεντάλοφον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу шест километри југозападно од Гу- 
менџе на источпите падини на планината Пајак, 
на надморска височина од 450 метри е сместено 
селото Петг'с (22°25' х 40°56'). Тоа претставуваше 
самостојна општина во Гуменџиската околија 
(царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
1918 г.), во чиј состав влегуваше и селото Рамна, 
но со новата административна поделба го изгуби 
статусот на општина и влезе во составот на ново- 
формираната градска општина Гумснџе. Атарот 
на опиггината опфаќал површина од 41 квадра- 
тен километар. Селото Петг'с до 1924 година би- 
ло населено исклучително со македонско насе- 
ление. К'нчов го спомнува со 330 жители, Бран- 
ков со 376, егзархиската статистика го води со 65 
македонски семејства со 323 жители, Милоевиќ 
го регистрира со 120 македонски куќи, во попи- 

сот од 1913 година е евиденгирано со 331, а во 
1920 година со 302 жители. Во 1924-1925 година 
со сила селото го напуштиле и се иселиле во Бу- 
гарија 20 македонски семејства со 114 жители, а 
на нивно место грчкиге власти населиле 27 бе- 
галски семејства со вкупно 100 бегалци. Така 
Петг'с станало мешано село, во кое во 1928 годи- 
на се регистрирани 266, а во 1940 година 319 жи- 
тели, од кои само 40 бегалци, бидејќи во меѓу- 
време поголем број од нив го напушгиле селото 
и се преселиле во полските села. Петг'с настрада 
во Втората светска војна и особено за време на 
Граѓанската војна, кога во зимата 1947 година 
неговото население принудно беше иселено од 
грчките монархистички власти и сместено во 
полските ениџевардарски села. По нормализаци- 
јата на ситуацијата селото не беше веднаш обно- 
вено, поради што во пописот од 1951 година се 
уште се води како напуштено, додека при попи- 
сот од 1961 година се иопишапи 272, во 1971 
година 263, во 1981 година 225, а во 1991 година 
231 жигел. Петг'с, како планинско село, е при- 
лично пасивно. Неговото население претежно се 
занимава со сточарство и малку со земјоделство, 
а главни производи се компири и пченица.

36) ПЕТРОВО (ПЕДРЕЛИ)
- АГИОС’ ПЕТРОС Αγιος Πέτρος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Гуменџе и 16 километри јужн< 
од Бојмица, сосема близу до десниот брег н. 
реката Вардар, на надморска височина од 30 ме 
три лежи големото село Петрово (22°35’ х 40°52'] 
Тоа претставува самостојна општина во Гумен 
џиската околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл 
в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа површина од 2 
квадратни километри. До 1924 година ПетроМ 
било населено исклучително со максдонско на 
селение. Како такво, К'нчов го спомнува со 63 
жители, Бранков го води со 928, егзархиска·· 
статистика од 1910 година го бележи со 110 ма 
кедонски семејства со 689 жители, Милоевиќ п 
регистрира со 115 македонски домови, во пом 
сот од 1913 година е евидентирано со 787, а ■ 
1920 година со 708 жители. Од Петрово уигге ■ 
1914 година, поради неподносливите малтретир· 
н>а од грчките власти, извесен број семејства 4 
иселиле во Бугарија, а во 1924—1925 година пр· 
нудно биле иселени во Бугарија уште 56 маи 
донски семејства со вкупно 233 жители. На мса 
тото на иселените Македонци грчките власти ■ 
селилс 101 бегалско семејство од Источна Траш 
ја. Така селото станало мешано и како такво ■ 
1928 година е регистрирано со 1.097, а во 1940 ■ 
дина со 1.435 жители, од кои според статистикЛ 
на НОФ од 1947 година две псттини се Македв
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V, а останатите бегалци. Во повоените статис- 
твки бројот на жителите во селото се движи ва- 
жа: во 1951 година се евидсптирани 1.439, во 1961 
година 1.583, во 1971 година 1.648, во 1981 година 
1.772, а во 1991 година 1.917 жители. Во селото е 
сместена жаидармериска станица која врши над- 
®р и врз нсколку околни села. Бидејќи лежи во 
самото полс и земјиштсто се наводпува и дава 
мсоки приноси, Петрово е мошпе богато. Насе- 
жнието произведува главно памук, пченица, бо- 
стан и други земјоделски производи, а и сточар- 
ството е прилично развиено.

37) РАМНА
- ОМА.ПОН Ομαλόν
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

На југоисточните падини на плаиината Иа- 
јж на надморска височина од 500 метри лежи сс- 
жгго Рамна (22"24' х 40°54'), кое административно 
■аегувало во составот на општината Петѓс. Се- 
лото Рамна од своето основање било чисто маке- 
лонска паселба и такво е остапато до денес. К'н- 
чов го спомнува со 150 житсли, Бранков со 304 
жители Македонци, егзархиската статистика од 
1910 година го бележи со 30 македонски семеј- 
ства со 175 жители, Милоевиќ го регистрира со 
20 македонски куќи, во пописот од 1913 година е 
свидентирано со 167, а во 1920 годипа со 156 жи- 
тели. Во 1924 година во Бугарија под притисок се 
■селиле две семејства, а па нивно место грчките 
жласти населиле 16 бегалски семејства со вкупно 
44 души. Сслото во 1928 годипа заедно со овне 
малобројни бегалци броело 145 жители. Малку 
■одоцна бегалците го напупггиле селото и тоа во 
1940 година се води како чисто македонско со 
216 жители. Селото Рампа пасграда во Граѓан- 
ската војна, особено во зимата 1947 година кога 
■еговитс жители беа принудно иселени од грч- 
оте власти и сместени во полските села Ашик- 
лар и Бозец. По нормализацијата на ситуацијата 
ЖД од нив се вратија и го обновија селото, кое во 
1951 година е евидентирано со 144 житсли, во 1961 
година со 179, во 1971 година со 219, во 1981 го- 
ина со 152, а во 1991 година со 145 жители. Би- 
жјќи е планинско, селото Рамна е прилично па- 
сжвно. Основното заиимање на селаните е сто- 
чарсгвото, а делумно се занимаваат и со земјо- 
Жлство произведувајќи компири, пчепица и дру- 
гж земјодслски производи.

38) СЕЛИПГГЕТО

Мала паселба која се распаднала во немир- 
аите години. Била сместена два километра севе- 
роисточно од селото Баровица (22°24' х 40°59’), 

каде што и денес постојат остатоци од урнатипи 
иа селото и гробиштата, како и манастирот Свс- 
ти Илија. Селиштето се распаднало пред основа- 
њето на селото Баровица.

39) СЕХОВО (СЕОВО)
- ИДОМЕНИ Ειδομενη
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Помалку од два километра јужно од Гевгс- 
лија, крај десниот брсг на реката Вардар, на над- 
морска височина од 70 метри лежи селото Сехо- 
во (22°ЗГ х 41°08'). Тоа претставува самостојна 
оппггина во Гуменџиската околија (царска наред- 
ба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), во чиј состав 
влегуваат и селата Алчак и Шлопинци. Селото 
Сехово е и прва жслезничка станица на желез- 
ничката линија Скопје-Гевгелија-Солун по ми- 
нувањето на македонско-грчката граница каде 
ιίΓΓΟ се врши и царински преглед. До 1924 годипа 
селото било населено исклучително со македон- 
ско население. К'нчов го спомнува со 800 жите- 
ли, Бранков со 1.120 жители, Милоевиќ го реги- 
етрира со 170 македонски куќи, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со само 150 
жители. Причината за таквото намалување се 
должи на Балканските војни, кога поголем дел 
од неговите жители побегиале и делумно се нри- 
брале во Гевгелија. Селото настрадало и во Пр- 
вата свстска војна, особено во 1916 година, кога 
од бугарските восни власти неговото население 
било принудно иселено во внатрсшноста на Бу- 
гарија. По војната во Сехово се вратил само дел 
од пеговите жители кои го обновиле. Како так- 
во, во 1920 година е евидентирано со 235 жители. 
Во 1924 година од Сехово се иселило уште едно 
семсјство во Бугарија, додека грчките власти, со 
оглед на фактот дека се работи за погранично 
село и за важен сообраќаен јазол, тука населиле 
49 бегалски семејства со вкупно 173 жители пре- 
тежно од Источна Тракија. Така Сехово станало 
мешано село кое во 1928 година имало 532, а во 
1940 година 542 жители, од кои нешто повеќе од 
половината Македонци. Поради Граѓапската вој- 
на, кога неколку македонски семејства прбегнаа 
во Република Македонија, дојде до извесно нама- 
лување на неговото населенис. Во 1951 година во 
селото се попишани 422, во 1961 година 511, во 
1971 година 393, во 1981 годипа 421, а во 1991 
годипа 334 жители. Во селото е сместена жан- 
дармсриска станица која врши надзор и врз не- 
колку околнп села, царинска служба, како и по- 
шта за опслужување на населението. Населени- 
ето се занимава со земјоделс гво, а главни про- 
изводи се пчепица, памук, тутун, граорни култу- 
ри и овошје.

- населените места во Егејска Македонија - II дел
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40) ТРИЦИ КУРЦИ

Мала населба растурена во немирните годи- 
ни. Била сместена во атарот на селото Црна Ре- 
ка, северно од Гуменџе и југоисточно од Црна 
Река (22°27' х 40°58'). На овој локалитет се уште 
постојат видливи траги од оваа некогашна на- 
селба.

41)ТУМБА
-ТУМПА Τούμπα

Околу седум километри јужно од Бојмица 
на надморска височина од 80 мелри лсжи селото 
Тумба (22°33' х 40°56'). Името го носи според сдпа 
голема тумба (вештачка творба, веројатно ан- 
тичка могила), која се наоѓа во непосредна бли- 
зина на селото. Тумба претставува самостојна 
општина во Гуменџискага околија (н. од 8.7.1931, 
Вл. в/к бр. 214/1931), со вкупна површина на оп- 
штивскиот атар од 14 квадратни километри. До 
1924 година селото Тумба претсгавувало чисто 
македонска населба, која К'нчов ја спомнува со 
540, а Бранков со 672 жители. Егзархиската ста- 
тистика од 1910 година селово го бележи со 90 
македонски семејсгва со 522 жители, додека во 
пописот од 1913 година се евидентирани 516, а во 
1920 година 505 жители. Во 1924 година сите ма- 
кедонски семејства, со исклучок на две, биле исе- 
лени во Бугарија, а на нивно место грчките влас- 
ти населиле 162 бегалски семејства од Источна 
Тракија со ^купно 574 жители. Во 1928 година 
Тумба е евидентирана со 597 жители, а во 1940 го- 
дина со 675 (од нив 20 Македонци), во 1951 година 
имаше 825, во 1961 година 854, во 1971 година 
862, во 1981 година 859, а во 1991 година 784 жи- 
тели. Бидејќи сслово лежи сред полс, земјата е 
многу плодна и дава високи приноси. Населени- 
ето се занимава со земјоделство, а главно произ- 
ведува пченица, ту гун, памук и други земјоделски 
производи, а внимание му посветува и на кра- 
варството.

42) ГУШИЛОВО
-СТАТИС Στάθης
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Селото Тушилово лежи источно од гратче- 
то Гуменџе на надморска височина од 185 метри 
крај самиот пат од Бојмица за Гуменџе, од каде е 
оддалечено шест километри (22°30' х 40°57'). Ад- 
министративно влегува во составот на опшгина- 
та Горгопик. До 1924 година Тушилово било на- 
селено исклучително со македонско населенис. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 220 жители, 
Бранков со 320 жители Македонци, егзархиската 

с гатистика од 1910 година го бележи со 49 маке- 
донски семејства со 351 жител, Милоевиќ го ре- 
гистрира со 42 македонски куќи, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 354, а во 1920 го- 
дина со 349 жители. Во 1924 година, поради при- 
тисок и малтретирање, во Бугарија се иселиле 18 
семејства со вкупно 166 души, а на пивното место 
грчките власти населиле 30 бегалски семејства 
од Понд со вкупно 113 жители. Така Тушилово 
станало мешана населба која во 1928 година е ре- 
гистрирана со 309 жители. Во 1940 година има 
414, од кои две третини Македонци, во 1951 годи- 
на 389, во 1961 година 434, во 1971 година 454, во 
1981 година 465, а во 1991 година 465 жители. Иа- 
ко е ридско-плаиинско, Тушилово е мошне бога- 
то. Главни производи се пченица, тутун, десертно 
грозје и друго, додека сточарството е слабо раз- 
виено.

43) ХАЏИ БАЈРАМЛИ Χατζή Μπαϊραμλή

Во непосредна близина на селото Алчак, по- 
малку од два километра западно од него, до Пр- 
вата светска војна постоело мало турско село 
(маало) познато под името Хаџи Бајрамли (22°28' 
х 4Г06'). Ова мало село, кое Милоевиќ го реги- 
стрира со 55 турски куќи, се распаднало во вре- 
мето на Првата светска војна, а бидејќи подоцна 
не било обновено, престапа да постои како такво.

44) ЦИГАРЕВО (ЦАНГАР, ЦИГАРОВО) 
-АНИДРОН λνυδρον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Околу 13 километри јужно од Гуменџе и 
околу 12 километри северно од Ениџе Вардар на 
надморска височина од 330 метри се наоѓало ма- 
лото село Цигарево (22°25' х 40°53'). Администра- 
тивно влегувало во составот на општината Пет- 
г’с. Селото Цигарево до 1924 година било на- 
селепо исклучително со македонско население. 
К’нчов го спомнува со 200 жители, Бранков со 
120 жители Македонци, Милоевиќ го бележи со 
15 македонски куќи, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 117, а во 1920 година со 83 жи- 
тели. Во 1924 година, под притисок и присилно во 
Бугарија се иселиле 64 жители, а во селото оста- 
нале само гри македонски семејства. Грчките 
власти на местото на иселените Македонци насе- 
лиле 14 бегалски семејства со вкупно 32 бегалци. 
Така Цигарево станало мешана населба, во која 
во 1928 година се регистрирани 55 жители, од кои 
27 Македонци и 28 бегалци. Во наредниот период 
бројот на жителитс се зголемил, така пгго во 
1940 година во селото се попишани 173 души (ве- 
ројатно се доселиле жителите од напуштеното 
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село Орманово), со апсолутно мнозинство па бе- 
галци. Во времето на Граѓанската војна селото 
сс распадна и повеќе не е подигнато. Неговите 
жители, кои во зимата 1947 година беа преселепи 
са грчките власти во градорт Ениџе Вардар, по 
■ормализацијата на ситуацијата не се вратија во 
селото, но продолжуваат да ги обработуваат сво- 

имоти.

45) ЦРНА РЕКА
КАРГ1И Κάρπη

(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Селото Црна Река е сместено на источните 
■адини па планината Пајак на надморска височи- 
■· од 445 метри, четири километри северно од 
гратчето Гуменџе (22°25' х 40°59'). Тоа претставу- 
•а самостојпа општина во Гуменџиската околија 
(варска иаредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), 
чжј атар опфаќа површина од 58 квадратни кило- 
метри. Селото Црна Река откако се памети било 
■ останало населено со влашко население од гру- 
«ата Пајакашки Власи, иако се знае дека тука се 
аоселувале и семејства од повеќе околни маке- 
Ж>нски села растурени во средипата на XIX век, 
мко од Карпин, Грипа, Грици Курци и други, а и 
бројог на мешаните бракови, посебно со Маке- 
Ж>нки од селата Баровица и Крива, е многу го- 
ЛВМ. Црна Река дури се смета за двојазично село 
(луѓето зборуваат влашки и македонски). Постои 
мислеље дека во селото Црна Река се имаат на- 
сслено семејства од гаканаречените Турци Вар- 
зариоти, кои всушност се Персијци населени во 
Повардарјето во византиско време. К’нчов се- 
лото Црна Река го спомнува со 400 жители, а 
Бранков со 672 жители, егзархиската статистика 
од 1910 година го бележи со 165 влашки семеј- 
ства со 943 жители, Милоевиќ го бележи со 125 
влашки куќи, во пописот од 1913 годипа е еви- 
Ѕентирано со 812, а во 1920 годипа со 696 жители. 
Намалуваљето па бројот на жителите се должи 
■а последиците од Првата светска војна. Во Цр- 
на Река нема населување на грчки бегалски 
семејства, з'ака што тоа и натаму остана чисто 
влашка населба, која во 1928 година се води со 
М6, а во 1940 година со 1.110 жители. Црна Река 
мвогу настрада во Втората светска војна (есента 
1944 година), кога била изгорена од германскиот 
окупатор и од неговите домашни соработници, 
како и во текоз' на Граѓанската војна, особено во 
зимата 1947 година, кога поголемиот дел од 
неговите жители од страна на грчките власти беа 
■селени и сместени во Гуменџе и Горгопик. Но, 
ио нормализацијата на ситуацијата, тие се врати- 
ја и го обновија селото. Како послсдица на овие 
војни селото даде и многу жртви, а одделпи бор- 
пи и семејства беа принудени да побараат засол- 

5’

ниште во Република Македонија и во некои ис- 
точноевропски земји. Поради тоа во 1951 година 
имаше 763 житсли, во 1961 година 880, во 1971 
година 665, во 1981 година 493, а во 1991 година 
391 житсл. Натамошното намалување на бројот 
на населението се должи на преселувањето на 
повеќе ссмејства од Црна Река во поголемите 
градски центри. Иако е планинско, благодарение 
на благата клима и вонредната трудољубивост на 
неговите жители, кои се надалеку познати по 
тоа, селото Црна Река е доста богато. Главни 
производи се пченица, компири, костење, а во 
голема мера се развиени и одгледувањето на сви- 
лспа буба и сточарството.

46) ЧАНГА

Па источните падини на планината Пајак, 
меѓу селата Црна Река, Купа и Извор, постоело 
мало македонско село познато под името Чанга, 
кое се спомнува уште во XV вск, а кое спаѓало во 
таканаречената Оливерова нахија (подоцна Фу- 
штанска каза) (22°26’ х 41°02’). Селото се распад- 
нало многу одамна, така што денес едвај се вид- 
ливи заостанатите траги.

47) ШЛОПИНЦИ
-ДОГАНИС Δογάνης
(II. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Четири километри јужно од Гевгелија и со- 
сема близу до десниот брег на реката Вардар, на 
надморска височина од 80 метри е сместено ма- 
лото село Шлопинци (22°ЗГ х 41“06'), кое админи- 
сзра гивно влегува во составот на општината Се- 
хово. До 1924 година претставувало чисто маке- 
донска населба. К'нчов го спомнува со 410 жите- 
ли, Бранков со 520 жители Македонци, а Мило- 
свпќ со 60 македонски куќи. Шлопинци, како и 
соседното село Древено, настрадало во Балкан- 
ските војни, поради што во пописотод 1913 годи- 
на е евидентирано со 100 жители. Гоа настрадало 
и во Првата светска војна, кога неговото населе- 
ние во 1916 година било повлечеио од бугарските 
воени власти во внатрешноста на Бугарија (тука 
минувала фронтовата линија), а се вратило по 
војната. Според пописот од 1920 година во село- 
то живееле 110 Македонци. Во 1924 година, по- 
ради неподносливите односи создадени од грчки- 
те власти, селото го напупггиле уште 53 жители 
кои се иселиле во Бугарија. На местото на исе- 
лените Македонци грчките власти населиле 27 
бегалски ссмсјс гва од Источна Тракија со вкупно 
121 жител. Така селото станало мешана населба, 
која како таква во 1928 година е евидентирана со 
180, а во 1940 година со 191 жител, од кои само 30 
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Македонци. По Граѓанската војна, во 1951 годи- 
на. се попишанп 124, во 1961 година 109, во 1971 
година 77, во 1981 година само 58. а во 1991 го- 
дина 59 житсли, бидејќи поголемиот број од бс- 

галскитс семејства се иселија во поголемите 
градски центри. Населението се занимава со зем- 
јоделство, а главни производи сс пчсница, памук 
и овошје.

ГУМЕНЏЕ

БОЈМИЦА



ΙΧ/2 - КУКУШКА ОКОЛИЈА

1) ААСИ ОГУЛАРИ (АСИ ОГЛАРИ)
Αασή Ογουλάρή (Ασή Ογλαρή)

Мала турска населба во подрачјето на Кара- 
■Мг во атарог на општината Фанарлл. Кај К'нчов 
се спомнува со 16 гурски жители колку што има 
■ во пописот од 1913 година. Бидсјќи се распад- 
■ма во Првата светска војна и повторно ие била 
сбвовепа, со одлуката на Министерството за 
шатрепши работп на Грција бр. 43923 од 1927 го- 
жна Ааси Огулари како напуштена населба сс 
врише од евиденција.

2) ААТЛИ (АТЛИ, ЕХАТЛИ)
- КАВАЛАРИС' Καβαλλάρης
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 43 километри северозападно од Ку- 
куш, во јужното подножје на планината Беласп- 
■а, на надморска височнна од 290 метри лежп 
мала населба позната под името Аатли (22"47' х 
41’16'). Оддалечена е околу два километра од грч- 
жо-македоиската граница и административно вле- 
гува во составот на општината Аканџали. До 1924 
година населбата била населена со турско насе- 
аение и според К'пчов имала 160 турски жители, 
лодека во пописотод 1913 година е евиден гирана 
со 60, а во 1920 годииа со 153 жители. Во овој 
број влегуваат и членовите на бегалските семеј- 
ства од Источна Тракија кои во меѓувреме биле 
■аселени тука од грчките власти. По иселување- 
то на малобројните Турци во 1924 годипа во Тур- 
ција тука биле населени уште неколку семејства 
од Понд и од Кавказ. Сслото во пописот од 1928 
година е евидснтирано со 153, а во 1940 година со 
363 жители. Аатли настрада во времето на Вто- 
рата светска војна, а посебно во текот на Гра- 
ѓанската војна, поради што и се распадна и него- 
вите жители сс прибраа во побезбедпи села. По 
нормализирањето на ситуацијата неговите жители 
не се вратија веднаш во селото, поради што во 
пописот од 1951 година тоа не се спомнува, до- 
дека во пописотод 1961 година е регистрирано со 
113, во 1971 година со 44, во 1981 година со 15, а 
во 1991 годииа со 71 житсл. Распаѓаљето на село- 
то, покрај другото, се должи и на пасивноста на 
овој крај. Населението се занимава со земјодел- 
ство. Главни производи се жито и тутун, а во по- 
мал обем е застапено и сточарството.

3) АГА МАХАЛА (ΛΓΟΒΑ МАЛА)
Αγά Μαχαλά

Мала турска иаселба во подрачјето на Кара- 
даг во Кукушката околија. Се спомпува кај Ми- 
лоевиќ со 20 турски домови. Населбата е расту- 
рсна во времето па 1Јрвата светска војна, поради 
што во подоцнежните пописи повеќе не се спом- 
нува како населба.

4) АДА ΤΕΠΕ
НЕОН СИРАКИОН Νέον Σιράκιον

(II. од 27.1 1.1932, Вл. в/к бр. 421/2.12.1932)

Четириесетина километри северозападно од 
Солун, околу 22 километри југозападно од 1<у- 
куш и четири километри источно од селото Вар- 
даровци по 1928 година е подигпата мала населба 
позната под името Ада Тепе (22°4Г х 40°52'). Ле- 
жп на надморска височина од 40 метри и админи- 
стративно влегува во составот на општината Вар- 
даровци. Всушност, населбата ја сочинуваат не- 
колку велепоседнички семејства, чиј број на жи- 
тели во 1940 годипа изнесуваше 78, во 1951 годи- 
на 92, во 1961 година 69, во 1971 година 40, во 
1981 година 54, а во 1991 година 50 жители. Се- 
мејствата располагаат со современи земјоделски 
машини, со кби ги обработуваат своите поседи 
на кои произведуваат жито и памук, а пасиштата 
ги користат нивните стада овци и друг добиток.

5) АЈЏИЛАР (АЈЏИЛЕР)
-ПЕВКОХОРИОН
Πευκοχώριον (Αϊτζιλέρ)
(н. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Околу 32 километри севсрно од Солун и 17 
километри југоисточно од Кукуш, на надморска 
височина од 360 метри, до Граѓанската војна по- 
стоеше мала населба позната под името Ајџилар 
(23°00' х 40°54'). Административно влегуваше во 
составот па општината Чохалар. Селото Ајџилар 
до 1924 годииа било населено исклучително со 
турско населспие и ή припаѓало на групата тур- 
ски маала позната под името Бајрам Дере, која 
се состоела од вкупно 12 населби. Во пописот од 
1913 годнна селото е евидентирано со 118, а во 
1920 година со 82 жители. По пивното иселувањс 
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во Турција тука биле населени десетина бегалски 
семејства, чиј број па жители во 1928 година из- 
несувал 60, а во 1940 година 136. Во овој број се 
прссметапи и жителите од соседното малобројно 
село Хајдарли, кое се соедини со Ајџилар. Во 
времето на Граѓанската војна селото се распадна 
и не сс подигпа повеќе, а неговите раселени жи- 
тсли се прибраа главно во селото Џевапли, за ко- 
ја цел властите имаат изградено нови домови, во 
кои се прибираа и жителите од соседните расту- 
рени села на некогашните маала на Бајрам Дере. 
Поради тоа во подоцнежните пописи селото Ај- 
џилар повеќе не се спомнува како населба.

6) АКАНЏАЛИ
- МУРЈЕ Μουριαί
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Четириесетина километри северозападно од 
Кукуш, недалеку од грчко-македонската грани- 
ца, па надморска височина од 170 метри е распо- 
ложено селото Аканџали (22°48' х 4Γ15'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кукушката око- 
лија (царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/ 
1919), чиј атар опфаќа површина од 54 квацратни 
киломстри и во чиј состав влегуваат повеќе села, 
и тоа: Аатли, Савџели, Гевшекли, Карали, Була 
Матли и Хаџи Оглари, а до пред Втората светска 
војна во оваа општина влегувале и подоцна рас- 
турените населби: Кара Пазарли, Брест, Ќоле- 
менли, Сапсали, Дургутли, Дервишли, а порапо 
уште и паселбата Менатли. Последните се рас- 
паднаа уште пред В гората светска војна, а некои 
во текот на Граѓанската војна. На нивно место се 
изградсни нови маала на селото Аканџали, кое 
сега претставува поголема и помодерна населба. 
Селото Аканџали во минатото било населено пре- 
тежно со македонско население, а помалку со тур- 
ско и нешто ромско население. К'нчов го спом- 
нува со 470 Македонци, 80 Турци и 12 Роми, доде- 
ка Бранков бројот на Македонците го качува на 
640. Селото Аканџали, особено неговите маке- 
донски жители, настрада во Втората балканска 
војна од грчката војска, која тука извршила ма- 
совно клање, силување и пљачкосување. За да се 
спасат од ужасите на кои биле изложени, пого- 
лем број Македонци побегнале во Струмичко, 
каде што живеат и денес. Поради тоа во пописот 
од 1913 година селото е евидентирано со 377 жи- 
тели. Аканџали повторно настрадало во Првата 
светска војна, бидејќи тука минувала фронтовата 
линија, кога речиси сите негови преостанати жи- 
тели биле повлечени од бугарската војска во вна- 
трешноста, подалеку од фронтот. По нормализи- 
рањето на ситуацијата дел од нив се вратиле во 
селото, така што тоа во пописот од 1920 година е 
рсгистрирано со 218 житсли. Во 1924 година, по- 

ради неподносливиот однос на грчките власти, во 
Бугарија биле принудени да се иселат 188 Маке- 
донци, а во селото останалс само 80 Македонци. 
На местото на иселените грчките власти насели- 
ле поголем број бегалски семејства од Источна 
Гракија, а помалку од Понд и Кавказ. Селото за- 
едно со повите доселеници во 1928 година имало 
342, а во 1940 година нивниот број се покачил на 
641 житсл. (Ваквото зголемување на населени- 
ето сс должи на фактот што некои села блиску 
до Акаиџали се соедпниле со него.) Во времето 
на Граѓанската војна извесен број поединци и се- 
мејства, Македонци и Грци, побегнале од селото 
и се населпле во Република Македонија и во дру- 
гите источноевропски земји. По нормализирање- 
то на ситуацијата грчките власти во селото из- 
градиле нови станови во кои биле сместени жи- 
тели од неколку околни села растурени во Гра- 
ѓанската војна. Селото во пописот од 1951 година 
е евидентирано со 491, во 1961 година со 502, во 
1971 година со 425, во 1981 година со 409, а во 
1991 година со 294 жители. Во селото е сместена 
жандармериска станица која врши надзор и врз 
неколку околни села, како и оппггински суд. Глав- 
ни производи на селото се жито, тутун, детелина 
и други земјоделски производи, а делумно е раз- 
виено и сточарството.

7) АКМАНЏАЛИ (АПАНЏАЛИ)
Ακμανζαλή

Мала турска населба која била сместена во 
југозападното подножје на планината Круша (22°52' 
х 4Г09'), во непосредна близина и јужно од село- 
то Рамна. К'нчов го спомнува со 100 турски жи- 
тели. Селото се распаднало во времето на Бал- 
канските војни, поради што при пописот од 1913 
година не е евидентирано. Во подоцнежните по- 
писи не се спомнува, што значи дека не било об- 
новсно.

8) АЛЕКСОВО (НЕХИРЕ МУП1Е)
- АЛЕКСИЈА Αλεξία

Селото Алексово се наоѓало четиринаесе- 
тина километри северно од Кукуш на надморска 
височина од 300 метри (22°54' х 4Г08'). Админи- 
стративно влегувало во составот на оппггината 
Морарци. Во минатото тоа била чисто македон- 
ска населба. Според К'нчов имала 420, според 
Бранков 496 македонски жители, а Милоевиќ ја 
нма регистрирано со 200 македонски куќи. Во 
времето на Втората балканска војна Алексово 
многу настрада. Тогаш неговите жители, за да с« 
го спасат голиот живот од побеснетите грчкж 
војски, побегнале во Струмица и во околните
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•аа, каде шго и денес живеат повеќето од нив- 
■пе потомци. Малку подоцна тука се населиле 
жгиле.м број гркомански македонски семејства 
ΕΙ селото З'бово во Струмичката околија, како и 
ш векои други села. Нивниот број во 1913 годипа 
ииесувал 488 жители, но тие по Првата светска 
«сува се вратиле во родното село З'бово. Поради 
*за во пописот од 1920 година во Алексово се 
оваентирапи само тројца жители, и тоа сите од 
■вепси пол. Селото подоцна не било обновено, 

што е бришано од евиденција. Во пописот од 
година на истиот локалитет е евидентирапа 

«гва населба под името Милохорион со 225 жи- 
жли од небегалско потекло, што значи дека се 
саботи за сточари Каракачани или Власи (види и 
село Јапли - Милохорион).

9) АЛИ ХОЏАЛАР (АЛИ ОЏАЛАР)
- МИКРОКАМПОС’ Μικρόκαμπος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Дваесетииа киломстри југозападно од Ку- 
куш и три километри западно од Горчливото Езе- 
ро на надморска височина од 80 метри лежи го- 
лсмото село Али Хоџалар (22°47' х 40°50'). Тоа 
4>етставува самостојна општина во Кукушката 
осолија, чиј атар опфаќа површина од 24 квадрат- 
п километри (н. од 8.3.1930, Вл. в/к бр. 80/1930). 
Во минатото селото било населено исклучително 
со македонско население. К'нчов го спомнува со 
320, Бранков со 384 жители Македонци, а Мило- 
евиќ со 55 македонски домови. Селото настрада- 
ло во Втората балканска војна, кога нсговото на- 
селение за да се спаси од побеснетите грчки вој- 
«и побегнало во Струмичко и во Бугарија (16 
семејства во Струмичко и 71 во Бугарија), поради 
што селото во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 72, а во 1920 година со 78 жители, кои 
во 1924 година целосно се иселиле во Бугарија. 
На нивното место се населиле бегалски ссмеј- 
ства чиј број на жители во 1928 година изнесувал 
672, во 1940 година 984, во 1951 година 1.078, во 
1961 година 1.331, во 1971 година 982, во 1981 го- 
дина 935, а во 1991 година 1.021 жител. Главни про- 
изводи на населението се жито и памук. Во пома- 
ла мера е развиено и сточарството.

10) АМАТОВО
- АСПРОС Άσπρος
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 43 километри северозападно од Солун 
и 25 километри југозападно од Кукуш, во непо- 
средна близина на левиот брег на реката Вардар 
сместено е селото Аматово (22°38' х 40°54'). Тоа 
лежи на надморска височина од 60 метри близу 

до главниот пат и железничката пруга кои од Со- 
лун водат за Гевгелија и Скопје и претставува са- 
мосгојна опшгина во Кукушката околија (царска 
наредба од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 137/1956), со вкуп- 
па површииа на општинскиот атар од 23 квадрат- 
ни километри. Аматово во минатото било насе- 
лено исклучително со македонско население. К'н- 
чов погрешно го спомнува како чисто гурска на- 
селба со 115 жители, но Бранков правилно го бе- 
лежи како чисто македонска населба со 280 жите- 
ли Македонци, а Милоевиќ со 30 македонски куќи. 
Селото настрадало во Првата светска војна од грч- 
ките војски. Неговотото население, кое во 1913 
година броело 154 жители, во 1914 година, поради 
неподносливите притисоци од грчките власти, било 
принудено да се исели во Бугарија. Ведпаш потоа 
во селото биле сместени три бсгалски грчки 
семејства, а малку подоцна уште неколку бегал- 
ски семејства, така што тоа во пописот од 1920 го- 
дина е евидентирано со 76 жители. Во 1924 година 
гука биле сместени 753 бегалци од Источна Ру- 
мелија (Бугарија) и други бегалски семејства, та- 
ка пгго селото бргу нараснало и веќе во пописот 
од 1928 година имало 872 жители. Во 1940 година 
се попишани 895, во 1951 година 924, во 1961 го- 
дииа 1.050, во 1971 година 814, во 1981 година 958, а 
во 1991 година 953 жители. Во селото е сместена 
жандармериска станица која врши надзор и врз 
неколку околни села. Бидејќи лежи в поле, а зем- 
јиштето делумпо се наводнува од наводнувачкиот 
систем изграден по Втората светска војна, Ама- 
тово е мошне богато. Главни производи се жито, 
памук, тутун, бостан и друго, а во последно вре- 
мс внимание му се посветува и на краварството.

11) АМБАР ЌОЈ
-МАНДРЕ Μάνδραν
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Крај самиот главен пат кој од Солун води за 
Кукуш, на 35 киломстри северно од Солун и 20 
километри југоисточно од Кукуш, сместено е 
селото Амбар Ќој (22°55' х 40°52'). Лсжи недалеку 
од левиот брег на реката Галик на надморска ви- 
сочина од 100 метри. Тоа претставува самостојна 
општина во Кукушката околија, со атар кој оп- 
фаќа површина од 12 квадратни километри (цар- 
ска н. Бд 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Селово до 
Втората балканска војна било населено претеж- 
но со македонско население и неколку турски 
семејства. К'нчов го спомнува со 300 македонски 
и 60 турски жители, Бранков бројот на Македон- 
ците го качува на 320, додека Милоевиќ го ре- 
гистрира со 25 македонски и 8 гурски домови. 
Селото наполно насградало во времето на Вто- 
рата балканска војна, кога грчките војски го ра- 
зурнале, а неговото население било принудено да
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побара спас во бегство. Поради тоа Амбар Ќој 
во пописот од 1913 година е евидентирано како 
напуштена населба. Малку подоцна тука биле смес- 
тени 108 семејства на погрчени Албанци од 14с- 
точна Тракија (село Мандраџик близу до Одрин) 
чпј број на жители во 1920 година изнесувал 524. 
Во 1928 година селото имало 569 жители, во 1940 
година 656, во 1951 годипа 633, во 1961 година 712, 
во 1971 година, поради мигрирањето во Солун и 
во другите градски центри, бројот на житслитс во 
селото се памали на 550, во 1981 година се евидеп- 
тирани 548, а во 1991 година 684 жители. Населе- 
нието произведува пченица, свилени кожурци и 
други земјоделски производи, додека сточарството, 
поради ограпичешггс пасиигга, е слабо развиено.

12) АРБУР
- коронуда Κορωνούδα
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Дванаесетина километри источно од Кукуш, 
на надморска височина од 400 метри лежи селото 
Арбур (23°00' х 40°59'). Тоа прстставува самос гој- 
на општина во Кукушката околија, чиј атар оп- 
фаќа површина од 16 квадратни киломезри (цар- 
ска н. од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). До Бал- 
канскиге војни било населено исклучително со 
турско население. К'нчов го спомпува со 360 тур- 
ски жигели, а Милоевиќ преувеличува па 300 
турски домови. Селото прилично настрадало во 
Втората балканска војна, но и покрај тоа во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 501 жи- 
тел. Малку подоцна тука биле сместени 20 семеј- 
ства на бсгалци од Источна Тракија, така што се- 
лото станало мешано. Во 1923-1924 година сите 
преостанати Турци, по сила на Лозанската кон- 
венција, биле принудени да се иселат во Турција, 
а на нивпо место се населиле доселенички семеј- 
ства од Понд и од Источна Тракија, така шго се- 
лото станало чисто бегалска населба во која во 
1928 година се евиден гирани 437 жители. Во 1940 
година бројот на жигелите се качува на 864. Во 
времето на Граѓанската војна неговите жители 
беа повлечени од грчки ге монархистички власти 
во градот Кукуш и во други села, но по норма- 
лизирањето на ситуацијата дел од нив се вратија 
во селото. Арбур во 1951 година имаше 399 жи- 
тели, во 1961 година 442, во 1971 година 403, во 
1981 годипа 274, а во 1991 година 322 житслн. 
Главни производи на селото се жито и тузун, а во 
мала мера е развиено и сточарството.

13) Λ РД АМЛИ Αρδαμλ η

Мала турска паселба. која веројатно се на- 
оѓала во подрачјето па планината Круша. Се спом- 

нува кај К'нчов со 100 турски жители. Оваа на- 
сслба во подоцнежните пописи не се спомнува, 
што значи дека во времето на Балканските војпи 
се распаднала.

14) АРМУЧИ
- МЕГАЈ1И ВРИСИ Μεγάλη Βρύση
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 8 километри западно од Кукуш, срсд 
самцто Кукушко-дојранско Поле, на иадморска ви- 
сочина од 120 метри лежи селото Армучи (22“48' 
х 4Г0Г). Тоа претставува самостојна општина во 
Кукушката околија, во чиј состав влегува и село- 
то Јанешево (царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к 
бр. 48/1919). Атарот на општината опфаќа повр- 
шина од 34 квадратни километри (во атарот е прс- 
сметана и површината на атарот на село Хај- 
дарли, кое порано влеЈ-увало во составот на оваа 
ошитина). До 1924 година селото било населено 
исклучително со турско население. К'нчов погреш- 
но го спомпува како македонска насслба со 350 
максдонски и 20 ромски жители, додека Милое- 
виќ правилно го регистрира како чисто турска 
населба со 80 турски домови. Во пописот од 1913 
година селото е евидентарано со 330, а во 1920 
година со 467 жители, што зиачи дека во меѓу- 
врсме тука билс населени бегалски семејства. По 
иселувањето на Турците во 1924 година, по сила 
па Лозанската конвенција, грчките власти тука 
населиле и други бегалски семејства, претежно 
од Понд и Кавказ, така што Армучи од чисто 
турска станала чисто бегалска населба, која во 
1928 година имала 484 жители. Во 1940 година 
бројот на жителите се качи на 732, а во 1951 го- 
дина, поради Граѓапската војна, се намали на 590. 
Во 1961 година имаше 527, во 1971 година 474, во 
1981 година 468, а во 1991 година 497 жители. На- 
малувањето на бројот на жителите се должи на 
мигрирањето на дел од населението во поголе- 
мите градски центри, претежно во Солун. Главни 
производи на селото, како и па повеќе села во 
Кукушката околија, се пченица, сусам и детели- 
на. Во мала мера е развиено и сточарството.

15) АРСАНЛИ (АСАЛОРИ, МАХАЛАР)
Αρσανλή

Мала турска населба која била сместена на 
североисточните падини на планината Круша 
(23°0Г х 41°12'), северозападно од селото Горно 
Тодораќ и јужно од селото Радила. Милоевиќ ја 
спомнува со 7 турски домови и во пописот од 
1913 година е евидентирана со 37 жители. Изгле- 
да дека оваа малобројна населба се распаднала 
во времето на Првата светска војна, бидејќи во 
подоцпежните пописи повеќе пе се спомнува.
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16) АРЏАН
- АРЦЈАН Αρτζιάν

Северозападно од Кукуш, југоисточно од Ма- 
чуково и Гевгелија и околу три километри севе- 
роисточно од селото Бајалци, крај самата пора- 
нешна железничка станица Арџан (тука се на- 
оѓал железничкиот јазол кој го поврзувал Кара- 
суле со железничката станица Крондирци и же- 
лезничката пруга Солун-Цариград) и близу до 
векогашното Арџанско Езеро, до Балканските 
војни лежело малото македонско село Арџан 
(22°39’ х 4Г04'). К'нчов го спомнува со 100, а 
Бранков со 64 македонски жители, додека Мило- 
евиќ погрешно го регистрира со 12 домови на 
Босанци муслимани. Селото било разурнато од 
грчката војска во летото 1913 година, а неговото 
иаселение се спасило со бегство, поради што во 
иописог од 1913 година се води како напуштсна 
иаселба, која повторно не е подигната.

17) АХМЕТЛИ
- ПАПЕОКАСТРОН 1 Ιαλαιό κάστρο ν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во југоисточното подножје на плапипата Ка- 
радаг, околу 16 километри источно од Кукуш, на 
■адморска височина од 500 метри до Граѓанска га 
војна лежело малото село Ахметли (23“04' х 40°58'), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Пазарли. Селото до 1924 година било 
■аселено со гурско население и и припаѓало на 
групата маала позната под заедничкото име Лу- 
тица. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 80, а во 1920 година со 105 жители. По иселу- 
ваљето на Турците во 1924 година, по сила на Ло- 
заиската конвенција, грчките власти тука насе- 
лиле неколку бегалски семејства. Во 1928 година 
селото имало 25, а во 1940 година 26 жители. Се 
распаднало во времето на Граѓанската војна и 
■овеќе не е обновено.

18) АЏЕЛЕСЛИ Ατζελεσλή

Во атарот на оппггината Фанарли, околу еден 
галометар југоисточно од него, до 1924 година 
■остоело малото турско село Аџелесли (22°56' х 
4Γ10'). Милоевиќ го спомнува со 5 гурски куќи, 
■о во пописите на населението од 1913 и 1920 го- 
лина неговото малобројно турско население е пре- 
сметано во бројот на жителите од селото Фанар- 
ли. По иселувањето на овие малобројни Турци во 
1924 година во Турција селото не било обновено, 
иоради што престана да постои како такво.

19) АЏИАЛИ ΑτζήΑλή

Помалку од два километра северно од село- 
то Севендскли во минатото било сместено мало- 
то гурско село (маало) Аџи Али (23°03' х 4Г0Г), 
кое и припаѓало на групата села позната под за- 
едничко име Черналак. Селото се распаднало за 
врсме на Балканските војни, така што не се спом- 
нува во грчките статистики, а поради малоброј- 
носта на населението не го спомнува ни К'нчов.

20) АША МАХАЛЕ (ДОЛНА МАХАЛА)
Ασσά Μαχαλε

Во составот на групата населби која била 
сместена северозападно од Кукуш меѓу македон- 
ските села Владаја, Калиново, Мачуково, Стоја- 
ково и Дојран, се наоѓало и селото Аша Махале, 
познато и како Долиа Махала. Селото било смес- 
тено околу 4 километри источно од Чидемли и 
околу пе г километри југозападно од Владаја (22°42' 
х 4ΓΌ8'). Милоевиќ го регистрира со 15 турски 
куќи. Бидејќи насзрадало во Балканските војни, 
во пописот од 1913 година е евидеитирано како 
разурната населба без население, а исто така и 
при пописот од 1920 година се води како напуш- 
тена населба. Бидејќи не било обновено, Аша 
Махале во подоцнежните пописи престана да се 
спомнува како населба.

21) БАИСЛИ
- ΠΑΗΟΡΛΜΑ Πανόραμα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во југозападните разгранки па планината 
Круша, оддалечено помалку од два километра од 
селото Кара Махмутли и околу 25 киломстри се- 
верно од Кукуш, до пред Втората светска војна 
лежело малото село Баисли (22°54' х 4Γ12'), кое 
административно влегувало во сосгавот на оп- 
пггината Кара Махмутли. Во минатото било на- 
селено исклучително со турско население и спо- 
ред Милоевиќ се состоело од 30 турски куќи. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 118 
жители, додека во пописот од 1920 година не се 
спомнува како населба, што значи дека се распад- 
нало во времето на Првата светска војна. Селото 
било обновено во 1923-1924 година, кога во него 
биле сместени неколку бегалски семејства кои во 
1928 година броеле вкупно 25 души. Изгледа дека 
Баисли наскоро повторно се распаднало поради 
немање нормални услови за живеење, а неговите 
житеди се преселиле во други населени места, 
најверојатно во поблиското поголемо село Кара 
Махмутли.
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22) БАЈАЛЦИ (БАЈАЛЏА)
- ГШАТАЊА Πλατανιά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На растојание од околу 30 километри севе- 
розападно од Кукуш и само на два километра од 
магистралата која од Солун води за Скопје, смес- 
тено е селото Бајалци (22°36' х 4Г04'), кое ад- 
министративно влегува во составог на општина- 
та Мачуково. Неговата надморска височина из- 
несува 120 метри. Селото во минатото било насе- 
лено исклучително со македонско население. К'н- 
чов го спомнува со 325, а Бранков со 400 маке- 
донски жители, додека Милоевиќ го води со 45 
македонски куќи. Селото наполно настрадало во 
Втората балканска војна, кога било целосно из- 
горено од грчките војски, а неговите жители се 
спасиле со бегство. Од нив поголем број се пре- 
селиле во Бугарија, а извесен број семејства се 
сместиле во Гевгелија. Во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано само со 34 жители, додека во 
1920 година имало 67 жители кои, всушност, би- 
ле преселеници. Тука во 1923-1924 годипа биле 
сместени поголем број бегалски семејства од Понд 
и Кавказ, така што Бајалци во 1928 година нарас- 
нало на 282 жители, сите бегалци. Нивниот број 
во 1940 година се качува на 521, во 1951 година 
на 529, во 1961 година на 593, за да опадне во 1971 
година на 475, во 1981 година на 444, а во 1991 
година на 416 жители, иако по Граѓанската војна 
тука биле сместени и извесен број влашки семеј- 
ства од Голема Ливада. Земјиштето е многу плод- 
но. Главни производи на населението се жиго, 
памук и тутун.

23) БАЈРАМ ДЕРЕ (БАЈАРАМ ДЕРЕ)
Μπαϊράμ Ντερέ

Во југозападните разгранки на планината Кру- 
ша, околу 30 километри северно од Солун и 20 
километри југоисточно од Кукуш, до Балкански- 
те војни, а и потоа, до 1923-1924 година, еднодо- 
друго постоеле повеќе помали турски населби, 
кои повеќе ллчеле на маала, познати под заед- 
ничкото име Бајрам Дере. Нивното заедничко 
име веројатно доаѓа оттаму што биле располо- 
жени во непосредна близина и по должината на 
бреговите на истоимената река позната и како 
Сува Река (22°59' х 40°54'). Како такви тие се во- 
дат и во пописите на населението во 1913 и во 
1920 година. Овие мали населби биле: Ајџилар, 
Инанли, Иншахлар, Кара Веклер, Караџали, Са- 
дикли или Ибраим Дерели, Сарџали или Омурлу, 
Шахинли, Џума Махале, Џујапли и Хајдарли (се- 
која од спомнативе населби е обработена по- 
себно).

24) БАКЕИКА Μπακαίικα

На два километра источно од Горчливото 
Езеро и четири километри јужно од селото Ин- 
џилар, под чија општина и потпаѓа, по Граѓан- 
ската војна е подигната нова мала населба, која е 
именувана Бакеика (22°5Г х 40°50'), односно го 
добила името на родоначалникот на каракачан- 
ските семејства кои се сместиле тука. Нејзината 
надморска височина изнесува 60 метри. Првпат 
се спомнува во пописот од 1961 година, кога и се 
нагласува дека се работи за нова населба со 82 
жи гели, додека во пописот од 1971 година е реги- 
стрирана со 74, во 1981 година со 68, а во 1991 го- 
днна со 75 жители. Главното занимање на насе- 
лението е сточарството.

25) БАЛОГЛАРИ (БОЛЕ ОГЛАРИ)
- МЕЛИСОНАС Μελισσώνας
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Западно од Серес, околу 5 километри југо- 
источно од селото Папрат, под чија општина при- 
паѓаше, во југоисточните разгранки на планина- 
та Круша на надморска височина од 550 метри 
било сместено малото село Балоглари (23°1Г х 
4Г04'), кое до 1923 година било населено исклу- 
чително со турско население. Според К'нчов бро- 
ело 265 турски жители, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 250 жители, но поради по- 
следиците од Првага светска војна нивниот број 
во 1920 година опадна на само 7. Во 1923-1924 го- 
дина и овие малобројни Турци се иселиле во Тур- 
ција, а на нивно место се населиле неколку бе- 
галски семејства, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал само 28. Во подоцнежните пописи 
селото не се спомнува, што значи дека се распад- 
нало, а неговото население се прибрало во окол- 
ните села, најверојатно во соседното поголемо 
село Папрат.

26) БАШ БАХЧЕЛИ Μπας Μπαχτσελή

Поголема турска населба, која според К'н- 
чов броела 235 гурски жители. Најверојатно би- 
ла сместена во подрачјето на Карадаг - Кукушка 
околија. Населбава во подоцнежните пописи нс 
се спомнува, игго значи дека настрадала во вре- 
мето на Балканските војни.

27) БАШ МАХАЛЕ
- КЕФАЛОХОРИОН Κεφαλοχώριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926) ј

Околу четири километри западно од Папрат 
на надморска височина од 440 метри до Граѓав- 
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схата војна постоела мала населба позната под 
жмето Баш Махале (23°05' х 41°04'). Администра- 
тавно влегувала во составот на општината Па- 
шрат. Во минатото оваа населба била населена со 
Турци, а и припаѓала на групата турски маала рас- 
воредени во непосредна близина. Таа група ја со- 
чинувале: Баш Махале, Џами Махале, Куз Маха- 
ле, Хоџа Махале и Чифлик Махале. Овие мали 
турски населби настрадале во Првата светска вој- 
ва, поради што селото, иако во пописот од 1913 
година е евидептирано со 209 жители, во пописог 
од 1920 година е избришано од евиденција. Мал- 
<у подоцна тука се сместиле неколку бегалски 
семејства, чиј број на жители во 1928 година из- 
весувал 36, додека во 1940 година се забележани 
128 жители, најверојатно затоа што во оваа број- 
ка се вклучени и жителите од соседниге мали на- 
гелби Куз Махале, Џами Махале и Чифлик Ма- 
мле. Во подоцнежните пописи селото не се спом- 
аува, што значи дека настрадало во Граѓанската 
■ојва, а неговите жители кои се прибрале во 
околните села по војната не го обновиле.

28) БЕГЛЕРИЕВО (БЕЈЛЕРИ)
- КСИРОЛАКОС' Ξηρόλακκος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Кукуш, околу 4 километри 
■сточно од магистралата која од Солун води за 
Скопје и недалеку од железничкага станица Вар- 
дино, која е оддалечена од Солун 51 километар, 
ва надморска височина од 70 метри е сместено 
малото село Беглериево (22°41' х 40°57'). Админи- 
стративно вле1ува во составот на оппггината Дра- 
гомирци. До Втората балканска војна било насе- 
лено со чисто македонско население и според 
К'нчов имало 125, а според Бранков 152 македон- 
ски жители, додека Милоевиќ го регистрира со 
35 македонски куќи. Беглериево во Втората бал- 
канска војна било запалено од грчките војски, а 
веговото население побарало спас во бегство - 
11 семејства биле сместени во Струмица и во 
струмичкЈгге села и 19 семејства во Бугарија. Мал- 
ку подоцна во селото биле сместени 14 маке- 
донски семејства од селото З'бово (Струмичко) 
кои тука се населиле по напуштањето на градот 
Струмица од грчките војски. Нивниот број во 
1920 година изнесувал 59 жители. Овие семејства 
се вратиле во родното село З'бово по приклучу- 
вањето на С грумица кон Кралството на СХС, а 
атарот на селото бил откупен од велепоседнич- 
ките семејства Бога, Зута, Брова и други и пре- 
творен во големопоседнички имоти со вкупно об- 
работлива површина од 12.000 декари. Новите 
сопственици земјата ја обработуваат со совреме- 
на агромеханизација и одгледуваат главно жито 
и памук. Во 1928 година овие семејства имале 101 

жител, во 1940 година 70 жители, во 1961 година
80, во 1971 годииа 90, во 1981 година 93, а во 1991 
година 74 жители.

29) БЕЈАЗЕДЕЛИ (БЕЈРЛЕР) Μπεϊαζαδελή

Мала гурска населба во Кукушката околија, 
која сс спомнува од К'нчов со 85 и во пописот од 
1913 година со 33 турски жители. Оваа населба 
во подоцнежните пописи на населепието не се 
спомнува, што значи дека настрадала во текот на 
Првата светска војна.

30) БЕКЕРЛИ (БЕКИРЛИ) Μπεκερλή

Мало турско село сместено во атарот на оп- 
штината Мачуково, 8 километри источно од не- 
го, меѓу селата Чидемли, Ересели и Сејдели (22°39' 
х 4ΓΌ8'). Бекерли било населено исклучително со 
турско население. Се распаднало во Првата свет- 
ска војна и подоцпа не било подигнато. К'нчов го 
спомнува со 200 турски жители, Милоевиќ со 40 
турски куќи, а во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 246 жители.

31) БЕЛА ЦРКВА (АКЧЕ КЛИСЕ, 
АЛЧАК КЛИСЕ) 
-КОЛХИС Κολχίς
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Помалку од шест километри југоисточно од 
Кукуш на надморска височина од 170 метри е рас- 
положено селото Бела Црква (22°54' х 40°57'). Ад- 
министративно влегува во составот на градската 
општина Кукуш. До Втората балканска војна би- 
ло населено исклучително со македонско населе- 
ние. Како такво, К'нчов го спомнува со 24 Маке- 
донци и 12 Роми, додека Бранков го води со 104 
македонски жители. Милоевиќ погрешно го ре- 
гистрира како турска населба со 30 куќи. Селото 
било запалено од грчките војски при нивното 
настапување спрема Кукуш во летото 1913 годи- 
на и неговото население се спасило со бегство, 
поради што во пописотод 1913 година се води ка- 
ко напуштена населба без жители. Малку подоц- 
на тука биле сместени 15 семејства на грчки исе- 
леници од Источна Тракија, чиј број на жители 
во 1920 година изнесувал 73. Во 1923-1924 година 
гука биле сместени и други бегалски семејства, 
така игго во 1928 година Бела Црква нараснала 
на 205 жители. Во 1940 година селото имаше 311 
жители, но поради Граѓанската војна бројот на 
жителите во 1951 година опадна на 184. Во 1961 
година се евидентирани 153, во 1971 година 134, 
во 1981 година 132, а во 1991 година 150 жители.
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Селото е прилично сиромашно. Главни произво- 
ди се жито и тутун, а населението делумно се за- 
ннмава и со сточарство.

32) БОЗЛУ
- АНО ХОРИОН Ανω Χωρίον
(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Селото Бозлу било сместено околу 16 кило- 
метри источпо од Кукут на надморска височииа 
од 550 метрп (23°04' х 40°58'). Административно 
влегувало во составот на општината Пазарли, а и 
припаѓало на групата турски маала позната под 
заедничкото име Лутица. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 85, а во 1920 година со 71 
жител. По иселувањето на Турците во 1924 годи- 
на, по сила на Лозанската конвенција, тука билс 
сместени неколку доселенички семејства од Иопд, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 24, а 
во 1940 година 33. Во Граѓанската војна селото 
се распаднало, а неговите жители по нормализи- 
рањето на ситуацијата се прибрале во новоизгра- 
деното село Назарли, што го подигнале грчкигс 
власти специјално за таа цел. Тука се прибрале и 
жителите од околните села со мал број жители 
од нскогашната Лутица (Лутица Махали) (види и 
село Пазарли).

33) БОСАНЛИ (БАСАНЛИ, БАШ ХАНЛИ) 
-ДЈАСЕЛОН Διάσελον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу четири километри североисточно од 
селото Долно Тодораќ и на 24 километри севе- 
роисточно од Кукуш, во јужните разгранки на 
планината Круша на надморска височина од 550 
метри до Граѓанската војна лежело селото Бо- 
санли (23°02' х 40°10'). Адмипистративно влегу- 
вало во составот на општината Долно Тодораќ. 
Селото Босанли со наредба од 28 февруари 1919 
година (Вл. в/к бр. 48/5.3.1919) било прогласено 
за самостојна општина, во чиј состав влегувале и 
селата Баирли, Аиево и Камберли, и статусот на 
општина го задржа непосредно до пред Втората 
светска војна, кога поради малобројноста на на- 
селението било припоено кон општината Долно 
Тодораќ. Босанли до 1924 година било населено 
исклучително со турско население и до Првата 
светска војна било прилично големо. К'нчов го 
спомнува со 400 турски жители, додека во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 308 жители. 
Изгледа дека настрадало во Првата светска вој- 
на, бидејќи во пописот од 1920 година сс води са- 
мо со 169 жигели. По иселувањето на турското 
население во 1924 година грчки ге власти тука па- 
селиле извесен број доселенички семејства чиј 

број на жители во 1928 година изнесувал само 47, 
а во 1940 година 92. Селото се распадна во време- 
то на Граѓанската војна и во подоцнежните попи- 
си повеќе не се спомнува како населба.

34) БРЕСГ
АКРОЛИМНИОН Ακρολίμνιον 

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Кукуш, недалеку од грч- 
ко-македонската граница, крај североисточниот 
брег на Дојранското Езеро, до пред Втората свет- 
ска војна лежело малото село Брест (23°47' х 
41 "14'). Административпо влетувало во составот 
на општината Аканџали. Селото во минатото би- 
ло населено со македонско и турско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 60 македон- 
ски и 40 турски жители, додека Бранков бројот 
на Македонцитс го намалува на 48 души. Во по- 
пиеот од 1913 година селото е евидентирано со 
139, а во 1920 година со 137 жители, веројатно до- 
селеници, бидејќи настрадало во Првата светска 
војна, кога тука мипувала фронтовата линија. По 
нормализирањето на ситуацијата тука биле смес- 
тени околу гриесет бегалски семејства, чиј број 
на жители во 1928 година изнесувал 117. Нешто 
подоцна, поради маларичноста иа тсренот и по- 
ради непогодноста за живеење, неговите жители 
го напуштиле селото и се прибрале во околните 
села. На тој начин селото се распаднало.

35) БУЈУКЛИ (БИЈКЛИ) Μπουγιουκλή

Северозападно од Кукуш, во непосредна бли- 
зина на грчко-македонската граница, меѓу селат» 
Владаја, Гогчели и Чепели до Првата светска вој- 
на постоело мало турско село познато под името 
Бујукли (22°42' х 41°08'). Според Милоевиќ се сос-( 
тоело од 30 турски куќи, а во пописот од 1915 
година е евидентирано со 63 жители. Селото на- 
страдало во Првата светска војна, бидејќи туиј 
минувала фронтовата линија, а по нормализир»-ј 
њето на ситуацијата не било обновено.

36) БУЛА МАТЛИ (БУЛА МАЧЛИ, 
БУЛА ЈАСЛИ)
- АКАКИЕ Ακακίαι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.19261]

Малото село Була Матли (22°49' х 41°14')<Д 
наоѓа околу 38 километри северозападно од К»1 
куш, оддалечено помалку од еден километар ®1 
запад од железничката линија Солун - ЦаригрЖI 
Неговата надморска височина изнесува 170 
гри. Административно влегува во составот на :*· I
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га Аканџали. Селото во минатото било на- 
■склучително со македопско населеиие. Ка- 
■о, К'нчов го спомнува со 110 жнтели, до- 
в пописот од 1913 година е евидентирано 
Селото настрадало во Првата светска вој- 
:јќв тука минувала фронговата линија, а 
ализирањето на ситуацијата во него бнлс 
и бегалски семејства. Во 1920 година е 
ирано со само 15 житсли, додека во 1928 
поради населување и на други бегалски 
и, пораснало на 113 жители. Во 1940 го- 

бројот на жителиге од Була Матли е пре- 
■ во составог иа жителите од селото Ка- 
Иако настрада во Граѓанската војна, вед- 

■о нормализирањето на ситуацијата беше 
кно. Во 1951 годипа имаше 100, во 1961 го- 
132, во 1971 година 91, во 1981 година 59, а 

Β9Ι година 60 житсли. Селото е прилично си- 
■■во. Главни производи на населението се жи- 
-ттун и детелина. Делумно неговото населе- 

ѕсс занимава и со сточарство.

37) ВАИСЛИ
- ВАЃА Βαγιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Тринаесетина километри северно од Кукуш 
жред Втората светска војна било расположено 
■ото Ваисли (22°52' х 41°06'), кое адмпнистра- 
■о влегувало во составот на општината Ја- 

Жжти. Селово било населено со турско население. 
Жжо такво, К'нчов го спомнува со 35 турски жи- 
*■, Милоевиќ со 15 турски куќи, додека во по- 
■■сот од 1913 година е евидентирано со 49, а во 
В20 година со 48 жители. По иселувањето на 
Турците тука се населиле доселепички семејства, 
■о· во 1928 година имале 75 жители. Малку 
■Чвоцна, бидејќи немало услови за нормално жи- 
■есње, селото се распаднало, а неговото населе- 
■е се прибрало во други села. Поради тоа во по- 
Жишежните пописи не се спомнува повеќе како 
васслба.

38) ВАКУВ
-ВАКУФИОН Βακούφιον

Околу 18 километри југозападно од Кукуш 
■а надморска височина од 50 ме гри е сместено ма- 
жуго село Вакуфион (22°44' х 40°53’). Админи- 
стративно влегува во составот на општината Не- 
ои Гинекокастрон (Ново Женско). Всушност, ова 
иало ссло претставува големопоседнички имот 
■а семејството Флорос, кое располага со имот од 
4.000 декари обработлива површина опрсмен со 
современа агромеханизација. Како населба прв- 
пат се спомнува во 1928 година. Во пописот од 

1940 година Вакуфион е евидентиран со 42, во 
1951 година со 56, во 1961 година со 66, во 1971 
година со 33, во 1981 година со 62, а во 1991 го- 
дина со 77 жители. Се произведуваат големи ко- 
личества жито и памук.

39) ВАРДАРОВЦИ
- АКСИОХОРИОН Αξιοχώριον
(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Четириесетина километри северозападно од 
Солун и околу 25 километри југозападно од Ку- 
куш во непосредна близина па левиот брег на ре- 
ката Вардар е расположено селото Вардаровци 
(22°39' х 40°52'). Неговата надморска височина из- 
иесува 80 метри. Административно претставува 
самостојна општина во Кукушката околија (цар- 
ска п. од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919), во чиј 
состав влегува и сслото Ада Тепе. Вкупната по- 
вршина на општинскиот а гар изнесува 21 квадра- 
тен километар. До Втората балканска војна, кога 
грчката војска го протера поголемиот дел од на- 
селспието кос се спаси со бегство преку граница, 
сслото било населено исклучително со македон- 
ско население. К’нчов го спомнува со 230 жите- 
ли, Бранков со 360 жители, а Милоевиќ со 40 ма- 
кедонски куќи. Веднаш по Втората балканска вој- 
на во ова село биле сместени доселенички семеј- 
ства од Тракија (околу 15 домаќинства), така што 
во пописот од 1913 година селото заедно со мало- 
бројните останати Македонци имало 139 жители. 
Во пописот по Првата светска војна (1920 годи- 
на) бројот на жителите е намален на 76. Во 1924 
година се иселиле и последните 28 Македонци во 
Бугарија, а на нивно место се населиле поголем 
број доселенички семејства од Источна Тракија, 
Понд и Бугарија, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 565, во 1940 година 615, во 1951 го- 
дина 644, во 1961 година 594, во 1971 година 519, 
во 1981 година 469, а во 1991 година 512. Бидејќи 
лежи во Солунското Поле и земјишгето се на- 
воднува, Вардаровци е доста богато. Главни про- 
изводи се жито, памук, бостан и други земјодел- 
ски производи.

40) ВАРДИНО
- ЛИМНОТОПОС Λιμνότοπος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Кукуш и педесетина километри 
од Солун, крај главниот пат и железничката пру- 
га кои од Солун водат за Скопје, на надморска 
височина од 40 мстри е сместено селото Вардино 
(22°38’ х 40°57'). Тоа до неодампа претставуваше 
самостојна општина во Кукушката околија (цар- 
ска наредба од 15.4.1958, Вл. в/к бр. 63/1958), во 
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чиј состав влегуваа и селата Неа Кавала (Ев- 
доминда), Ситарја (Неа Кавала 62) и Хрисокам- 
пос (Неа Кавала 35). Вкупната површина на оп- 
пггинскиот атар изнесувала 15 квадрагни кило- 
метри. Со новата административна поделба Вар- 
дино го изгуби статусот на општина и влезе во 
составот на новоформираната градска општина 
Ругуновец (Карасуле). Селото во минатото било 
населено со македонско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 60, а Бранков со 64 жите- 
ли Македонци, додека Милоевиќ го регистрира 
со 5 македонски домови и 7 домови на Роми мус- 
лимани. Во пописот од 1913 година Вардино е 
евиденгирано со 54 жители, кои наскоро се расе- 
лиле по други села, а во иапуштеното село грч- 
ките власти населиле две доселенички семејства, 
а подоцна уште неколку. Како гакво, селото во 
пописот од 1920 година е регистрирано со 79 жи- 
тели. Во 1923-1924 година тука биле населени и 
други доселенички семејства од Источна Тракија 
и од Понд, така што тоа во 1928 година нарас- 
нало на 248 жители. Во 1940 година имало 224 
жители, во 1951 година 172 жители, во 1961 го- 
дина 205, во 1971 година 161 жител, во 1981 годи- 
на 146, а во 1991 година 121 жител. Бидејќи лежи 
в поле, а обработливата почва се наводнува прс- 
ку новите мелиоративни системи, селото е богато 
со приноси на земјоделските култури. Главни 
производи се жито и памук.

41) В АРЛАНЏА (В’РЛАНЏА)
- ПАЛЕОН АГИОНЕРИОН 
(АГИОНЕРИОН) 
Παλαιόν Αγιονέριον (Αγιονέριον) 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

. Околу 25 километри југозападно од Кукуш 
и околу 35 километри северозападно од Солун на 
надморска височина од 130 метри е расположено 
селото Варланџа (22°44' х 40°49'), кое администра- 
тивно претставува самостојна општина во Ку- 
кушката околија со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 19 квадратни киломе гри (царска н. 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). До 1924 година 
селото било населено претежно со турско насе- 
ление, меѓу кое живееле и неколку максдонски 
семејства. К'пчов селото го спомнува со 560 тур- 
ски и 35 македонски жители, додека Бранков 
бројот на македонските жители го качува на 40. 
Во пописот од 1913 година Варланџа е евиденти- 
рано со 300 жители, а во 1920 година со 167 жи- 
тели. По сила на Лозанската конвенција турско- 
то население од селото во 1924 година било при- 
нудено да се исели во Турција, а истото го стори- 
ле и малобројните максдонски семејства, кои би- 
ле принудени да се иселат во Бугарија (офици- 
јално 23 лица). На местото на иселените Турци и 

Македонци грчките властн населиле 165 семеј- 
ства од Кавказ, 7 семејства од Источна Тракија, 
4 семејства од Мала Азија и 2 семејства од Понд, 
чиј вкупен број на жители во 1928 година из- 
иесувал 749. Нивниот број во 1940 година се ка- 
чува на 827, за да се намали во 1951 година на 
588. Во 1961 година селото имаше 694 жители, во 
1971 година, поради преселување во поголемите 
градски центри (на прво место во Солун), евиден- 
тирани се 543, во 1981 година 648, а во 1991 годи- 
на 691 жител. Бидејќи лежи в поле, а земјиштето 
делумно се наводнува со новите мелиоративни 
системи, селото е доста богато. Главни произво- 
ди се жито и памук.

42) ВЕЛИ ОГЛАРИ Βελή Ογλαρή

Во непосредна близина на селото Фанарли до 
1924 година постоела мала турска населба, позната 
под името Вели Оглари (22°56' х 41°1Г), чиешто 
населсние во пописите од 1913 и 1920 година е 
прссметано во составот на жителиге од селото 
Фанарли. По иселувањето на овие малобројни 
Турци во 1924 година паселбата не била обнове- 
на, поради пгго и прссганала да постои како таква.

43) ВИРЛАН
- АНАВРИТОН Αναβρυτόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во југозападните падини на планината Ка- 
радаг, околу 17 километри североисточно од Ку- 
куш, па надморска височина од 580 метри е смес- 
тено селото Вирлан (23°03' х 4Г03'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кукушката око- 
лија, во чиј состав влегува и селото Колибалар. 
Атаро г на општипата опфаќа површина од 34 ква- 
дратни километри (царска наредба од 28.2.1919, 
Вл. в/к бр. 48/1919). До 1924 година селото Вир- 
лан било населено исклучително со турско насе- 
ление. Како такво, К'нчов го спомнува со 600 тур- 
ски жители, Милоевиќ го регистрира со 250 тур- 
ски куќи, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 482, а во 1920 година со 365 турскж 
жители. По принудното иселување на турското на- 
селение во Турција во 1924 година, грчките влас- 
ти тука населиле доселенички семејства од Понд а 
од Источна Тракија, чиј број на жители во 1921 
година изнесувал 328, а во 1940 година 568. Село 
то прилично насграда во Втората светска војна 1 
во текот на Граѓанската војна, кога поради пого- 
лема сигурност населението беше повлечено вс 
побезбедни села, а по нормализирањето на ситу- 
ацијата само дел од жителите се вратија и го об- 
новија селото. Во пописот од 1951 година Вирл» 
имаше 193, во 1961 година 374, во 1971 година
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1981 година 149, а во 1991 година 194 жители. 
-^малувањето на бројот на населението се должи и 

*» пасивноста на овој крај, поради што добар дел од 
■еговото население се пресели во поголемите 
"тсски центри во земјага и во странство. Главни 
и??изводи на селото се жито и тутуи, а населе- 
■ето делумно се занимава и со сточарство. Сто- 
Жжте главно се припадници на каракачанските 
-■«јства доселени во Вирлан по Граѓанската војпа.

44) ВЛАДАЈА
- АКРИТАС Ακρίτας
(одлука на МВР бр. 60911/11.11.1926, 
Вл. в/к бр. 88/1926)

Дваесетина километри северозападно од Ку- 
«уш, до самата грчко-македонска граница, на над- 
■орска височина од 220 метри е расположено 
ѕжгго Владаја (22°45' х 41°09'). Тоа претставува са- 
■остојна општина во Кукушката околија, во чиј 
состав влегуваат и селата Крастали и Колиби на 
Ѓвнелеите. Атарот на општината опфаќа повр- 
«■на од 41 квадратен километар (наредба од 
166.1926, Вл. в/к бр. 217/1926). Селото Владаја, 
■ое инаку е сместено на околу три километри 
ужно од Дојранското Езеро, до Втората балкан- 
аса војна било населено со македонско населе- 
■к. Според К'нчов имало 150, а според Бранков 
232 жители Македонци, додска Милоевиќ го ре- 
гастрира со 23 македонски куќи. Селото наполно 
■астрада во Втората балканска војна, кога него- 
ѕото население, за да се спаси од грчките војски 
вов настапувале во овој правец, се даде во бег- 
ство. Поради тоа во пописот од 1913 година село- 
■о се води како напуштена населба, без населе- 
ое. По Првата светска војна грчките власти ту- 
са населиле неколку доселенички семејства, така 
што селото било обновено, и во 1920 година веќе 
е евидентирано со 66 жители. Малку подоцна ту- 
са биле населени и други доселенички семејства 
од Кавказ и од Понд, така што во 1928 година 
жараснало на 368 жители. Во 1940 година имало 
522 жители, во 1951 година 417, во 1961 година по- 
ради Граѓанската војна бројот на жителите се 
■амали на 381, во 1971 година имаше 328, во 1981 
година 253, а во 1991 година 263 жители. Обра- 
ботливата почва не се наводнува, така што глав- 
игге земјоделски кулгури житото и тутунот не 
Јаваат големи приноси. Населението помалку се 
занимава и со сточарство.

45) ВРАГИТУРЦИ (ВЕРГЕТУР)
- СОТИРУДА Σωτηρούδα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 11 километри северозападно од Кукуш 
ва надморска височина од 80 метри е сместено 

малото село Врагитурци (22°46' х 41°03') кое ад- 
министративно влегува во составот на опиггина- 
та Грбашел. Ова мало село до Балканските војни 
било населено со македонско население. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 110, а Бранков со 152 
максдонски жители, додека Милоевиќ го реги- 
сзрира со 20 македонски куќи. Селото настрада- 
ло во Првата светска војна, кога месното населе- 
ние, за да се спаси од бесот на грчките војски кои 
нас ганувале, го напуштило селото и побегнало пре- 
ку граница. Поради тоа Врагитурци во пописот 
од 1913 година се води како напуштена населба, 
воопшто без население. По Прва га светска војна 
атарот на селото бил откуиен од неколку богати 
семејства и претворен во велепоседнички имоти, 
кои денсс се обработуваат со современа агроме- 
ханизација, а чиј главен производ е житото. Ова ве- 
лепоседничко село во 1920 година е евидентира- 
но со 37 жители, а во 1928 година со 101 жител. Во 
подоцнежните пописи Врагитурци не се спомнува 
како посебна населба, а неговите жители се вбро- 
јуваат во составот на соседното село Грбашел.

46) ГАВАЈБАНЦИ
- ВАЛТУДИОН Βαλτούδιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозападно од Кукуш, од каде што е од- 
далечено околу 15 километри, се наоѓа малото 
село Гаваљанци (22°42' х 4Г03'). Тоа лежи на над- 
морска височина од 60 мстри и административно 
влегува во составот на оппггината Драгомирци. 
Селото до Втората балканска војпа било населе- 
но со македонско население. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 164 македонски жители, Бранков 
нивниот број го качува на 176, додека Милоевиќ 
го рсгистрира со 30 македонски куќи. При наста- 
пувањето на грчките војски во летото 1913 годи- 
на селаните го напуштиле своето село и се спа- 
силе бегајќи преку граница. Поради тоа во попи- 
сот од 1913 година Гаваљанци се води како полу- 
напуштено село со 32 жители, кои, всушност, се 
доселеници од Сгрумичко и кои по Првата свет- 
ска војна пак се вратиле во своите села и чиј број 
во 1920 година изнесувал само 20 души. Малку 
подоцна земјиштето на селото било откупено од 
велепоседникот Зутос, кој и денес располага со 
обработлива површина од 6.000 декари, која ја 
обработува со современа агромеханизација. Бро- 
јот на жителите на овој велепоседнички имот во 
1928 година изнесувал 59, во 1940 година 61, во 
1951 година 75, во 1961 година 62, во 1971 година 52, 
во 1981 година 70, а во 1991 година 69 жители. 
Главниот земјоделски производ е житото.
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47) ГЕВВ1ЕКЛИ (ГЕНЧЕКЛИ)
-РЕВМАТЈА Ρευματιά
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 42 километри северозападно од Кукуш, 
помалку од гри километри ссвероисточно од Дој- 
ранското Езеро и само на два киломе гри од грч- 
ко-македонската граница до Граѓанската војна 
било смесгено малото село Гевшекли (22°47' х 
4Γ15'), кое административно влегувало во соста- 
вот на општината Аканџали. Во минатото насе- 
лението било претежно турско, а во селото жи- 
вееле и извесен број македонски семејства. К’н- 
чов селово го спомнува со 122 жители, од кои 110 
Турци и 12 Македонци, додека при пописот од 1913 
година е евидентирано со 210, а во 1920 година со 
43 жители. По принудното иселување на мало- 
бројното преостанато турско население во 1924 
година (Македонците го напуштиле селото во ле- 
тото 1913 година при настапувањето на 1рчката 
војска) грчките власти тука населиле неколку до- 
селенички семејства, чиј број на жители во 1928 
година изнесувал 60, а во 1940 година 64. Бидејќи 
селото настрада за време на Граѓанската војна и 
нсговите жители беа повлечени во соседното се- 
ло Аканџали, по нормализирањето на ситуаци- 
јата не беше обновено, но неговите жители, кои 
и денес живеат во Аканџали, продолжуваат да ги 
обработуваат своите имоти.

48) ГЕПЕНЏЕЛИ 
(ГЕВЕНЏЕЛИ, КЕПЕНЏЕЛИ) 
- КИГ1АРИСИЈА Κυπαρίσσια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во јужните разгранки на планина га Круша, 
четири километри северозападно од селото Раја- 
ново и околу 22 километри североисточно од Ку- 
куш, до пред Втората светска војна постоело ма- 
лото ссло Гепепџели (22°57' х 41°10'), кое админи- 
стративно влегувало во составот на општината Ра- 
јаново. До 1924 година селото било населено исклу- 
чително со турско насслсние. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 92 жители Турци, Милоевиќ го 
регистрира со 27 турски куќи, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 97, а во 1920 година со 
75 жители. По нивното пронудно иселување во 
Турција тука биле сместени неколку бегалски 
семејства, чиј број на жители во 1928 година из- 
несувал 14. Поради немање нормални услови за 
живеење селото малку подоцна се распаднало, а 
неговото население се прибрало во други насел- 
би, најверојатно во соседното село Рајаново.

49) ГОГЧЕЛИ Γ’ιοκτσελή

Северозападно од Кукуш и јужно од Дојран, 
меѓу селата Чидемли, Аша Махале и Бујукли, до 

Првата светска војна постоело турско село по- 
знато под името Гогчели (22°42' х 4Г08'). Според 
К'нчов броело 500 души турско население, но би- 
дејќи делумно настрадало во Втората балканска 
војна, во пописот од 1913 годипа е евидентирано 
само со 132 жители. Селото Гогчели наполпо на- 
сградало во Првата светска војна, бидејќи тука 
минувала фронтовата линија, поради што него- 
вото иаселение во 1916 година било принудно ра- 
селено. Гогчели останало во урнатини и подоцна 
не било обновено.

50) ГОЛА
- КОРИФИ Κορυφή
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Деветнаесет километри северио од Кукуш 
во северозападните разгранки на планина га Кру- 
ша па надморска височина од 320 метри е сме- 
степо селото Гола (22°50' х 4Г09'). Административ- 
но влегува во составот на општината Патарос. 
До Првата светска војна било населено со маке- 
донско население. К'нчов селото Гола го испу- 
шта од евиденција, додека Брапков го спомнува 
со 120 жители Македонци, Милосвиќ го реги- 
сгрира со 12 максдонски куќи, а во пописот од 
1913 година е евидентирано со 84 жители. Селото 
иастрадало во Првата светска војна, поради што 
во 1916 година неговите жители биле принудно 
преселеии во Струмичко, претежно во селото 
Нова Маала, каде што живеат и денес. На нив- 
ното место во Гола се насслиле доселенички се- 
мејства. Бројот на нивните жители во 1920 годи- 
на изнесувал 37, додска во 1928 година се пока- 
чил иа 122, за во 1940 година да се зголеми на 336 
жители. Селото делумно настрада во Граѓанска- 
та војна, поради што бројот на жителиге речиси 
се преполови, така што во пописот од 1951 годи- 
на се попишани 173 жители. Во 1961 година има- 
ше 179, во 1971 година 173, во 1981 година 141, а 
во 1991 година 123 житсли. Добар дел од населе- 
нието кое не се врати во селото по нормализи- 
рање го на ситуацијата се пресели во поголемите 
градски центри, претежно во Солуи. Главни про- 
изводи на жителите на селото се жито и тутун. 
додека сточарството е слабо развиено.

51) ГОРНО АПОСТОЛАР 
(АПОСТОЛАР, ПОСГОЛАР)
- АНО АПОСГОЛИ Ανω Απόστολοι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 12 километри југозападно од Кукуш 
на надморска височина од 170 метри е сместево 
селото Горно Апостолар (22°48' х 4О"53') кос а>- 
министративно вле1ува во составот на општѓ 
ната Кара Бунар. До 1924 година сслото Апосп-
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-ир претставувало едно село, но бидејќи во 1924 
пздина во негова непосредна близина биле подиг- 
«ати уште две сосема нови бегалски населби кои 
го добиле истото име, а за да се прави разлика 
■еѓу нив, старото село Апостолар било наречеио 
Лолно Апостолар, а двете бегалски населби 
Горно и Срсдно Апостолар. Во случајов стапува 
збор за сосема нова бегалска населба, изградена 
■о 1924 година во која биле сместени доселенич- 
«■ семејства од Понд. Бројот на нивните житсли 
•о 1928 година изнесувал 442 дуиги. Во 1940 годи- 
ва селото имало 456 жители, во 1951 година 442, 
■о 1961 година 502, во 1971 година 339, во 1981 
година 432, а во 1991 година 306 жители, сите 
аоселеници од Понд. Населението се занимава со 
земјоделство, а главниот производ па селото е 
житото.

52) ГОРНО ВОЛОВОД
- НЕА САНТА Νέα Σάντα
(н. од 20.10.1926, Вл. в/к бр. 396/6.11.1926)

Селото Горно Воловод се наоѓа околу 28 ки- 
лометри северозападно од Солун и 25 километри 
југоисточно од Кукуш на надморска височипа од 
120 метри (22°55’ х 40°5Г). Тоа претставува само- 
стојна општина во Кукушката околија, во чиј со- 
став влегува и селото Долно Воловод (наредба од 
16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926). Атарот на општи- 
вата опфаќа површина од 25 квадратни киломе- 
три. Селото најверојатно претставува сосема но- 
ва населба, подигната по 1920 година, во која би- 
ле сместени 203 доселенички семејства од Мала 
Азија, и тоа од околината на Санда, чие име и го 
иоси паселбата. Вкупниот број на доселениците 
во 1923 година изнесувал 878 души, за во 1928 
година да се намали на 677. Во 1940 година бројот 
на жителите се покачи на 902, а потоа следува 
натамошно зголемување, така што во 1951 годи- 
на се попишани 1.605 жители, во 1961 година 1.802, 
а во 1971 година 1.705 жители. Според пописотод 
1981 година бројот на населението се намалил на 
1.321, но во 1991 година повторно се покачи на 
1.738 жители. Дел од земјипггето се наводнува од 
реката Куру Дере, така што житото, кое е гла- 
вен производ на селото, дава големи приноси. Во 
селото е сместена жандармериска станица која 
врши надзор и врз неколку околни села.

53) ГОРНО ГАРБАЛИ (ГОРНО ГОРБАСОВО)
- АНО СУРМЕНА Άνω Σούρμενα
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Селото Горно Гарбали е сместсно во подно- 
жјето на планината Беласица. Оддалечено е че- 
тириесет и еден киломегар северно од Кукуш и 

помалку од еден километар од железничката ли- 
нија Солун-Цариград (22°5Г х 41°16’). Неговата 
надморска височипа изнесува 208 метри. Адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Железничка Станица Аканџали (Статмос). Горно 
Гарбали до 1924 година било населено исклучи- 
телно со македонско население, кое во немирни- 
те години се исламизирало заради обезбедување 
на својата лична и имотна сигурност. Нивниот 
број според К’нчов изнесувал 550 жителп. Во 
пописот од 191.3 година се евидентирани 545, но 
во 1920 година само 195 жители. Намалувањето 
на бројот на населението се должи на настаните 
од Првата светска војна, бидејќи во непосредна 
близина на селото минувала фронтовата линија. 
Во 1924 година, по сила на Лозанската конвен- 
ција, жителите на селото како муслимани при- 
пудпо бнле иселени во Турција, а на нивно место 
грчките власти населиле доселенички семејства 
од Понд и од Источна Тракија. Бројот на жите- 
лите во 1928 година изнесувал 308, а по 1940 го- 
дина се покачил на 354, колку што имало во 1951 
година. Во 1961 година Горно Гарбали имаше 
329, во 1971 година 239, во 1981 година 222, а во 
1991 година 254 жители. Населението се занима- 
ва со земјоделство, а главни производи се жито и 
добиточна храна, додека сточарството е слабо 
развиено.

54) ГОРНО САРИ ЌОЈ (САРИ ЌОЈ)
- АНО ПОТАМЈА Άνω Ποταμιά
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу 8 километри југоисточно од Кукуш, 
расположено на десниот брег на реката Галик, 
на надморска височина од 190 метри лежи селото 
Горно Сари Ќој (22“56' х 40°58'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Ени Ма- 
хале. До 1924 година селото било паселено ис- 
клучително со турско население. К'нчов го спом- 
нува заедно со Долно Сари Ќој со 70 турски и 30 
ромски житсли, додека Милоевиќ го бележи со 
45 турски куќи. Двете маала, Горно и Долно. во 
пописотод 1913 година се свидентирани со 236, а 
во 1920 година со 141 жител. По иселувањето на 
ова малобројно турско население во 1924 година 
во Турција, грчките власти во селово населиле 
доселенички семејства од Понд и од Кавказ. Во 
пописот од 1928 година двете маала се водат како 
една населба со 354 жители, сите доселеници, 
додека во пописот од 1940 година Горно Сари 
Ќој се води како посебна населба со 207 жители. 
Во 1951 година сслото имаше 157 жители, во 1961 
година 1.36, во 1971 година 114, во 1981 година 127, а 
во 1991 година 82 жигели. Главни производи на 
населението се пченица и тугун, додека сточар- 
ството е слабо развиено.

6 Населените места во Егејска Маквдонија - II дел
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55) ГОРНО ТОДОРАЌ
- АНО ТЕОДОРАКИОН
Άνω Θεοδίοράκιον

Триесетина километри североисточно од Ку- 
куш, во јужните разгранки на планината Круша, 
на надморска височина од 435 метри е смесгено 
селото Горно Тодораќ (23°0Г х 41°09'), кое адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Долно Тодораќ. Селото Горно Тодораќ до 1924 
годипа бпло паселено исклучително со македон- 
ско население. Според К'нчов имало 370, а спо- 
ред Бранков 464 македонски жители, додека Ми- 
лоевиќ го регистрира со 150 македонски куќи. Во 
времето на Втората балканска војна селото на- 
сградало од грчките војски, кои настапувале во 
овој правец, поради што добар дел од неговото 
паселение побарал спас зад граница. Поради тоа 
во пописот од 1913 година се води како преполо- 
вено, со 246 жители. Во Првата свс гска војна дел 
од населението побегнал, исто така, во Бугарија, 
гака игго во пописот од 1920 година селото има- 
ло само 147 жители. Во 1924 година сите прео- 
станати македонски жители (официјално 171) од 
Горно Тодораќ биле прогонети во Бугарија, а на 
пивно место грчките власти населиле доселенич- 
ки семејства од Понд. Бројот на неговите жители 
во 1928 година изнесувал 139, во 1940 година 198, 
а во 1951 година 156, во 1961 година 184, во 1971 
година 136, во 1981 година 89, а во 1991 година 83 
жители. Бидејќи е ридско, селото е мошне бедно, 
со главни земјоделски производи жито и тутун и 
со ограничоно сточарство.

56) ГРАМАДНА
-ЕВКАРПИЈА Ευκαρπία
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Грамадна се наоѓа единаесетина ки- 
лометри ссвероисточно од Кукуш иа надморска 
височина од 280 мстри (22°55' х 4ΓΌ4'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кукушкага око- 
лија, со атар кој опфаќа површина од 13 квадрат- 
ни километри (наредба од 23.9.1927, Вл. в/к бр. 
219/1927). До Втората светска војна селото било 
населено исклучително со македонско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 600 жители 
Македонци, Бранков го води со 800 жители, до- 
дека Милоевиќ погрешно го регистрира со само 
60 македонски куќи. Селото наполно настрадало 
во времето на Втората балкапска војпа, кога би- 
ло запалено од грчките војски, а македонското 
население, за да се спаси, било принудено да бе- 
га. Малку подоцна тука биле населени македон- 
скп гркомански семејства од Струмичко, чиј број 
на жители во 1920 годииа изнесувал 272. По нор- 
мализирањето на ситуацијата тие се вратиле во 

своите села, а на ннвно место биле населени од 
страна на грчките власти доселенички семејства 
од Понд. Во 1928 година селото имало 596 жите- 
ли, во 1940 година 842, во 1951 година 879, во 
1961 година 797, во 1971 година 639, во 1981 годи- 
на 651, а во 1991 година 539 жители. Населението 
произведува жито, тутун и други земјоделски 
производи, додека сточарството, поради ограни- 
чените пасишта, е слабо развиено.

57) ГРБАШЕЛ
- КАСТАНЕЕ Καστανέαι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 9 километри северозападно од Ку- 
куш на надморска височина од 105 метри во са- 
мото Кукушко-дојранско Поле е сместено село- 
то Грбашел (22°46' х 41°02'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Кукушката околија, во чиј 
состав влегува и селото Маловци. Атарот на оп- 
штината опфаќа површина од 34 квадратни ки- 
лометри (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217 од 
1926 г.). До Балканските војни селото било насе- 
лено исклучително со македонско население. 
К'нчов го спомнува со 150, а Бранков со 224 жи- 
гели Македонци, додека Милоевиќ го регистрира 
со 50 македонски куќи. Селото било запалено од 
грчките војски во летото 1913 година при нив- 
ното настапување, а неговото население се спа- 
сувало бегајќи преку граница, поради што во по- 
писот од 1913 година се води како напуштена на- 
селба без население, додека во 1920 година е ре- 
гистрирано со 20 жители. Грчките власти тука 
населиле во 1924 година доселенички семејства од 
Источна Тракија. Во 1928 година Грбашел имал 
522 жители, во 1940 година 779, во 1951 година 
760, во 1961 година 705, во 1971 година 617, во 
1981 година 599, а во 1991 година 617 жители. 
Главни производи се жито и тутун, а населението 
делумно се занимава и со сточарство.

58) ДАГ ХОЏА МАХАЛЕ (ХОЏА)
- АРГИРОХОРИ Αργυροχώρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Кукуш и западно од Со- 
рес, во југозападните разгранки на планина 
Карадаг, околу 4 километри северно од села 
Равна, до 1928 година постоело некогашното пр 
лично големо село Даг Хоџа Махале (23°07 
4ΓΌ2')· Административно влегувало во состав 
на општината Мозгали. К'нчов го спомнува ι 
285 турски жители, а во пописот од 1913 година 
евидентирано под името Хоџа Башли со 258 η 
ски жители, додека во пописот од 1920 година 
се спомнува како населба, бидејќи настрадало 
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жжмето на Првата светска војна кога неговото 
■сѕление се разбегало. Подоцна било обновено, 
с<~а тука биле сместени неколку доселенички се- 
«гаства, па дури добило и ново име. Меѓутоа, по- 
риа немање услови за живеење, повторно се 
ркпаднало, така што во пописот од 1928 година 
β фигурира повеќе како населба.

59) ДАМАП1А ΤΕΠΕ

Во атарот на општината Фанарли, околу пет 
олометри североисточно од него (22°58’ х 41° 12'), 
* Балканските војни постоело малото турско 
ало Дамаша Тепе. Најверојатно затоа што прет- 
оавувало малечко маало ниту кај К'нчов ниту 
«Ч Милоевиќ, па дури ни во пописот од 1913 го- 
иаа не е регистрирано како населба. Изгледа дека 
■астрадало во Балканските војни, поради што не 
« спомнува ни во подоцнежните пописи.

60ЈДАУТЛИ Δαουτλή

Североисточно од селото Мачуково, крај са- 
«ата грчко-македонска граница, до Првата свет- 
ска војна постоело турското село Даутли (22°37' х 
■41*07'). К'нчов го спомнува со 225 жители Турци, 
а во пописот од 1913 година е евидентирано со 
227 жители. Селото настрадало во 1916 година во 
■ремето на Првата светска војна, бидејќи тука 
минувала фронтовата линија, поради што него- 
■ото население било принудно раселено. По нор- 
мализирањето иа ситуацијата, поради немање ус- 
жјви за живеење, селото не било обновено, а со 
одлука на Министерството за внатрешни работи 
број 256 од 5 декември 1928 година е избришано 
од евиденција.

61) ДАУТЛИ
- АМПЕЛОХОРИОН Αμπελοχιόριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во југозападните разгранки на планината Ка- 
радаг, на надморска височина од 600 метри, до 
шеесеттите години било сместено некогашното 
прилично големо турско село Даутли (23°05' х 
4Г00'), кое административно влегувало во соста- 
вот на општината Севендекли. К'нчов ова село 
не го спомнува, додека Милоевиќ го регистрира 
како турска населба, но не наведува од колку ку- 
ќи се состоело. Селото Даутли во пописот од 
1913 година е евидентирано со 272 турски жите- 
ли, за да се намали на 128 жители во 1920 година 
поради последиците од Првата свегска војна. Во 
1924 година овие малобројни Турци, по сила на 
.Позанската конвенција, биле принудени да се исе- 
лат во Турција, а на нивно место грчките власти 

населиле извесен број доселенички семејства од 
Понд со 96 жители, колку што се регистрирани 
во пописотод 1928 година. Во 1940 година селото 
имаше 111, а во 1951 година само 60 жители. Ис- 
тата година и овие малобројни жители го папу- 
штија селото и се прибраа во соседното село Се- 
вендекли, каде пгго се прибраа и жителите од не- 
колку околни села, за која цел државата изгради 
нови станови (види и село Севендекли).

62) ДАУТЛИ
- ДАФНОХОРИОН Δαφνοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 9 километри југозападно од Кукуш 
на надморска височина од 130 мсгри е располо- 
жено селото Даутли (22°48' х 40°58'), кое адмипи- 
стративно влегува во составот на ошптината Ду- 
расанли. Селото Даутли до Втората балканска 
војна било населепо исклучително со максдонско 
население. Според К'нчов броело 90, а според 
Бранков 120 жители Македонци, додека Милое- 
виќ го регистрира со 30 македонски куќи. Во ле- 
тото 1913 година селото било запалено од грчки- 
те војски, кои настапувале во овој правец, а на- 
селението се спасувало бегајќи преку граница. 
Повеќе од семејствата на Даутли се сместени во 
Струмичко, каде што и денес живеат. Поради 
тоа во пописот од 1913 година селото се води ка- 
ко напуштена населба, без население, додека во 
пописот од 1920 година е регистрирано со 5 жи- 
тели. Малку подоцна тука биле сместсни доселе- 
нички смејства од Источна Тракија и од Понд. 
Во 1928 година Даутли имало 175 жители, а во 
1940 година нивниот број се качи на 226. Во 1951 
година се попишани 220, во 1961 година 233, во 
1971 година 188, во 1981 година 156, а во 1991 го- 
дина 112 жители. Населението се занимава со 
земјоделство, а основни производи се жито и ту- 
туп. Сточарството е слабо развиено.

63) ДАУЧА МАХАЛЕ Νταύτσα Μαχαλέ

Во југозападните разгранки на планината 
Карадаг до Балканските војни лежело малото 
турско село Дауча Махале (23°05' х 41°03') кое ад- 
министративно влегувало во составот на општи- 
ната Мозгали. Селото настрадало во Втората 
балканска војна, поради што во пописот од 1913 
година се води како напуштена населба без насе- 
ление. Подоцна не било обновено, така што пре- 
стана да постои како населба.

64) ДЕВЕПЏЕЛИ Δεβιντζελή

Поголемо турско село кое лежело североза- 
падно од Кукуш блиску до грчко-македонската 

6'
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граница меѓу селата Паљурци и Крастали, околу 
4 километри југозападно од Дојран (22"40' х 
4Γ10'). Според К'нчов броело 300 жигели Турци, 
а Милоевиќ го спомнува со 50 турски куќи. Во 
пописотод 1913 година селото е евидентирапо со 
338 жители. Меѓутоа, во 1916 година, бидејќи гу- 
ка минувала фронтовата линија, неговото насе- 
лсние принудно било раселено, а по нормализи- 
рањето на ситуацијата поради немање услови за 
живесње (прилепено до самата државна грани- 
ца), тоа нс било повеќе обновено, така што пре- 
станало да постои.

65) ДЕРВИШЛИ (ДИВЕРЛИ)
- ПРОМАХОН Ιίρομαχών
(11. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во подножјето на планината Беласица, око- 
лу пе г киломе гри северозападно од селото Акан- 
џали, речиси крај самата грчко-македонска гра- 
ница до пред Втората светска војна постоело ма- 
лото село Дервишли (22"47' х 41°18'), кос адмиии- 
сгративно влегувало во составот на општипата 
Аканџали. До Првата светска војна, кога се рас- 
падпало, било населено исклучително со турско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 
110 жители Турци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 156 жители. Селото на- 
страдало во 1916 година, бидејќи тука минувала 
фронтовата линија, а неговото население било 
принудно раселено, поради што во пописот од 
1920 година се води како напуштена населба. Мал- 
ку подоцна грчките власти тука сместиле две 
доселенички семејсгва, кои во 1928 година имале 
9 души. Поради немање услови за живеење двете 
доселенички семејства наскоро го напуштиле се- 
лото и се прибрале во друго село, така што во 
подоцнежните пописи селото Дервишли преста- 
нало да се води како населба.

66) ДЕРЕЛЕР (ДЕРЕЛИ) Δερελέρ (Δερελή)

Во југоисточните разгранки на планината 
Круша, во составот на оппггината Папрат, до Пр- 
вата свегска војна постоело малото турско село 
Дсрелер (Дерели), кое К'нчов го спомнува со 60 
жители Турци, додека во пописот од 1913 година 
е регистрирано со 41 жигел. Селото настрадало 
во времето на Првата светска војна, а по норма- 
лизирањето на сигуацијата нс било обповено, по- 
ради игго во подоцнежните пописи престанало да 
се спомнува како населба.

67) ДЕРЕСЕЛИ Δερεσελή

Мала турска населба, лоцирана околу 15 ки- 
лометри северно од Кукуш, која влегувала во со- 

ставот на познатите 11 турски маала на општи- 
ната Усузлу (22°50' х 40°06'). Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана како посебна населба со 26 
жители Турци, а во пописот од 1920 година со 30 
жители. По нивното иселување во Турција во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
се населиле неколку доселенички семејства. Со на- 
рсдба па грчката влада од 20 август 1927 година, 
објавена во Владиниот всспик број 179 од 30.8. 1927, 
маалата (населбитс) Дересели, Усузлу, Усемли, 
Кесмели и Дуракли се соединуваат во една населба, 
која е наречена Плаѓа (види повеќе податоци за 
движењето на населението во селото Усузлу).

68) ДИМОНЦИ (ДИМУЧА)
- АГИОС ХАРАЛАМПОС
Άγιος Χαράλαμπος
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 23 километри северозападно од Кукуш, 
па надморска височина од 230 метри, сместено е 
селото Димонци (22°49' х 4Γ12'), кое администра- 
тивпо влегува во составот на општината Сурлово. 
До Втората балканска војна селото Димонци би- 
ло населено со македонско население. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 70, а Бранков со 64 
жители Македонци. Селото настрадало во Вто- 
рата балканска војна од грчките војски кои на- 
стапувале во овој правец, а населението се спа- 
сувало бегајќи преку граница. (Повеќето од жи- 
телите на селото Димонци и денес живеат во 
Струмичко.) Во пописотод 1913 година селото сс 
води како напуштена населба, додека во пописот 
од 1920 година воопшто не се спомнува. Во 1924 
година грчките власти тука населиле извесен 
број доселенички семејства, кои во 1928 година 
пмале 110 жители. Во 1940 година нивниот број 
се качи на 206, а во 1951 година на 366 жители. 
Во 1961 година Димонци има 232, во 1971 година 
165, во 1981 година 131, а во 1991 година 138 жи- 
тели. Намалувањето на бројот на жителите во 
последниве децении се должи на иселувањето на 
дел од населението во поголемите градски цен- 
три. Во селото се произведува главно жито и ту- 
гун, додека сточарството е слабо развиено.

69) ДОБРОВЦИ (ДОБРОВИПГГА)
- СКАФИДИЈА Σκαφίδια
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозападно од Кукуш, на три километ 
јужно од железничката станица и населбата Н 
Дојран, до самата рекичка која извира од п; 
витс на планината Кара Баља до 1928 година 
стоело малото село Добровци (23°47' х 4ΓΙ 
Ова мало македонско село, кое се спомнува 
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Верковиќ, се распаднало во немирните години и 
затоа не се спомнува ниту кај К'нчов ниту кај 
Милоевиќ, иако претставувало мала чифлигар- 
ска населба, која се распаднала во Втората бал- 
канска војна, така што во пописот од 1913 година 
се води како напуштена населба без население, а 
во пописот од 1920 година воопшто не се спом- 
■ува Изгледа дска во 1924 година селото било 
обновено со неколку доселенички семсјства, па 
1ури и добило ново грчко име во август 1927 
година. Меѓутоа, веројатно малку подоцна било 
■апуштено и затоа не е регистрирано во пописот 
од 1928 година, како и во подоцнежните пописи, 
а веговото малобројно доселеничко населепие се 
Чрибрало во соседното село Владаја, каде што во 
■емирните години се прибрало и македонското 
■аселенис од оваа мала чифлигарска населба.

70) ДОЈРАН
-ДОИРАНИ Δοϊράνη

Селото Дојран, чијашто надморска височина 
гзнесува 160 метри и кое административно влегува 
во составот на општината Патарос, всушност 
фетставува нова населба формирана по Балкан- 
аигге војни и по Првата светска војна (22°46' х 
хГ10'). Во минатого тоа била само желсзничка 
станица на градог Дојран, но поради поделбата 
■а Македонија државната граница е поместена 
малку понасевер од оваа железничка станица, та- 
ка што ја одделува од градот Дојран, кој се најде 
«■ другата страна на границата. Тука во почето- 
жот биле сместени гркомански семејства од градот 
Дојран, а подоцна и доселенички семејства од 
Јруги места. Во пописогод 1913 година селото се 
свомнува само како железничка станица, додека 
■о пописот од 1920 година се води како насслба 
со 108 жители, претсжно дојранчани. Во 1928 го- 
ЈШна нивниот број се качил на 202 жители, во 
1940 година имаше 229 жители, во 1951 година 
244. во 1961 година 237, во 1971 година 179, во 1981 
аодина 150, а во 1991 година 151 жител. Населени- 
ето на селото претставува смеса на доселенички 
семејства од градот Дојран и од други места, кои 
се преселиле тука по Балканските војни, во Пр- 
•ата светска војна и непосредно по неа. Од сами- 
от Стар Дојран е оддалечено помалку од пет кило- 
■етри, а од Кукуш 29 киломегри по железничка 
-гмнија. Население го главно произведува жито и 
тутун, додека сточарството е слабо развиено.

71) ДОКУЗЛИ (ДОКУЗЛУ)
-АПИДЈА Απιδιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северонсточно од Кукуш, во североисточ- 
•ото подножје на планината Карадаг, до Бал- 

канските војни постоело малото турско село До- 
кузли (23°06' х 41°08'), кое административно вле- 
гувало во составот на опиггината Мозгали. Ми- 
лоевиќ го регистрира со 30 турски домови, доде- 
ка во пописот од 1913 година се води како напу- 
штена иаселба, а во пописот од 1920 година во- 
општо пе се спомиува. Во 1924 година грчките 
власти тука населиле неколку доселенички се- 
мсјства, па дури Докузли го нарекле со ново име 
Апидја. Меѓутоа, овие доселенички семејства на- 
скоро го напуштиле селото поради немање усло- 
ви за живеење и најверојатно сс прибрале во со- 
седното село Мозгали, кое било оддалечено око- 
лу два километра. Бидејќи било напуштено, во 
пописот од 1928 година и подоцна селото Доку- 
зли веќе не се води како населба.

72) ДОКУЗЛИ (ДОКУЗЛУ)

Околу 15 километри северно од Кукуш до 
1924 годнна постоела одвоена мала турска насел- 
ба позната под името Докузли (22°52' х 41°08'), 
која влегувала во составот на згустените маала 
па опиггината Усузлу, какви што ги имало повеќе 
во Кукушката околија. Ова маало во пописот од 
1913 година се води како посебна населба со 47 
жители, а во 1920 година со 69 жители. По исе- 
лувањето на малобројните Турци во 1924 година 
во Турција, по сила на Лозанската конвенција, 
грчките власти во ова маало населиле неколку 
доселенички семејства. Во подоцнежните пописи 
селото престана да се води како иосебна населба, 
бидејќи со нарсдба на грчката влада од 20 август 
1927 година, објавена во Владиниот весник број 
179 од 30 август 1927 година, населбата Докузли 
се соединува со населбите Поторес, Џевапли, 
Мухали и Чалисли под ново заедничко име Агија 
Кирјаки. (За подоцнежното движење на населе- 
нието види кај сслото Поторес.)

73) ДОЛНО АПОСГОЛАР 
(ДОЛНО ПОСГОЛАР, ПОСТОЛАР) 
- КАТО АПОСГОЛИ Κάτω Απόστολοι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 15 километри југозападно од Кукуш 
на надморска височина од 80 метри се наоѓа се- 
лото Долно Апостолар (22°46' х 40°54'). Админи- 
стративно влегува во составот на општината Но- 
во Женско (Нсон Гинекокастрон). Селото Долно 
Апостолар всушност е стара македонска населба 
позиата под името Апостолар или Постолар, но 
бидејќи подоцна од страна на грчките власти во 
близина се изградени уште две населби наречени 
Горно и Средно Апостолар, за да се прави 
разлика старото македонско село е преименува- 
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ио во Долно Апостолар. До Втората балканска 
војна било населено исклучително со македонско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 
240, а Бранков со 288 жители Македонци, додека 
Милоевиќ го регистрира со 20 македонски куќи, 
што не е точно, бидејќи селото било поголемо. 
Долио Апостолар наполно настрадало во летото 
1913 година, кога било запалено од страна на 
грчките војски кои настапувале во овој правец, а 
населението се спасувало бегајќи преку граница. 
(Поголемиот број од семејствата на Апостолар 
се преселиле во градот Струмица и во селото 
Иловица, Струмичко, каде пгго живеат и дснес, а 
извесен број семејства се избегани во Бугарија.) 
Норади тоа во пописотод 1913 година Апостолар 
се води како напуштена населба. Малку подоциа 
тука биле сместени 55 доселенички семејства. Не- 
кои од нив поради Првата светска војна го на- 
пуштиле селото, така што во пописот од 1920 го- 
дина е евидентираио со 111 жители од кои пове- 
ќето од Источна Тракија, но и гркомански семеј- 
сгва од Струмичко кои по нормализирањето на 
ситуацијата се вратиле во своите домови и на нив- 
ното мссто се населиле поголем број доселенич- 
ки семејства, повеќето од Источна Тракија. Во 
1928 годииа селото имало 403 жители. Нивниот 
број во 1940 година се качи на 692 жители, а во 
1951 година на 811. Во 1961 година Долно Апо- 
столар има 812, во 1971 година 614, во 1981 годи- 
на 633, а во 1991 година 608 жители. Населението 
се занимава со земјоделство, а основниот произ- 
вод е житото. Сточарството е ограничено.

74) ДОЛНО ВОЛОВОД
- ПАНТЕЛЕИМОН Παντελεήμων
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Триесетина километри северозападно од Со- 
лун и околу 25 километри југоисточно од Кукуш 
на надморска височина од 85 метри е располо- 
жено селото Долно Воловод (22°54' х 40°50'), кое 
административно влегува во составот на општи- 
пата Горно Воловод. Ова село всушност претста- 
вува нова доселеничка населба, подигната по 1922 
година, во која биле насслени 45 семејства од 
Понд и 6 семејства од Кавказ, со вкупно 160 жи- 
тели. Во пописот од 1928 година селото е реги- 
сгрирано со 216 жители, а во 1940 година нивни- 
от број се качи на 307. Во 1951 година се попи- 
шани 290, во 1961 година 279, во 1971 година 214, 
во 1981 година 274, а во 1991 година 285 жители. 
Главен производ на селото, како и на сите села 
од овој регион, е житото. Сточарството е незна- 
чително.

75) ДОЛНО ГАРБАЛИ (ДОЛНО ГОРБАСОВО)
- КАТО СУРМЕНА Κάτω Σούρμενα 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 44 километри северно од Кукуш, под са- 
мото подножје на планината Беласица, на над- 
морска височина од 330 метри (22°52' х 4Γ16') до 
Граѓанската војна во Грција било сместено село- 
то Долно Гарбали кое административно претста- 
вувало самостојна оппггина во Кукушката околија. 
Бидејќи настрада во времето на Граѓанската вој- 
на, по нормализирањето на ситуацијата повторно 
е подигнато, но на пониско место (22°50' х 4ΓΊ6'), 
сосема близу до железничката станица Аканџа- 
ли, а административно влегува во составот на оп- 
штипата Железничка Станица Аканџали. Над- 
морската височина на новата локација изнесува 
220 метри. Селото Долно Гарбали до 1924 година 
било населено исклучително со македонско насе- 
ление кое во немирните години поради поголема 
лична и имотна сигурност ја сменило верага и се 
исламизирало. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 720 жители Македонци муслимани, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 683 
жители. Во пописот од 1920 година, поради Пр- 
вата светска војна (тука минувала фронтовата ли- 
нија), бројот на населението се намалил само на 
171 жител. Во 1924 година, по сила на .Позанска- 
та конвенција, целокупното преостанато населе- 
ние од селото Долно Гарбали како муслиманско 
било принудено да се исели во Турција. На него- 
во место грчките власти населиле доселенички 
семејства од Понд и од Источна Тракија. Во 1928 
година бројот на жителиге изнесувал 319, а во 
1940 година 436. Во 1951 година, бидејќи настра- 
да во Граѓанската војна, а неговото население.се 
уште не беше прибрано во новоизградената на- 
селба, се води како напуштено село, додека во 
пописотод 1961 година е евидентирано со 190, во 
1971 година со 399, во 1981 годипа со 452, а во 
1991 година со 442 жители. Населението се зани- 
мава со земјоделство и главни производи се жи- 
то, тутун и добиточна храна. Во помала мера е 
застапено и сточарството.

76) ДОЛНО МАХМУТЛИ (МАХМУТЛИ) 
-МИКРОМИЛЈА Μικρομηλιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Дванаесет километри северно од Кукуш и 
еден километар северно од селото Јадемли до 
пред Втората светска војна постоело селото Дол- 
но Махмутли (22°53’ х 4Г051), кое администра- 
тивно влегувало во составот на општината Ја- 
демли. Долно Махмутли до 1924 година било на- 
селено со турско население. К'нчов го спомнува 
со 55 жители Турци, Милоевиќ со 10 турски куќи.
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Кка во пописот од 1913 година е евидентирано 
54. а во 1920 година со 37 жители. По нивиото 

Ежтвање во Турција во 1924 година грчките 
мта во ова село населиле неколку доселенчки 
■ЕЈства, кои во 1928 година имале 45 жители. 
рази непогодноста за живеење, малку подоц- 
■иводоселените семејства го напуштиле село- 
■ сс прибрале во други села, најверојатно во 
елното село Јадемли, така што Долно Мах- 
пж престана да постои како населба.

77) ДОЛНО САРИ ЌОЈ (САРИ ЌОЈ)
- КАТО ПОТАМЈА Κάτω Ποταμιά
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу седум километри југоисточно од Ку-
□ на левиот брег на рската Галик, на надмор-
| височина од 180 метри, сместено е селото 

Лмво Сари Ќој (22°56' х 40°57'), кое администра- 
•■■о влегува во составот на општината Ени Ма- 
«алс. До 1924 година селото претставувало чисто 
чурска населба, која се сметала за единствена со 
•ежгго Горно Сари Ќој. Во пописот од 1913 годи- 
■» Јвете села се водат како единствена населба 
•»236 жители, како и во пописот од 1920 година
•зса се евидентирани 141 жител. По иселувањето 
» Турците во 1924 година грчките власти тука 
«аселиле неколку доселенички семејства. Во 1928 
■ооина двете села (маала) заедно имаа г 354 жите- 
ж, додека во пописот од 1940 година Долно Сари 
Ѕој веќе се води како посебна населба со 377 
жжтели. Во 1951 година има 292, во 1961 година 
382, во 1971 година 171, во 1981 година 182, а во 
1991 година 136 жители. Основни производи на 
Шселението се пченица и тутун, додека сточар- 
гтвото е слабо развиено.

78) ДОЛНО ТОДОРАЌ
- КАТО ТЕОДОРАКИОН
Κάτω Θεοδωράκιον

Во јужните разгранки на планината Круша, 
сжолу 27 километри североисточно од Кукуш, на 
■адморска височина од 420 метри е сместено се- 
лото Долно Тодораќ (23°0Г х 40°08'). Тоа прет- 
сгавува самостојна оппггина во Кукушката око- 
лија, во чиј состав влегува и селото Горно Тодо- 
раќ(царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48 од 
1919). Атарот на општината опфаќа површина од 
25 квадратни километри. Селото Долно Тодораќ 
во минатото било едно од најголемите македон- 
ски села во Кукушката околија. К'нчов го спом- 
нува со 1.080 жители Македонци, Бранков со 
1.320 жители, а Милоевиќ со 150 македонски ку- 
ќи. Долно Тодораќ многу настрадало од грчките 
војски во Втората балканска војна, кога настаиу- 

вале во овој правец, поради што поголемиот дел 
од неговото население се спасил бегајќи преку 
граница. Поради тоа Долно Тодораќ во пописот 
од 1913 година е евидепгирано само со 406, а во 
1920 година со 408 жители Македонци. Во 1924 
година сите преостапати македонски жители при- 
нудно биле прогонети во Бугарија (оцифијално 
460 души), и на нивно место грчките власти насе- 
лиле поголем број доселеиички семејства од Понд, 
а во поново време и неколку каракачански семеј- 
ства. Во пописот од 1928 година селото е евиден- 
тирано со 390 жители, додека во 1940 година нив- 
ниот број се качува на 613 души, за да се намали 
поради Граѓанската војна во 1951 година на 339 
жители. Во 1961 година има 381, во 1971 година 
303, во 1981 година 228, а во 1991 година 285 жи- 
тели. Намалувањето на бројот на жителите во 
повоените години се должи на прсселувањето во 
поголемите градски центри, на прво место во Со- 
лун. Населението се занимава со земјоделство. 
Главниот производ е тутунот, а се произведува и 
жнто. Сточарството е развиено во помала мера. 
Во сслото е смесгена жандармериска станица ко- 
ја врши падзор и врз неколку околни села.

79) ДРАГОМИРЦИ (ДРАГОМИР)
- ВАФИОХОРИОН Βαφιοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Драгомирци се паоѓа околу 22 кило- 
метри западно од Кукуш на надморска височина 
од 60 метри (22°40' х 41°0Г). Тоа прстставува са- 
мостојна општина во Кукушката околија, во чиј 
состав влегуваат уштс пет села, и тоа: Гава- 
љанци, Казаново, Беглериево, Калиново и Коџа 
Омерли. Вкупната површина на општинскиот 
атар изнесува 85 квадратни километри (царска 
наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Во 
минатото селово било чисто македонска населба 
која К'нчов ја спомнува со 480, а Бранков со 616 
жители Македонци, додека Милоевиќ ја води со 
140 македонски куќи. Селото наполно настрада- 
ло од грчките војски во Втората балканска војна, 
а неговото население се спасило бегајќи преку 
граница и поголем дел и денес живее во Стру- 
мичко. На негово место грчките власти веднаш 
досслиле 40 македонски гркомански семејства од 
Струммчко, со 322 души (во пописот од 1913 го- 
дина селото имало 129 жигели, а во 1920 година 
224 жители). Овие македонски семејства по нор- 
мализирањето на ситуацијата се вратиле во сво- 
ите домови во Струмичко, а на нивно место грч- 
киге власти населиле доселенички семејства од 
Источна Румелија (Бугарија), откако претходно 
во 1924 година и преостанатите малобројни маке- 
донски жигели (официјално 40 души) принудно 
биле прогонети во Бугарија. Бројот на новите до-
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селенички жители во 1928 година изнесувал 596, 
во 1940 година 844, во 1951 година 997, во 1961 
година 1.231, во 1971 година 1.091, во 1981 година 
986, а во 1991 година 868 житслн. Во повоените 
години селото покажува растеж, благодарение 
па богата и плодна почва која делумно се навод- 
нува и дава мошне високи приноси. Главни зем- 
јоделски производи на населението се жито, па- 
мук, бостан, добиточна храна и друго.

80) ДУРАКЛИ (ДУРАПЛИ) Δουρακλή

Ссверно од Кукуш, во составот на збиените 
маала на општината Усузлу, до 1927 година по- 
стоела мала населба позиата под имсго Дуракли 
(22°50' х 41°06'), која е едно од многубројпите ма- 
ала на оваа општина. Ова маало, кое било насе- 
лено со турско население како и другите маала 
на општината, во пописот од 1913 година е еви- 
дептирано со 28, а во пописот од 1920 година со 
35 жители. Со наредба на грчката влада од 20 ав- 
густ 1927 годипа, објавена во Владиниот весник 
број 179 од 30 август 1927 година, населбата Ду- 
ракли се соединува со населбите Усузлу, Дере- 
сели, Усемли и Кесмели во една единствена на- 
селба под името Плаѓа, како што се води во по- 
доцнежните пописи на населението. (За движе- 
њето на иаселението по 1927 година види село 
Усузлу - Плаѓа.)

81) ДУРАСАНЛИ
-МЕСЈАНОН Μεσιανόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На помалку од 10 квломегри југозападно од 
Кукуш, на надморска височина од 140 метри, се 
наоѓа селото Дурасанли (22°48' х 40°56'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кукушката око- 
лија, во чиј состав влегуваат селата: Женско, Да- 
утли и Ишиклар. Вкупната површина на општин- 
скиот атар изнесува 47 квадратни километри 
(царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). 
Дурасанли до 1924 година било населено исклу- 
чително со турско население. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 170 жители Турци, додека Мило- 
евиќ го регистрира со 40 турски куќи (кај Вер- 
ковиќ и кај Бранков селото е регистрирано како 
македонска населба). Во пописот од 1913 година 
е евидентирано само со 59 жители. Меѓутоа, на- 
скоро потоа тука биле сместени 60 доселенички 
ссмејства од Источна Тракија, така што во 1920 
година селото имало 118 души (изгледа дека не- 
кои од доселеничките семејства во Првата свет- 
ска војна го напуштиле селото), додека во попи- 
сот од 1928 година во селото се регистрирани 260 
жители, затоа што во меѓувреме тука биле смес- 

тени и други доселенички семејства од Источна 
Траклја и од Кавказ, па дури и неколку карака- 
чански сточарски семејства. Бројот на жителите 
во 1940 година се качил на 380, во 1951 година се 
попишани 266, во 1961 година 284, во 1971 година 
203, во 1981 година 225, а во 1991 година 194 жи- 
тели. Намалувањето на бројот на жителите во 
повоевите годипи се должи на иселувањето на го- 
лсм број семејсгва во поголемите градски центри, 
на прво место во Солун. Во селото, како и во 
ситс околни села, главно се произведува пчени- 
ца,’ тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумпо е развисно и сточарството.

82) ДУРБАНЛИ (ДОРБАНЛИ)
- СИНОРОН Σύνορον
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Крај самата грчко-македонска граница, три 
километри западно од селото Аканџали, до Вто- 
рата светска војна постоело малото македонско 
село Дурбанли (22°46' х 41°15’), кое било располо- 
жено крај Дојранското Езеро, сосема блиску и 
источно од селото Николиќ. Селото било чисто 
македонско. К'нчов го спомнува со 200 житсли 
Македонци. Во Втората балканска војна настра- 
дало од грчките војски и сите негови жители по- 
бегнале преку грапица и повеќето од нив се смес- 
тиле во соседното село Николиќ, а извесен број 
семејства се населиле и во струмичкото село 
Турново. Поради тоа во пописот од 1913 година 
Дурбанли се води како напуштена населба, доде- 
ка во пописот од 1920 година воопшто и не се 
спомнува. По 1922 година тука биле сместени не- 
колку доселенички семејства, кои во 19281година 
имале 18 души. Малку подоцна и тие ја напупгги- 
ле населбата поради маларичноста на теренот и 
се прибрале, најверојатно, во соседното село Сав- 
џели (Платање).

83) ДУРГУТЛИ
- КЕРАСЈЕС Κερασιές
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 15 километри источно од Кукуш и 
околу гри километри источно од сслото Севен- 
декли, во близина на реката Музгали (Сува Река) 
на надморска височина од 530 мстри до пред Вто- 
рата светска војна лежело малото село Дургутли 
(23°04' х 41°00'), кое административно влегувало 
во составот на општината Севендекли. Дургутли, 
како и сите околни мали населби, било населено 
со гурско население. Во пописот од 1913 година 
бројот на неговото население не се дава посебно, 
туку заедно со околните маала (населби) Рахман- 
ли, Ќумурџи, Келебекли и Јусуфли, додека во по- 
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■ептод 1920 година се води како посебна насел- 
•в со 34 турски жители. По иселувањето на ова 
■шпбројно турско население во 1924 година во 
Т?раија тука биле сместени од сзрапа на грчките 

■гтв неколку доселенички семејства, чиј број 
жжтели во 1928 година изнесува 37. Поради не- 

услови за живеење, селото малку подоцна 
распаднало, а неговите жители се преселиле 
жолните села.

84) ДУРГУТЛИ
-НИГДИ Νίγδη
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во самото подножје на планината Беласица 
гселата Аатли и Ќолеменли, околу 4 киломе- 
северно од Аканџали, до пред Втората свет- 
војна постоело малото село Дургутли (22а47' 

4Γ19’), кое административно влегувало во сос- 
'Шот на општината Аканџали. До Првата светска 
■ојна селото било населено со турско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 185 жители 
Т'рци, додека во пописот од 1913 година се води 
СР 108 жители. Во Првата светска војна сслото на- 
страдало, бидејќи тука минувала фронтовата ли- 
■ја, а повторно е подигнато по нормализирање- 
тс на ситуацијата, кога во него биле сместени до- 
селенички семејства. Селото со новите жители во 
жишсот од 1920 година се води со 56, а во 1928 го- 
жна со 44 жители. Поради големата оддалеченост 
<Ж сообраќајните врски и малобројноста на насе- 
вението малку подоцна се распаднало, а неговото 
■аселение се прибрало во околните села, така 
■тго Дургутли престана да постои како населба.

85) ДУРДАНЛИ
ПАГОХОРИОН Παγοχόίριον

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во југозападните разгранки на Карадаг, око- 
лу 18 километри југоисточно од Кукуш, на над- 
морска височина од 530 метри до Граѓанската вој- 
на лежело малото село Дурданли (23“04' х 40°58'), 
кое адмипистративно влегувало во составог на 
општината Пазарли, а ή припаѓало на групата 
турски маала позната под заедничкото име Лути- 
ца. Иако донекаде настрадало во Балканските 
војни, во пописот од 1913 година Дурданли е еви- 
дентирано со 240 жители, а во 1920 година со 207. 
По иселувањето на Турците во 1924 година, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власти 
тука населиле доселенички семејства од Понд, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 89. 
Во 1940 година селото имало 149 жители. Дур- 
данли се распадна во Граѓанската војна, а по нор- 
мализирањето на ситуацијата неговиге жители 

се прибраа во соседното село Пазарли, каде што 
се засолнаа и жители од други села на општината 
Пазарли исто така распаднати во Граѓанската 
војна. Меѓутоа, тие продолжуваат дати користат 
своите имоти (види и село Пазарли).

86) ДУРМУШЛИ (ЕЈБЕЛЕР)
-КИЛОМА Κοίλωμα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 17 километри северно од Кукуш и по- 
малку од 4 километри северно од Рошлово до 
пред Втората светска војна постоело малото се- 
ло Дурмушли (22”57' х 41°07'), кое административ- 
но влегувало во составот на општината Рошлово. 
Селото Дурмушли во минатото било населено со 
гурско население. К'нчов го спомнува со 60 
жители Турци, Милоевиќ го регистрира со 16 
турски куќи, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 27, а во 1920 година со 4 жители. 
Откако го напуштиле Турците, грчките власти 
во селото во 1924 година населиле неколку досе- 
ленички семејства, кои во 1928 година имале 27 
жители. Поради непогодните услови за живеење 
малку подоцна неговите малобројни жители го 
напуштиле селого и се прибрале во други села, 
така што тоа престанало да постои како населба.

87) ЃОЛБАС (ЃОЛ ОВАСИ)
ПИКРОЛИМНИ Πικρολίμνη

(н. од .31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 17 километри југозападно од Кукуш и на 
два километра северно од Горчливото Езеро се 
наоѓа малото ссло Голбас, кое лежи на надмор- 
ска височина од 90 мстри (22°49' х 40°52'). Адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Инџилар. До Втората балканска војна селото би- 
ло населено исклучително со македонско населе- 
ние. К'нчов го спомнува со 180, а Бранков со 144 
жители Македонци, додека Милоевиќ го реги- 
стрира со 20 македонски куќи. Селото било запа- 
лено од грчките војски во летото 1913 година при 
нивното настапување, а македонското население 
се спасувало напуштајќи го, поради што во попи- 
сог од 1913 година се води без население. Малку 
подоцна грчките власти тука населиле 55 доселе- 
нички семејства од Кавказ, од кои подоцна некои 
го напуштиле селото. Како такво, селото во по- 
писот од 1920 година е евидептирано со 94, а во 
1928 година со 183 жители. Во 1940 година нив- 
ниот број се качи на 258 жители, во 1951 година 
има 249, во 1961 година 211, во 1971 година 152, 
во 1981 година 174, а во 1991 година 150 жители. 
Населението се занимава со земјоделство, а гла- 
вен производ е житото.
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88) ЃУЛЕМЕНЛИ 
(ЌУЛЕМЕНЛИ, КЕЛЕМЕНЛИ) 
-АКРОХОРИ Ακροχώρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На два километра северозападно од Сари 
Доганли и 26 километри ссверно од Кукуш, во ју- 
гозападните разгранки на планината Круша до 
пред Втората светска војна постоело малото се- 
ло Гулеменли (22°52' х 4Γ12'), кое администра- 
гивно влсгувало во составот на општината Кара 
Махмутли. Во минатото тоа било големо турско 
село, кое К'нчов го спомнува со 550 турски жи- 
тели, Милоевиќ го бележи со 20 турски куќи, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 274 жители. Поради Првата светска војна во 
1920 година се попишани само 32 жители, кои се 
иселиле во Турција во 1924 година по сила на Ло- 
занската конвенција. На нивно место грчките влас- 
ти населиле неколку доселенички семејства, па 
во 1928 година селото имало само 54 жители. 
Малку подоцна, поради лоши услови за живеен.е, 
се распаднало, а неговите жители се прибрале во 
соседното село Сари Доганли.

89) ЕЛЕСЛИ (ЕЛЕЗЛИ)
- К А.ПОЛИВАДОН (КАЛО ЛИВАДИ) 
Καλολίβαδον (Καλό Λιβάδι)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На помалку од десет километри северно од 
Кукуш, меѓу селата Грамадна и Кара Аматли на 
надморска височина од 290 метри е сместено 
малото село Елесли (22°54' х 4Г04'), кое админи- 
стративно влегува во составот на општината Ка- 
ра Аматли. До 1924 година селото било населено 
исклучително со турски жители. К'нчов го спом- 
нува со 50 души турско население, Милоевиќ со 
27 турски куќи, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 34, а во 1920 година со 56 жители 
Турци. По иселувањето на овие малобројни тур- 
ски жители во 1924 година во Турција по сила на 
Лозанската јсонвенција, грчките власти тука на- 
селиле неколку сточарски каракачански семеј- 
ства чиј број на жители во 1928 година изнесувал 
35, додека во пописот од 1940 година нивниот 
број е пресметан во составот на селото Кара Амат- 
ли. Во пописот од 1951 година селото не се води 
како населба, бидејќи се распаднало поради Гра- 
ѓанската војна. Меѓутоа, по нормализирањето на 
ситуацијата е обновено, така што во 1961 година 
е евидентирано со 45 жители, во 1971 година со 
28, во 1981 година исто така со 28, а во 1991 го- 
дина со 31 жител. Сточарсгвото е основното за- 
нимање на населението.

90) ЕНИ МАХАЛЕ (ЈЕНИ МАХАЛА)
КАПНОХОРИОН Καπνοχώριον

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 24 километри северно од Кукуш и еден 
километар северозападно од Фанарли, на над- 
морска височина од 520 метри до Граѓанската војна 
лежело малото село Ени Махале (22°56' х 41° 1Г), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Фанарли. Селото Ени Махале до 1924 
година било населено со турско население. Како 
такво, Милоевиќ го регистрира со 20 турски ку- 
ќи, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 134, а во 1920 година со 159 жители 
Турци. По нивното иселување во 1924 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, грч- 
ките власти тука населиле извесен број доселе- 
нички семејства, кои во 1928 година имале 74, а 
во 1940 година 94 жители. Во Граѓанската војна 
селото се распадна, а по нормализирањето на 
ситуацијата жителите се прибраа во соседното село 
Фанарли, но продолжуваат да ги обработуваат 
своите имоти. Главниот производ е тутунот и 
малку се произведува и жито, а населението се 
занимава и со сточарство.

91) ЕНИ МАХАЛЕ (ЈЕНИ МАХАЛЕ) 
-ЛИПСИДРИОН Λειψύδριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 13 километри југоисточно од Кукуш и 36 
километри северно од Солун на надморска висо- 
чина од 260 метри лежи малото село Ени Махале 
(22°57' х 40°55'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Кукушката околија, во чиј состав вле- 
гуваат и селата Горно Сари Кој, Долно Сари Ќој, 
П1ереметли и Инанли. Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 40 квадратни киломе- 
три (царска населба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 
48/1919). До 1924 година селото било населено со 
Турци. Како гакво, К'нчов го спомнува со 120 
жители, а Милоевиќ со 30 турски куќи. Во поп»- 
сот од 1913 година селото е евидентирано со 169. 
а во 1920 година само со 47 жители. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година тука биле смес- 
тени 30 доселенички семејства од Источна Тра- 
кија. Селото со новите доселеници во 1928 годж- 
на имало 151 жител, за во 1940 година, порада 
сместување и на други доселенички семејства. 
нивниот број да се покачи на 312 жители. Пораж 
Втората светска војна и посебно поради стр*- 
вотиите на Граѓанската војна, во 1951 година бро- 
јот на жителите е намален на 231, а поради нат»- 
мошното иселување во поголемите градови, вс 
1961 година се евидентирани 197, во 1971 годи» 
109, во 1981 година 128, а во 1991 година 84 ж» 
тели. Главни производи на селото се тутун, житс
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■·жговите жители помалку се занимаваат и со

92 ЕРЕКЛИ (ИРАКЛИ)
- КОРОМИЛЕА Κορομηλέα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.7.1927)

Селото Ерекли лежи околу 10 километри
од Кукуш па надморска височина од 240 

■Κττϊ (22°5Г х 41°04'). Административно влегува 
ИИвштината Усузлу. Иако Ерекли влегувало во 

на групата мали села познати под 
■Вејѕнчкото име Усузлу, тоа е единственото од 

група во кое живееле и Македонци. Според 
селото се состоело од 290 Македонци и 

ВВ Турци. Во пописот од 1913 година тоа било 
^■■«пггено од евидепција, најверојатно затоа што 
ВКгзеото население настрадало во времето на 
рѓгг-ата балканска војна, кога неговите македон- 
■■■ жители побарале спас во Струмичко и во Пи- 
■ркка Македонија, додека помалобројното тур- 
Вж: васеление се засолнало во соседните турски 
Вваа По нормализирањето на ситуацијата тука 
I <— Јрнбрале неколку турски семејства, така што 
Ик 90 1920 година е евидентирано со 33 жители.

нивното иселување во 1924 година тука биле 
Јжакглени поголем број доселенички семејства од 
Кмказ, Источна Тракија, а малку подоцна и из- 
|·ΒΧΒ број влашки сточарски семејства. Како 
|тмоо. селото во 1928 година имало 511, во 1940 
■ сполна 677, во 1961 година 818 жители. Поради 
Н— овното иселување по шеесеттите години во 
ГШтолемите градови, посебно во Солун, во 1971 
•важна бројот на жителите опадна на 392, во 1981 
^пина на 367, но повторно се покачи во 1991 
Г"ожна на 416 жители. Главни производи на се- 
<®лго се жито и тутун, а населението се занимава 

со сточарсгво

93) ЕРЕСЕЛИ
- ПОНТОИРАКЛИЈА (ЕРЕСЕЛИОН) 
Ποντοηράκλεια (Ερεσελίον)
(н. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Селото Ересели лежи околу 6 километри ис- 
'гчно од Мачуково, на три километри од грчко- 
«ажедонската граница, на надморска височина од 
НК метри (22°38' х 41°06'). Порано админи- 
стративно влегувало во составот на опшгината 

МИачуково, но во поново време е прогласено за 
«амостојна општина со вкупна површина на опш- 
тжнскиот атар од 16 квадратни километри. Се- 
жпо во минатото било населено исклучително со 
чурско население. Како такво, К'нчов го спом- 
■ува со 180 жители Турци, Милоевиќ го реги- 
стрира со 40 турски куќи, додека во пописот од 

1913 година е евидентирано со 175 жители, а во 
1920 година само со 57 души. Намалувањето се 
должи на Првата светска војна, кога во 1916 го- 
дина жителите биле принудно раселени, бидејќи 
во непосредната близина минувала фронтовата 
липија. По иселувањето и на останатите мало- 
бројпи Турци грчките власти тука населиле до- 
селенички семејства од Понд, чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 363, во 1940 година 707, 
во 1951 година 845, во 1961 година 880, во 1971 
година 739, во 1981 годинаа 863, а во 1991 година 
865 жители. Главни производи на селото се пче- 
ница и тутун, а населението делумно се занимава 
и со сточарство.

94) ЕРЏЕЛИ
- АЛЕКСАНДРА Αλεξάνδρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Расположено во подножјето на планината 
Беласица североисточно од Дојранското Езеро, 
на надморска височина од 180 метри лежи мало- 
то село Ерџели (22°49' х 4Γ14'). Оддалечено е околу 
37 километри северно од Кукуш и админис- 
тративно влегува во составот на општината Же- 
лезничка Станица Аканџали. До 1924 година би- 
ло населено со турско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 60 жители Турци, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 94, а 
во 1920 година со 101 жител. По иселувањето на 
Турците во 1924 година во Турција, грчките влас- 
ти тука населиле доселенички семејства, кои во 
1928 година имале 69 жители. Во 1940 година нив- 
ниот број се покачи на 273 души, во 1951 година 
селото имаше 219, во 1961 година 260, во 1971 
година 194, во 1981 година 180, а во 1991 година 
163 жители. Главни производи на селото се жито, 
тутун и добиточна храна, а населението делумно 
се занимава и со сточарство.

95) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА АКАНЏАЛИ
- СТАТМОС (СГАТМОС МУРЈОН, 
СИДИРОДРОМИКОС СТАТМОС 
МУРЈОН) Σταθμός (Σταθμός Μουριών, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών)

Βο јужното подножје на планината Беласи- 
ца на надморска височина од 197 метри е сместе- 
но селото Железничка Станица Аканџали (22°5Г 
х 41°15'). Оддалечено е 83 километри северно од 
Солун по железничка линија и на 40 километри 
по железничка линија од Кукуш. Тоа претставу- 
ва самостојна општина во Кукушката околија, во 
чиј состав влегуваат и населбите Ерџели, Горно 
Гарбали, Долно Гарбали, Чаали и Раброво (н. од 
6.8.1934, Вл. в/к бр. 285 и 382/1934). Вкупната по- 
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вршина иа општинскиот атар изнесува 46 ква- 
дратни километри. Всушиост се работи за нова 
доселеничка населба подигната по 1922 година на 
мсстото на некогашната железничка стаиица 
Акапџали, чие име и го носи, во која грчките влас- 
ти населиле доселенички семејсгва од Источна 
Тракија и од Понд. Како железничка станица се 
спомнува во пописот од 1913 година, но без насе- 
лсиие, а во 1920 година се води со 4 души. Со но- 
вите доселеници новата доселеничка населба во 
1928 година е евидентирана со 89 души, за да се 
покачи нивниот број во 1940 година на 320 ( гука 
се доселувалс и семејствата од поблиски малп 
насслби). Селото мно1у иастрада за време на Гра- 
ѓанската војна, поради пгго и во пописот од 1951 
година имаше само 119 жители, за во 1961 година 
нивниот број да се покачи на 476, но повторно 
опадна поради иселување во поголемите градски 
цснтри, така што во 1971 година се регистрирани 
258, во 1981 година 264, а во 1991 година 223 жи- 
тели. Главли производи се жито и тутун, а насе- 
лението делумно се занимава и со сточарство. Во 
селото постои и пошта, која ги опслужува жите- 
лигс и од околните места.

96) ЖЕНСКО (АВРЕТ ХИСАР, ДОЛНО 
АВРЕТ ХИСАР, ДОЛНО ЖЕНСКО) 
- ПАЛЕОН ГИНЕКОКАСТРОН 
Παλαιόν Γυναικόκαστρον
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На 14 километри југозападно од Кукуш на 
надморска височина од 90 метри е сместено се- 
лото Женско (22°45' х 4Г56'), кое административ- 
но влегува во составот на општината Дурасанли. 
Селото Женско до Втората балканска војна било 
населено со македонско и турско население. Во 
XVII и XVIII век претставувало голема населба и 
центар на околијага, но во XIX век почнало да 
опаѓа поради напади што ги трпело од разбој- 
нички банди, а за сметка на него почнал да се 
развива Кукуш. К'пчов Женско го спомнува со 
200 македонски и 40 турски жители, додека Ми- 
лоевиќ го регистрира со 60 македонски и 30 тур- 
ски куќи. Селото наполно настрадало во 1913 го- 
дина од грчката војска, која при своето настапу- 
вање го запалила, а неговото население се спасу- 
вало бегајќи прску граница (од македонското на- 
селение повеќе од половина живее во Струмич- 
ко, а останатото во Бугарија). Поради тоа во 
пописот од 1913 година селото се спомнува како 
напуштена населба без население, а во пописот 
од 1920 година се води со 11 души, сите од машки 
пол, πιτο зборува дека се рабоги за работници на 
некој имот. По 1922 година грчките власти тука 
населиле доселенички семејства. Бројот на нови- 

тс жители во 1928 година изнесувал 394, во 1940 
година селото имало 568, во 1951 година 456, во 
1971 година 384, во 1981 година 398, а во 1991 го- 
дина 421 жител. Населението произведува исклу- 
чително жито, а делумно се занимава и со сто- 
чарство, особено каракачанските семејства.

97) ИБИРЛЕР (ЕЈБЕЛЕР) Ιμπερλέρ

Некогашна мала турска населба сместена ју- 
гозападно од Коприва, под чија општина и при- 
паѓала, источно од Папрат и северозападно од 
Турица (23°12' х 41°06'). К'нчов ја испупггил од 
евидеиција, а во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 41 жител. Изгледа дека селото Ибир- 
лер настрадало во Првата светска војна, бидејќи 
во пописот од 1920 година не се спомнува. На- 
селбата не била обновена, па со наредбата на 
МВР број 43923 од 1927 година се брише од еви- 
денција. (Забелешка: Атарот на селото со новата 
административна поделба се одвои од општината 
Коприва, а со тоа од Серска околија, каде што 
порано припаѓаше, и се вклучи во атарот на оп- 
штината Папрат, која административно ή припа- 
ѓа на Кукушката околија.)

98) ИНАНЛИ
- ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ Ακροποταμιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 38 километри северно од Солун и 12 ки- 
лометри југоисточно од Кукуш на надморска ви- 
сочина од 240 метри лежи селото Инанли (22°5У 
х 40°56'), кое административно влегува во составсгг 
на оппггината Ени Махале. Селото е сместено кај 
коритото на една мала рекичка иозната под име- 
то Сува Река, а во минатото ή припаѓало на гру- 
пата гурски маала познати под заедничкото имс 
Бајрам Дере. (Веројатно ова име доаѓа од името 
на Сува Река, како што ја нарекувале Турците, * 
сите овие мали населби биле расположени по до- 
лината на оваа река.) Како турска населба во по- 
писот од 1913 година селото е евидентирано оо 
135, а во 1920 година со 107 жители Турци. По 
нивното иселување во 1924 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власт· 
гука смесгиле доселенички семејства од Понд. 
Кавказ и Источна Тракија, кои во 1928 година 
имале 138 жители. Во 1940 годипа Инанли имашс 
240, во 1951 година 312, во 1961 година 403, во 
1971 година 286, во 1981 година 299, а во 1991 го- 
дина 211 жители. Населението се занимава со зем- 
јоделство и произведува главно жито и тутун, « 
делумно се занимава и со сточарство.
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99) ИНЏЕКЛИ (ЕНЏЕКЛИ, ИНЏИКЛИ)
- КАСТАНУНТА Καστανούντα
(н. од 20.8.1927, вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На едсн километар северозападно од Сари 
И^ганли и на четири километри ссверозападни 
• Кара Махмутли (Мавроплаѓа) до почетокот 
■» 1928 година постоело малото село Инџекли 

'2 х 4Γ12'), кое до 1924 година било населсно
1урско паселенис. Како такво, К'нчов го спом- 

со 45 жители Турци, Милоевиќ со 8 турски
во пописот од 1913 година е евидентирапо 
а во 1920 година со 67 жигели. По иселува-
на малобројните турски семејства во 1924

■на грчките власти тука населиле неколку до- 
енички семејства, па дури селото го нарекле 
■ово име. Меѓутоа, поради немањс услови за

:н»е, селото е напуштено, поради што во по- 
од 1928 година, како и подоцна, не се 

ува повеќе како населба.

100) ИНЏИЛАР (ЈАНЏИЈ1АР, ХАНЏИЛАР)
- КСИЛОКЕРАТЕА Ξυλοκερατέα 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Шеснаесетина километри јужно од Кукуш, 
ииомстри северозападно од Солун и гри ки- 
■етри североисточно од Горчливото Езсро па 
Ваорска височина од 90 метри е сместено село- 
Инџилар (22°5Г х 40°5Г). Порано админисгра- 
■о влегувало во сосгавот на општината Гол- 
; но во поново време претставува самостојна 
■пва со вкупна површина на општинскиот 
род 23 квадратни километри (царска паредба 
10.9.1955, Вл. в/к бр. 287/1955). Селото во ми- 
пх> било речиси чисто македоиска населба, 
» К’нчов го спомнува со 500 жители, од кои 
Македонци и 30 Турци. Бранков го забеле- 
<»480 македонски жители, додека Милоевиќ 
илно го води како чисто македонска населба 

♦-· македонски куќи. (Всушност, малобројното 
кжо население уште пред Балканските војни 
жапуштило селото, а што се однесува до бро- 
"ва македонските семејства, гие беа многу по- 

отколку што ги регистрира Милоевиќ.) Се- 
наполно настрадало за време на Вторага 

анска војна, бидејќи било разурнато од 
гге војски, а неговото население се спасува- 

бегајќи преку граница. Грчките власти тука 
■аш населиле доселенички семејства од Источ- 
Тракија, така што Инџилар при пописот од 
Згодина е евидентиран со 41, а во 1920 година 
~5 жители, кои се доселеници. Малку подоцна 
ккте власти тука паселиле и други доселенич- 
кгмејства од Источна Тракија, така што бро- 

■^■а жигелите нараснал во 1928 година на 420.
1940 година селото имаше 633 жители, а во 

1951 годипа 584, во 1961 година 614, во 1971 го- 
дина 512, во 1981 година 416, а во 1991 година 386 
жители. Основното занимање на населението е 
земјоделството, а основните производи се жито- 
го и памукот. Сточарството е слабо развиено.

101) ИНШАХЛАР Ινσσαχλάρ

Во атарот на општината Бајрам Дере, југо- 
источно од Кукуш и северно од Солун, до Првата 
светска војна постоело малото село Иншахлар, 
кое и припаѓало на групата гуски маала позната 
под заедничкото име Бајрам Дере. Иншахлар се 
спомнува во пописот од 1913 година со 109 жите- 
ли 'Гурци. Изгледа дека селото настрадало во 
Првата светска војна, бидејќи во подоцнежните 
пописи не сс спомнува како населба.

102ИСМАИЛИ
- ΓΑΒΡΑ Γάβρα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во северозападните разгранки на планината 
Круша, околу 22 километри северно од Кукуш, 
на иадморска височина од 450 метри е сместено 
сслото Исмаили (22°52 х 4Γ1Γ), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Морар- 
ци. До 1924 година селото било населено со тур- 
ско населснис. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 150 жители Турци, Милоевиќ го регистрира со 
40 гурски куќи, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 187, а во 1920 година со 166 жители. 
По нивното исслување во Турција во 1924 година 
грчките власти тука населиле доселенички семеј- 
ства, чиј број па жители во 1928 година изнесувал 
110. Во 1940 година селото имаше 262, во 1951 го- 
дина 213, во 1961 година 228, во 1971 година 44, 
во 1981 година само 30, а во 1991 година 94 жите- 
ли. Селото е прилично сиромашно. Главните про- 
изводи се жито и тутун, а малобројното населе- 
пие незпачително се занимава и со сточарство.

103) ИСПАХИ МАХАЛЕ (ИСМАИЛИ
МАХАЛА) Ισπαχή Μαχαλέ

Околу 14 километри источно од Кукуш, во 
југозападните разгранки на планината Карадаг, 
во составот на групата турски маала на општи- 
ната Севендекли до 1924 годииа постоело мало тур- 
ско село познаго под името Исиахи Махале или 
Исмаили Махала (23°03' х 41°00'), кое лежело ме- 
ѓу селата Севендекли и Дургутли. Во пописот од 
1913 година е евиденгирано со 34 жители, додека 
во 1920 година имало 13 жители. По напуштање- 
то па селото од малобројните турски жители во 
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1924 година селото не било обновено. Со наредба 
од >рчката влада број 50567 од 1927 година оваа 
напуштена населба е избришана од евиденција.

104) ИП1ИКЛАР
(АШИКЛАР, АШИКЛАРИ, И1ПИКЛАРИ)
- ЛЕВЕНТОХОРИОН ΛεβενΟοχώριον 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Седум километри југозападно од Кукуш на 
надморска височина од 160 метри е сместено се- 
лото Ишиклар (22°5О' х 40°57'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Дура- 
санли. Селото во минатото било населено со тур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 140 жители Турци, а Милоевиќ со 10 турски ку- 
ќи. Селото било разурнато за време на Втората 
балканска војна, а место иселените Турци тука 
биле сместени неколку доселенички семејства, кои 
во пописот од 1913 година броеле 27, а во 1920 
година 78 жители, сите од Источна Тракија. По 
1922 година тука биле сместени и други доселе- 
нички семејства од Источна Тракија и од Кавказ, 
така што во 1928 година селото имало 180, во 
1940 година 275, во 1951 година 247, во 1961 годи- 
на 248, во 1971 година 238, во 1981 година 279, а 
во 1991 година 301 жител. Во селото се произве- 
дува исклучително жито, а населението малку се 
занимава и со сточарство.

105) ЈАДЕМЛИ
- АМИГДАЛЕЕ Αμυγδαλε'αι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Десетина километри северозападно од Ку- 
Јсуш, на надморска височина од 340 метри, до Гра- 
ѓанската војна постоеше селото Јадемли (22°53' х 
4Г05'). Тоа претставуваше самостојна општина во 
Кукушката околија, во чиј состав влегуваа и се- 
лата Кара Аматли и Касимли. До 1924 година се- 
лото било населено исклучително со турско насе- 
лсние. Како такво, К'нчов го спомнува со 95 жи- 
тели Турци, Милоевиќ го регистрира со 28 гур- 
ски куќи, во пописот од 1913 година е регистри- 
рано со 91, а во 1920 година со 100 жители. По 
иселувањето на Турците грчките власти тука на- 
селиле доселенички семејства, чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 65. Во наредниот пе- 
риод бројот на жителите пораснал, така што во 
1940 година се регистрирани 198 души. Селото 
настрада во Граѓанската војна и повеќе не беше 
подигнато. Неговите жители се преселија во со- 
седното село Кара Аматли, каде што е пренесена 
и општината, додека своите имоти и натаму про- 
должуваат да ги обработуваат, главно одгледу- 
ва јќи жито и ту гун.

106) ЈАНЕШЕВО
- МЕТАЛИКОН Μεταλλικόν
(и. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Пет километри ссверозападно од Кукуш, крај 
главниот пат што води од Кукуш за Дојран, на 
надморска височина од 180 метри е расположено 
селото Јапешево (22°49' х 41°0Г), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Армучи. 
До Втората балканска војна, коѓа било запалено 
од грчките војски, Јапешево било паселено исклу- 
чително со македонско население. К'нчов го спом- 
нува со 320 жители Македонци. Со исто толку 
жители го бележи и Бранков, додека Милоевпќ 
го регистрира со 35 македонски куќи. Во летото 
1913 година при своето растапување грчките вој- 
ски го запалиле, а неговото население се спа- 
сувало бегајќи преку граница. На местото на по- 
бегнатите македонски жители грчките власти на- 
селиле неколку доселенички семејства, кои во 
1913 година имале 22, а во 1920 година 35 жите- 
ли. По 1922 година тука биле населени повеќе до- 
селепички семејства од Понд и од Кавказ. Во 
1928 година бројот на жителите изнесувал 508, во 
1940 година 711, во 1951 годнна 534, во 1961 го- 
дина 535, во 1971 година 410, во 1981 година 419, а 
во 1991 година 412 житсли. Намалувањето на бро- 
јот на жителите по војната се должи на иселува- 
ње на целн семејства во поголемите градски цен- 
три. Главните производи на населението се жи- 
тото и тутунот, а малку е застапено и сточар- 
ството.

107) ЈАПЛИ (П1АРЛИ)
- МИЛОХОРИОН (ХОРИУДАКИ) 
Μυλοχώριον (Χωριουδάκι)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.19

Во јужните разгранки на планината Кру1 
околу 14 километри северпо од Кукуш, на н 
морска височина од 300 метри, сместено е сел< 
Јапли (22°54' х 4Г07'). Лсжи во близина на не 
гашното македонско село Алексово, на сам) 
главен пат што води на север спрема Демир ] 
сар, и админисгративно влегува во составот 
општипата Морарци. До 1924 година било на 
лено со турско население. Како такво, К'нчов 
спомнува со 40 жители Турци, Милоевиќ со 
турски куќи, во 1913 година е евидентирано со 
а во 1920 година со 39 жители. По нивното исе 
вање во Турција во 1924 година грчките власти 
ка населиле поголем број каракачански или вл 
ки сточарски семејства, чиј број на жители 
1928 година изнесувал 225. Во 1940 година Ја 
имало 363, во 1951 година 257, во 1961 година 1 
во 1971 година 130, во 1981 година 119, а во 1 
година 118 жители. Главните производи на α
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» се житото и тутунот, со слабо развиено сто- 
чарство»

108) ЈУСУФЛИ (ЈУСУФАНЛИ) 
Γιουσουφανλή

Во југозападните разгранки на планината Ка- 
радаг, во близина на селото Севендекли, до Пр- 
■гга светска војна постоело мало турско село 
•аало) познато под името Јусуфли или Јусуфан- 

•Ж- Милоевиќ селово го спомнува со 27 турски 
суга, но бидејќи настрадало во Втората балкан- 
аа војна, тоа веќе се намалило на 10 куќи. За 
хеме на Првата светска војна се распаднало, та- 
<2 што во пописот од 1920 година се спомнува 
«ако населба без население и со наредбата на 
фчката влада број 50567 од 1927 година се брише 

евиденција. Инаку населбата и припаѓала на 
грувата збиени маала (вкупно 11), меѓу кои најго- 
лемата населба било селото Севендекли под чија 
слтина и припаѓале.

109) КАВАКЛИ
- ПЕРИНТОС Πέρινθος
(н. 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Дваесетина километри југозападно од Ку- 
отп на надморска височина од 11 метри е сме- 
лено селото Кавакли, кое административно вле- 
~»ва во составот на општината Хасан Обаси (22°52' 
ж 40°53'). До 1924 година Кавакли било населсно 
= турско население. К'нчов го спомнува со 50 
жжтели Турци, Милоевиќ со 10 турски куќи, во 
жгаисотод 1913 година е евидентирано со 45, а во 
В20 година со 35 жители. По иселувањето на 
■алобројните турски жители грчките власти ту- 
«а населиле поголем број доселенички семејства 

Источна Тракија, кои во 1928 година имале 
■в жители. Во 1940 година Кавакли имало 202, 
■о 1951 година 181, во 1961 година 157, во 1971 
мцнна 99, во 1981 година 25, а во 1991 година 43 
■жтели. Основниот земјоделски производ е жи- 

а слабо е развиено и сточарството.

110) КАЗАНОВО
-КОТИЛИ Κοτύλη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 15 километри југозападно од Кукуш 
® надморска височина од 90 метри се наоѓа го- 
жиопоседничкиот имот и населба Казаново (22°40' 
Ѕ 4СГ58'), кој" административно влегува во соста- 
■от на општината Драгомирци. До Втората бал- 
адска војна селото било населено исклучително 
® македонско население и според К/нчов имало 

200, а според Бранков 240 жители Македонци, 
додека Милоевиќ го регистрира со 25 македон- 
ски куќи. Во летото 1913 година при настапува- 
њето на грчките војски селото било наполно ра- 
зурнато, а неговото население се спасило бегајќи 
преку граница. Поради тоа Казаново во пописот 
од 1913 година се води како напуштено село, без 
население. По Првата светска војна атарот на 
селото бил откупен од неколку велепоседнички 
семејства, на чело со родоначалникот Котили, 
чие име и го доби населбата. Вкупната обработ- 
лива површина изнесува 7.500 декари првокласна 
земја, која се обработува со најсовремени агро- 
технички средства и дава мошне високи приноси, 
во прв ред пчсница. Селото (велепоседничкиот 
имот) во 1920 година се води со 53 жители, во 
1928 година со 42, во 1940 година со 112, во 1951 
година со 151, во 1961 година со 131, во 1971 го- 
днна со 88, во 1981 година со 53, а во 1991 година 
со 67 жители.

111) КАЛИНОВО
- СУЛТОЃАНЕИКА Σουλτογιανναίικα 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Осумнаесе г километри северозападно од Ку- 
куш на надморска височина од 90 метри е распо- 
ложено селото Калиново (22°4Г х 41°05'), кое ад- 
министративно влегува во сопственост на општи- 
ната Чугунци. Селото во минатото претежно би- 
ло населено со македонско население. К'нчов го 
спомнува со 320 Македонци, 45 Турци и 120 Ро- 
ми, Бранков бројот на Македонците го покачува 
на 432 души, додека Милоевиќ го регистрира ка- 
ко чисто македонска населба со 50 македонски 
куќи. Селото целосно настрадало во Втората бал- 
канска војна кога македонското население било 
принудено да го напушти пред грчките војски, 
кои настапувале и сееле пустош и смрт во маке- 
донските села, и да побара спас преку граница. 
(Поголемиот дел од тоа население и денес живее 
во Струмичко, а помал дел во Бугарија.) Во се- 
лото останале само мал број турски и ромски 
семејства. Во пописотод 1913 година е евиденти- 
рано со 80, а во 1920 година со 78 жители. По 
нивното иселување како муслимани, по сила на 
Лозанската конвенција, во 1924 година во Турци- 
ја, атарот на селото бил откупен од велепосед- 
ниците Султоѓанис, Кирјакос, Бикос и други. 
Вкупната обработлива првокласна земја изнесу- 
ва 12.000 декари и се обработува со најсовремени 
агротехнички средства, поради што дава мошне 
високи приноси, на прво место пченица. Оваа ве- 
лепоседничка паселба во 1928 година се води со 
73 жители, во 1940 година со 94, во 1951 година 
со 106, во 1961 година со 139, во 1971 година со 
82, во 1981 година со 62, а во 1991 година со 82 
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жители. Жителиге на селото се члснови на велс- 
поседничките семејства, како и земјоделски ра- 
ботници вработени на нивните имоти.

112) КАМБЕРЛИ
- ПСИ.ПО ХОРЈО 4'ηλό Χωριό
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Кукуш, околу пет кило- 
метри северозападно од Горно Тодораќ, на се- 
всрните падини на планината Круша до 1928 го- 
дина лежело малото село Камберли (23°00' ,\ 4ΓΊ0'). 
Административно влегувало во составот на оп- 
штината Босанли, а по нејзиното растурањс ата- 
рот на селото влегол во составот на општината 
Долно Тодораќ. Неговото население до Првата 
светска војна, кога се распаднало, било турско. К'н- 
чов Камберли го спомнува со 225 жители Турци, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 179. При формирањето на општината Босанли 
(н. од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919) Камберли 
влегло во нејзиниот состав. Меѓутоа, во пописот 
од 1920 година не се спомнува ниту оипггината 
ниту сслото Камберли, што значи дека било па- 
пуцггено. Во 1924 година тука биле сместени три 
бегалски семејства со вкупно 9 жители, кои на- 
скоро го напуцггиле, поради немање услови за жи- 
веење. Така селово во пописотод 1928, како и во 
подоцнежните пописи, престапа да се води како 
насслба.

113) ΚΑΡΑ АМАТЛИ (ΚΑΡΑ АМАРЛИ)
- КИЛАДИОН Κοιλάδιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Десет километри северно од Кукуш на над- 
морска височина од 310 метри е сместено малото 
село Кара Аматли (22°54' х 41°05'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кукушката околија, 
во чиј состав влегуваат селата Елесли и Касимли. 
Вкупната површина на оппггинскиот атар изнесува 
14 квадратии километри (царска наредба од 
30.3.1953, Вл. в/к бр. 86/1953). Селото до 1924 
година било населено со турско население. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 80 житсли Турци, 
Милоевиќ го регистрира со 65 турски куќи, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 81 жи- 
тел, колку што имало и во 1920 година. По исе- 
лувањето на малобројниге Турци во 1924 година 
во Турција грчките власти тука населиле доселе- 
нички семејства од Понд, Источна Тракија и Ма- 
ла Азија. Во 1928 година бројот на жителите из- 
несувал 97, во 1940 година 149, во 1951 година 215, 
во 1961 година 219, во 1971 година 169, во 1981 го- 
дина 151, а во 1991 година 148 жители. Главните 
производи на селото се жизхгго и тутунот, а насе- 
лението делумно се занимава и со сточарство.

114) ΚΑΡΑ БУНАР
- МАВРОНЕРИОН Μαυρονε'ριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 14 километри југозападно од Кукуш 
и пет киломе гри северно од Горчливото Езеро, 
на надморска височина од 150 метри е сместено 
селото Кара Бунар (22°49' х 40°53'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кукушката околија, 
во чиј состав влегуваат и селата Горно и Средно 
Апостолар. Вкупнага површина на општинскиот 
атар изнесува 31 квадратен километар (царска 
наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Селото 
Кара Бунар до Втората балканска војна било на- 
селено со гурско население. Како такво, К'нчов 
ιό спомнува со 270 жители Турци, додека Мило- 
евиќ го бележи со 32 гурски куќи. Селото на- 
сградало во Втората балканска војиа од грчките 
војски, поради пгго поголемиот број Турци се раз- 
бегалс, а во селото останале само три семејства. 
На местого на избеганите Турци грчките власти 
населиле доселенички семејства од Источна Тра- 
кија. Селото со новите жители во 1913 година 
имало 215, а во 1920 година 266 жители. По 1922 
година тука биле населени и други доселеници, 
така што тоа нараснало во 1928 година на 497 
жители. Во 1940 година имаше 767, во 1951 годи- 
на 709, во 1961 година 766, во 1971 година 569, во 
1981 година 664, а во 1991 година 671 жител. Во 
селото постои жандармериска станица која врши 
надзор и врз неколку околпи села. Населението 
произведува жито и памук, а делумно е развиено 
и сточарството.

115) ΚΑΡΑ ВЕКЛЕР (ΚΑΡΑ БЕКЛЕР)
Καρά Βεκελέρ

Мала турска населба во атарот на општи- 
ната Бајрам Дере, која постоела до Првата свет- 
ска војна. Во пописот од 1913 година се спомнува 
со 53 жители Турци. Во подоцнежните пописи на 
населението не се спомнува повеќе како населба, 
што значи дека се распаднала во Првата светска 
војна. Ова мало турско село ѓ< припаѓало на групата 
турски маала познати под заедничкото име Бајрам 
Дере, која се состоела од вкупно 13 маала.

116) ΚΑΡΑ МАХМУТЛИ
- МАВРОПЛАЃА Μαυροπλαγιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 23 киломе гри североисточно од Кукуи 
на самиот главен пат кој преку Круша води з 
Железничка Станица Порој, на надморска височ»- 
на од 440 метри е сместено селото Кара Маѕ- 
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мутли (22"55 'х 4Γ1Γ), кое административно вле- 
гува во составот на општината Снефче. До 1924 
година селото било населено со турско населе- 
■е. Како такво, К'нчов го спомнува со 120 души 
турско население, Милоевиќ го регистрира со 30 
турски куќи, во пописот од 1913 година е еви- 
Жатирано со 185, а во 1920 година со 118 жители. 
По ннвното иселување во 1924 година грчките 
чкти тука населиле доселенички семејства од 
Г «д и од Кавказ. Бројот на нивните жители во 
Н28 година изнесувал 213, а во 1940 година 365. 
Селото во пописот од 1951 година имаше 733 
жжтели (зголемувањето се должи на концентра- 
Шјата на житсли од околните села поради Гра- 
гааската војна), додека во пописотод 1961 година 
г евидентирано со 266. Во 1971 година има 136, во 
ΒΒ1 година 101, а во 1991 година 111 жители. На- 
■илувањето се должи на концеиграцијата на на- 
■еаснисто во соседното село Снефче, во кое и 
беше пренесена ошптината. Главни производи на 
селото се жито и тутун, а населението делумно 
се занимава и со сточарство.

117) ΚΑΡΑ МЕТО ОГУЛАРИ
Καρά Μέτο Ογουλάρι

Мала турска населба која најверојатно по- 
стоела во минатото на подрачјето на планината 
Карадаг и им припаѓала на таканаречените збн- 
ои турски маала во овој регион. Се спомнува кај 
Кнчов со 45 жители Турци. Оваа населба во по- 
Жцнежните пописи не се спомнува, пгго значи дека 
сс распаднала во времето на Балканскиге војни.

118) ΚΑΡΑ ПАЗАРЛИ
- ΑΓΟΡΑ Αγορά
(н. од 31.8.1926, Вл. в/кбр. .346/4.10.1926)

Северозападно од Кукуш, на растојание од 
«жолу 42 километри, во составот на општината 
Аканџали до пред Втората светска војна посто- 
сло мало село под името Кара Пазарли (22°47' х 
-4*16'). Ова селце до 1924 година било населено 
<е> турско население. Како такво, К'нчов го спом- 
■ува со 76 жители Турци, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 121, а во 1920 го- 
жна со 61 жител. По иселувањето на Турците во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
грчките власти тука населиле извесен број досе- 
ленички семејства, чиј број на жители во 1928 го- 
ина изнесувал 63. Во подоцнежните пописи се- 
>тп) повеќе не сс спомиува како населба, што 
зиачи дека се распаднало, а неговите жители се 
Јрибрале во други села, највероја гно во соседно- 
тп село Савџели.

119) КАРАЛИ (ΚΑΡΑ АЛИ)
- СИКАМИНЕА Συκαμινέα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Четириесетина километри северозападио од 
Кукуш, во непосредна близина на селото Акан- 
џали, на надморска височппа од 172 метри лежи 
селото Карали (22°48' х 41°15'), кое администра- 
тивно влсгува во составот на општината Акан- 
џали. До 1924 година селото било населено со 
турско паселение. К'нчов го спомнува со 70 тур- 
ски жители, додека во пописот од 1913 година е 
евидептирано со 222, а во 1920 година со 184 жи- 
тсли. По иселувањето на Турците во 1924 година, 
по сила на .Позанската конвенција, грчките влас- 
ти тука населиле доселенички ссмејства од Ис- 
гочна Тракија. Бројот на нивните жители во 1928 
година изнесувал 322, а во 1940 година 341. Кара- 
ли настрада за време на Граѓанската војна и по 
нормализирањето на ситуацијата е изградено на 
ново место, поблизу до селото Аканџали. Во по- 
писот од 1951 година селото е евидентирано со 
258 жители, во 1961 година со 208, во 1971 година 
со 173, во 1981 година со 153, а во 1991 година со 
142 жители. Основните производи на селото се 
житото, тутунот, детелината, а делумно е раз- 
виено и сточарството.

120) КАРАМОР (ΚΑΡΑ ОМЕР)
Καραμόρ (Καρά Ομέρ)

Мала гурска населба растурена во врсмето 
па Првата светска војна. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана со 37 жители. Била лоци- 
рана во непосредна близина на селото Хаџи Са- 
лср, источно од големото ссло Папрат и југоис- 
точно од селото Хамзали. (23°13' х 4Г06').

121)КАРАЏА  КАДИ
- КАМПАНИС (ВАЛТИ) 
Καμπάνης (Βάλτοι) 
(н. 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926), 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр.287/10.10.1955)

Петнаесетина километри југоисточно од Ку- 
куш и 37 километри северно од Солун, кај самиот 
главен пат шго од Солун води за Кукуш, на над- 
морска височина од 120 метри лежи селото Кара- 
џа Кади (22°55' х 40°53'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Кукушката околија, во чиј со- 
став влегува и селото Куцокостеика. Вкупната 
површииа па општинскиот атар пзнесува 24 ква- 
дратни километри (царска паредба од 28.2.1919, 
Вл. в/к бр. 48/1919). До Втората балканска војна 
селото било населено исклучително со македон- 
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ско население. Како такво, Кнчов го спомнува 
со 200 жители Македонци, Бранков со 280 Маке- 
донци, а Милоевиќ со 25 македонски куќи. Село- 
то насградало во Втората балканска војна, а нс- 
говото македонско населсние се спасило бсгајќи 
прску граница од страв да не настрада од грчката 
војска, која лапредувала во тој правец. Поради 
тоа во пописот од 1913 година селото е евиден- 
тирано со само 37 жители. На местото на побег- 
натитс македонски семејства грчките власти вед- 
наш населиле 80 семејства на доселеници од 'Гра- 
кија, чиј број на житсли во 1920 година излесувал 
277. Малку подоцна тука биле насслени и досе- 
лснички семејсгва од Источна Румелија (Бугари- 
ја) и од Почд. Норади зголемениот број на нови 
доселеници, во 1928 година селото го достигнало 
бројот од 831 жител, а во 1940 година се покачи 
на 1.275 жители. По Втората светска војна, пора- 
ди иселувањс во Солун, бројот на жигелите на 
Караџа Кади посгепено се намалува. Така во 1951 
година сс евидентирани 911 жители, во 1961 годи- 
па 1.025, во 1971 година 786, во 1981 година 876, а 
во 1991 годииа 1051 жител. Бидејќи лежи в поле, 
селото е мошне богато со жито, а се произве- 
дуваат и голсми количества тутун. Вниманис му 
се посветува и на сточарството, посебно на круп- 
нпо г рогат добиток.

122) КАРАЏАЛИ (СРЏАЛИ) Καράτζαλη

Околу 34 километри северно од Солун и 13 
километри југоисточно од Кукуш, во непосредна 
близина на селото Џевапли, до прсд Втората 
светска војна постоело малото село Караџали 
(23°00' х 40°55'), кое административно влегувало 
во составот на општината Чокали, а и припаѓало 
на групата турски збиени маала позната под за- 
сдничкото име Бајрам Дере. До 1924 година било 
населено исклучително со македонско население. 
Како такво, Милоевиќ го спомнува со 20 турски 
куќи, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 166, а во 1920 година со 128 жители. По исе- 
лувањето на овие малобројни Турци во 1924 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, грчките 
власги тука иаселиле извесен број доселенички 
семејства, чиј број на жигели во 1928 година из- 
несувал 47. Бидејќи оваа мала населба била ло- 
цирана во нспосредна близина на селото Џевал- 
ли, во подоцнсжните пописи престана да сс смета 
како посебна населба. По Граѓанската војна, од- 
носно по 1951 година на местото кадс што беше 
сместено селото Џевапли е изградена сосема но- 
ва населба, во која беа сместени житслите од не- 
колку околни помали населби на Бајрам Дере, 
така што тие престанаа да постојат како посебни 
населби (види и село Џевапли).

123) КАРАЏАЛИ
- КАЛИРОИ Καλλιρρόη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.19®·

Во севсрните разгралки на планината Кг«- 
ша, триесетина кллометри северно од Кукуш. ав 
надморска височина од 220 метри е сместено м»- 
лото ссло Караџали (22°52 гх 41°14'), кое админ»- 
стративно влегува во составог на општината П·· 
пово. До Првата светска војна селото било насе- 
лено со турско население, кое според К'нчов бро- 
ело 85 гурскн жители, додека во 1913 година е 
евидентирано со 176. Во 1920 година селото не сс 
спомнува како населба, бидејќи се распаднало за 
време на Прва га светска војна. Во ова напуште- 
но село грчките власти во 1924 година населиле 
доселенички семејства, чиј број на жители во 1928 
годипа изнесувал 79. Во 1940 година имало 127 
жители, во 1951 година 83, во 1961 година 88, во 
1971 година 85, во 1981 година 63, а во 1991 годи- 
на 47 жители. Селото е приличио сиромашно. 
Основни производи сс житото и тутунот, а иасе- 
лснието делумно се занимава и со сточарство.

124) КАРЛОБАСИ 1ХАРЛЈУБАСИ)
- КРИТИКА Κρητικά
(н.од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Северозападно од Кукуш, во подножјето на 
планината Беласица, во составот на оппггината 
Аканџали, сосема близу до оваа населба, постои 
мало село познато под името Карлобаси (22°48' х 
4Γ15'), кое во минатото било населено со маке- 
донско и турско население. К'нчов го спомнува 
со 90 Македонци, 70 Турци и 20 Роми, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 196, а во 1920 
година со 133 жители. По иселувањето на маке- 
долското и муслиманското население грчките влас- 
ти тука населиле доселенички семејства, чиј број 
на жители во 1928 година изнесувал 130. Оваа 
населба во подоцнежните пописи не се спомнува 
повеќе, бидејќи е соединета со соседното поголе- 
мо село и општина Аканџали. Основните произ- 
води на жителите се тутунот, житото и детели- 
ната, а делумно е развисно и сточарството.

125) КАСИМЛИ (КАСМЛИ, КАЗИКЛИ)
- ХИМАДЈОН Χειμαδιόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во јужните разгранки на планината Круша, 
11 километри североисточно од Кукуш, на над- 
морска височина од 300 мсзри с сместено селото 
Касимли (22°54' х 41°06'), кое административно 
влегува во составот на општината Кара Аматли. 
Во минатото претставувало чисто турска на-



ш: ^жолија 99

■ор според К'нчов имала 100 жители Тур- 
■освиќ ја спомнува со 28 турски куќи, до- 
■опвсотод 1913 година е регистрирана со 
1920 година со 69 турски жители. По нив- 
елување во Турција во 1924 година, по си- 

Лозанската конвенција, грчките власти гу- 
лжле доселенички семејства, чиј број на 

■о 1928 година изнесувал 109. Во 1940 
Касимли имаше 207 жители (зголемува- 

бројот на жителите веројатно се должи 
стуваљето на жителите од соседните ма- 
1би Ваисли и Долно Махмутли, кои во 
•с се распаднале, а нивното население се 
»во Касимли). Во 1951 година селото има- 

жнтели, во 1961 година 307, во 1971 годи- 
■о 1981 година 236, а во 1991 година 213 
- Главното занимање на селаните е сто- 
то, а произведуваат и тутун и малку жито.

Ϊ36) КАСТРОН Κάστρον

Нова населба подигната по шеесеттите го- 
- Лоцирана е на пет километри јужно од се- 
Ересели, четири километри североисточно 

селото Бајалци и еден километар северно од 
садијата каде некогаш било сместено селото 
■ш (22°38' х 41°04'). Адмииистративно влсгува 
составот на општината Ересели. Се работи за 

Шгтежно сточарска населба во која се сместени 
■тажку каракачански семејсгва. Прв пат се спом- 
>ава во пописог од 1961 година со 51 жител, во 
1Г1 година се евидентирапи 52, во 1981 година 
Ί. а во 1991 година 15 жители. 

кое во пописот од 1913 година е евидентирано 
како населба со 35, а во пописот од 1920 година 
со 58 жители Турци. По иселувањето на мало- 
бројното турско население во 1924 година, грч- 
ките власти тука населиле извесен број доселе- 
нички семејства. Бидејќи во непосредна близина 
се наоѓале пет такви мали маала, со наредба на 
грчката влада од 20.8.1927 година, објавена во 
Владиниот весник број 179 од 30.8.1927 година, 
овие пет мали населби (Усузлу, Дуракли, Дере- 
сели, Уссмли и Кесмели) се соединуваат во една 
населба, која е именувана со новото име Плаѓа, 
што во превод значи падини, што одговара на 
конфигурацијата на теренот. Тоа е и причината 
што во пописот од 1928 година Кесмели не е 
регистрирано како посебна населба.

129) КИРЈАКЕИКА Κυριακαίϊκα

Во атароз' на опшгина Хајдарли, западно од 
Кукуш, во непосредна близина на селото Хај- 
дарли, во седумдесеттите години е подигната ма- 
ла сточарско-фармерска населба, во која се смес- 
гени десетина каракачански семејсгва. Името го 
добила по старсшипата на родот Кирјакос. Ве- 
ројатно се работи за истите семејства кои пред 
Втората светска војна ги имале своите колиби на 
Кајмакчалан, во атарот на општината Крушора- 
ди, познати како Каливија Кирјаку. Населбата се 
наоѓа на надморска височина од 80 метри, а прв 
пат е евидентирана во пописот од 1981 година со 
53 жители. Во пописот од 1991 година се попи- 
шани 54 жители.

127) КЕЛЕБЕКЛИ Κελεμπεκλή

Околу 15 километри источно од Кукуш, кај 
самиот пат кој од Кукуш води за Лахана и Серес, 
ж» минатото постоело мало село познато под 
■мето Келебекли (23°00 'х 40°56'). Тоа и припаѓа- 
ж> на групата збиени турски маала кои влегувале 
■осоставот иа општината Севендекли. Селото се 
свомнува во пописот од 1913 година со само 45 
жггели. Изгледа дека се распаднало во времето 
■а Првата светска војна, поради што и пе се 
спомнува во пописот од 1920 година. Со наред- 
бата на грчката влада број 50567 од 1927 година 
селото како напуштена населба е избришано од 
евиденција.

128) КЕСМЕЛИ Κεσμελή

Северно од Кукуш, во составо г на општина- 
та Усузлу, до 1927 година како посебна населба 
постоело малото село Кесмели (22Ο5Γ х 4Г06'),

130) КОАРЧАЛИК Κοαρτσαλίκ

Североисточно од Кукуш, околу пет кило- 
метри југоисточно од Мозгали во чиј општински 
атар и припаѓа, до Балканските војни лежела ма- 
ла турска насслба позната како Коарчалик (23°09' х 
41°02'). Веројатно имала малку жители, па затоа 
не била регистрирана ниту кај К'нчов ниту кај 
Милоевиќ. Не се спомнува исто така и во грч- 
ките пописи на населението, што значи дека се 
распаднала за време на Балканските војни.,

131) КОКАРЏА (СМРДЕШНИК)
- КОКАРДЗА Κοκάρτζα

Околу 19 километри југозападно од Кукуш 
на надморска височина од 60 метри сместено е 
малото велепоседничко село Кокарџа (22°43' х 
40"54'), кое административно влегува во составот 
на оппггината Ново Женско (Неон Гинекокас- 
трон). Селото претставува велепоседнички имот 
на неколку богати каракачански семејства - на 
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Баскос, Кацавелис, Котула и други, кои распола- 
гаат со вкуппо 5.600 декари обработлива повр- 
шина, која се обработува со современа агромеха- 
низација и дава мошпе високи приноси. Ова мало 
село во минатото било населено со македонско 
население, но се распаднало кон крајот на XIX 
вск. а неговитс жители се прибрале во соссдного 
село Женско. Во 1928 година велспоседничката 
населба имала 43 жители, во 1940 година 49, во 
1951 година 62, во 1961 година 49, во 1971 година 
33, во 1981 година 66, а во 1991 година 70 жители.

1.32) КОЛИБАЛАР (КОЛИБИ)
- 11ЛАЃОХОРИОН Πλαγιοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 14 километри североисточно од Ку- 
куш, на падините па планината Градешко Тепе, 
која е разгранка на планината Карадаг, на над- 
морска височина од 360 метрн лежи селото Ко- 
либалар (23°00' х 4Г03'), кое административно вле- 
1ува во составот на општината Вирлан. Оваа ма- 
ла колибарска населба во минатото била населе- 
па со малобројно турско население. Во пописот 
од 1913 годииа е евидентирана со 50, а во 1920 
година со 37 жители. По иселувањсто на мало- 
бројните Турци грчките власти тука населиле из- 
весен број доселенички семејства, така што се- 
лото во 1928 година имало 73, во 1940 година 161, 
во 1951 година 127, во 1961 година 210, во 1971 
година 101, во 1981 година 13, а во 1991 година 
само 11 жители. Главните производи на сслото се 
житото и тутунот, а населението се занимава и 
со сточарство.

133) КОЛИБИ (АЛЧАКЧИ, ДОЈ1НИ КОЛИБИ, 
КОЛИБАЛАР, КОЛИБИГЕ,
НИСКИ КОЛИБИ)

Во атарот на општината Ругуновец (Поли- 
кастрон), во непосредна близина на селото Вар- 
дино, на самиот лев брег иа реката Вардар до 
1920 година постоела мала колибарска населба 
позната под имсто Колиби (22°36' х 40°58'). Оваа 
населба била различно именувана од разни попи- 
шувачи (нивните записи се дадепи во заграда). 
К'нчов ја спомнува како македонска населба со 
100 жители Максдонци, додека Милоевиќ ја ре- 
гисгрира како ромска населба со 15 домови. Во 
пописот од 1913 година е евидснтирана со 75 жи- 
тели, кои всушност се 8 ссмејства на доселеници 
Грци од Суфли (Тракија), бидејќи населбата се 
распаднала во вренето на Втората балканска вој- 
на. Селото во 1919 година административно влег- 
ло во составот на опшгината Бојмица, но со фор- 
мирањето на општината Ругуновец во пролетта 

1920 година (наредба од 9.3.1920, Вл. в/к бр. 65 од 
17.3.1920) влегло во составот на општината Ругу- 
новец. Мсѓутоа, поради непогодноста за живе- 
ењс, наскоро потоа речиси се распаднало, а него- 
вите доселенички жители се преселиле во други 
села.

134) КОЛИБИ
- КАЛИВИЈА Καλύβια

Источно од Кукуш, во атарот на општината 
Севендекли, во пописот од 1928 година е реги- 
стрирана нова населба под името Колиби со 73 
жители. Всушност се работи за колибарска сто- 
чарска населба на каракачански сточарски семеј- 
ства. Населбата во подоцнежните пописи не се 
спомнува, што значи дека се распаднала, а нејзи- 
ните сточарски жители се прибрале во околните 
села.

135) КОЛИБИ НА ЃАНЕЛЕИТЕ
- ИРИНИКОН (КАЛИВИЈА ЃАНЕЛЕОН) 
Ειρηνικόν (Καλύβια Γιαννελλαίων)
(н. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Северозападно од Кукуш, недалеку од грчко- 
македонската граница на надморска височина од 
235 мегри (22°40' х 4Г09') по 1933 година неколку 
каракачански роднински семејства од родот на 
Ѓаналеите подигнале нова колибарска сточарска 
населба, подоцна изградена од тврд материјал. 
која го добила името на родоначалиикот на овие 
семејства. Во 1954 година населбата е преиме- 
нувана во Ириникон. Таа влегува во составот на 
општината Владаја. Во 1940 година, кога прв пат 
е регистрирана, се води со 122 жители, во 1951 
годипа има 153 жители, во 1961 година 189, во 
1971 година 201, во 1981 година 177, а во 1991 
година 155 жители.

136) КОЧАНА
- РИЗАНА Ριζανά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Кукуш и југозападно од Серес. 
меѓу селата Равна, Лахана и Орлјак (23°13' 1 
4 ΓΌ0'), на надморска височина од 500 метри сме- 
стено е селото Кочана, кое административно вле- 
гува во составот на општината Равна. Селото зг 
1924 година било населено со турско населенис 
Како такво, К'нчов го спомнува со 300 жител 
Турци, «додела во пописот од 1913 година е ев» 
дентирано со 680, а во 1920 година со 171 жите-' 
Големата разлика во бројот на населението ме~ 
1913 и 1920 година се должи на фактот 
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селото настрадало во времето на Првата светска 
војна. По иселувањето на преостанатите Турци 
во 1924 година во Турција, по сила на Лозанскага 
конвеиција, грчките власти тука населиле до- 
селеиички семејства, чиј број на жители во 1928 
годииа изнесувал 171. Во 1940 година селото има- 
ше 214 жители. Селото Кочана настрада во Гра- 
ѓанската војна, а неговото население принудно 
бешс пресслсно во други села. .Пуѓето почнаа да 
сс прибираат по 1958 година, поради што и во 
■описот од 1951 година селото Кочана не се спом- 
вува како населба. Во пописот од 1961 година, 
бндејќи се врати еден дел од неговите жители, е 
регистрирано со 92, во 1971 година веќе има 223 
жители, но во 1981 година бројот на жителите 
■овторно опадна на 112, а во 1991 година на 102. 
Дрселеницитс се по потекло од Мала Азија, а 
■■вното главно занимање е сточарството и зе- 
■јоделствого со главни производи тутун и малку 
жжто. Бидејќи е планинско, селото е прилично 
бедно.

137) КОЏА ОГЛАРИ (КОЏА ОГЛУРАРИ, 
КОЏА ОГУЛАРИ)
- КИДОЊА Κυδωνιά
(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Кукуш и западно од Се- 
рес, на северниге разгранки на планината Клепс, 
■оја е разгранка на планината Карадаг, до Гра- 
'кзската војна постоеше малото село Коџа Ог- 
лари (23°09' х 4Г02'), кое административно вле- 
гуташе во составот на општината Мозгали. До 
Г~еата светска војна, кога се распаднало првиот 
■и. било населено со турско население. Како 
'жво, К'нчов го спомнува со 180 жители Турци, 
• к> пописот од 1913 година е евидентирано со 

жители. Бидејќи се распаднало за време на 
Ѕрвата светска војна, во пописот од 1920 година 
•асто не се спомнува како населба. Во 1924 го- 

било обновено, кога во него грчките власти 
®селиле извесен број доселенички семејства, чиј 

на жители во 1928 година изнесувал 38. Во 
ЈИм година во Коџа Оглари се попишани 83 жи- 
Έ-Ώ Селото било запалено од Германците на 25 
■згг.мври 1941 година и сите мажи од 16 до 65-го- 
Ча возраст биле убиени поради една незна- 
чпедна акција на партизанскиот одред „Атана- 
ах Дјакос". Преостанатите негови житсли се 
киграле во соседното село Мирово.

138) КОЏА ОМЕРЛИ
- ХЕРСОТОПИОН Χερσοτόπιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Агозападно од Кукуш, на 4 километри ис- 
1 главниот пат и железничката линија 

кои од Солун водат за Скопје, оддалечено 45 ки- 
лометри од Солун, на надморска височина од 80 
мстри лежи селото Коџа Омерли (22°42' х 40°56’), 
кое адмииистративно влегува во составот на оп- 
штината Драгомир. До Балкански гс војни селото 
било населено со македонско население. Како 
такво, К'нчов го спомпува со 260 жители Макс- 
донци, Бранков со 360, а Милоевпќ го регистрира 
со 40 македонски куќи. Селото всушност прет- 
ставувало чифлик па турскиот бег Селим-беј. Коџа 
ОмСрли наполно настрадало во Втората бал- 
канска војна, а неговото население се спасило, 
бегајќи пред грчките војски кои настапувале во 
овој правец. Од побегнатиге семејства дванаесет 
живсат во селото Секирник и двс семејства во 
селото Сушица (Струмичко), додека пет семеј- 
ства се во Бугарија. Бидејќи селото било разур- 
нато, во пописот од 1913 година се води како 
напуштена населба. Малку подоцна атарот иа се- 
лото бил откупен од иеколку велепоссднички се- 
мејства (Голимани, Таки Конаки и Камбури), кои 
располагаат со 14.000 декари првокласно обра- 
ботливо земјипгте кое го обработуваат со совре- 
мепа агромеханизација, поради што дава и висо- 
ки приџоси. Бројот на членовите на овие семеј- 
ства и на нивните работници кои живеат на имо- 
тот во 1920 година изнесувал 137, во 1928 година 
56, во 1940 година 80, во 1951 година 64, во 1961 
година 61, во 1971 година 57, во 1981 година 47, а 
во 1991 година 57 жители.

139) КРАСГАЛИ
КОРОНА Κορώνα

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северозападно од Кукуш и југозападио од 
Дојранското Езеро, до самата грчко-македонска 
граница, на надморска височина од 340 метри, во 
подножјето на малата планина Кара Баља е смес- 
тено малото село Крастали (221’40' х 41°10'), кое 
административно влегува во составот на општи- 
пата Владаја. До Првата светска војна било на- 
селено исклучително со турско население. Како 
такво, Милосвиќ го бележи со 80 гурски куќи. 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 384 жители. Бидејќи се наоѓало до самага 
фронтова линија, неговите жители во 1916 годи- 
иа биле принудно преселени, поради пгго и во по- 
писот од 1920 годипа не се спомнува како на- 
селба. Било обновено во 1924 година, кога во него 
грчките власти населиле доселенички семејства 
од Понд, чиј број на жители во 1928 година изне- 
сувал 109. Во 1940 година Крастали имаше 133, во 
1951 година 71, во 1961 година 78, во 1971 година 
83, во 1981 година 90, а во 1991 година 65 жители. 
Главните производи на селото се житото и туту- 
нот, а населението се занимава и со сточарство.
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140) КРЕЦОВО (КИРЕЧ, КИРЕЧ ЌОЈ)
- ХОРИГИОН Χωρύγιον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Селото Крецово се наоѓа четиринаесетипа 
километри западно од Кукуш, сместено на над- 
морска височина од 160 метри во самото полс 
(22°44' х 41°00'). Тоа претставува самостојна оп- 
иггина во Кукушката околија со вкупна површи- 
на па општинскиот атар од 30 квадратни кило- 
метри (царска наредба бр. 393 од 3.6.1961 година, 
Вл. в/к бр. 49/1961). Крецово до Балканските вој- 
пи било населено со македонско население. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 500, а Бранков со 
600 жители Македонци, додека Милоевиќ го ре- 
гистрира со 100 македонски куќи. Селото било 
наполно разурнато од грчките војски во летбто 
1913 година кога настапувале во овој правец, а 
пеговото население се спасило бегајќи преку гра- 
ница. Поголемиот дел од бегалците денес живсат 
во Струмица, а помал дсл во Бугарија. Поради 
тоа во пописот од 1913 година Крецово се води 
како напуштена населба, додека во поиисот од 
1920 година е евидентирано со 68 жители, кои се 
доселеници. Обновено било во 1924 година кога 
грчките власти во него населиле поголем број 
доселенички семејства од Кавказ. Во 1928 година 
Крецово имало 510 жители. Во 1940 година на- 
мссто со 735 погрешно се води со 166 жители. Во 
1961 година има 764, во 1961 година 791, во 1971 
година 732, во 1981 година 819, а во 1991 година 
878 жители. Главниот производ на селото с пче- 
ницата, но неговите жители располагаа г и со над 
7.000 овци и нсколку стотини глави крупен рогат 
добиток.

141) КРОНДИРЦИ (КИЛИНДАР)
- КАЛИНДРИЈА Καλίνδρια

На 62 километри по железничка линија се- 
верозападно од Солун и 17 километри североза- 
падно од Кукуш, на надморска височина од 120 
метри расположено е селото Крондирци (22°47' х 
4Г07'), кое административно влегува во составот 
па општината Хрсово. Крондирци до Балкански- 
те војни било населено со македонско население. 
Според К'нчов имало 200, а според Бранков 312 
жигели Максдонци, додека Милосвиќ го реги- 
стрира со 52 македонски куќи. Селото целосно 
пастрадало во Втората балканска војна од грчки- 
те војски, а неговото население се спасило бегај- 
ќи преку граница. Денес поголемиот број од гие 
семејства живеат во Струмичко, а помал број во 
Бугарија. Место побегнатите македонски семеј- 
ства тука се доселиле поголем број македонски 

гркомански семејства од Струмичко, чиј број на 
жители во 1913 година изнесувал 296, но тие по 
нормализирањето на ситуацијата по Првата свет- 
ска војна се вратиле во своите села. Поради тоа 
Крондирци во 1920 година е евидентирано само 
со 89 жители, кои малку подоцна го напуштиле 
селото. Во 1924 година тука биле доселени пого- 
лем број доселенички семејства, чиј број на жи- 
тсли во 1928 година изнесувал 349. Во 1940 го- 
дина селото имаше 267 жители, во 1951 година 
267, во 1961 година 261, во 1971 година 203, во 
1981 година 184, а во 1991 годипа 151 жител. Во 
сслото се произведува главно жито и тутун, а на- 
селението дслумно се занимава и со сточарство.

142) КУЗ БАИРЛИ (КУС БАИРЛИ)
Κούζ Μπαϊρλή

Во атарот на Фанарлиската општина, по- 
малку од два километра североисточно од Фа- 
нарли (22°58' х 4Γ1Γ), до Балканските војни ле- 
жела мала турска населба позната под името Куз 
Баирли. Поради мал број на населението не била 
регистрирана ниту во една досега позната статис- 
тика, како пред така и по Балканските војни, 
а веројатно нејзиното малобројно население е 
вбројувано во составот на жителите од селото 
Фанарли.

143) КУЗ МАХАЛЕ (КУЗ ХОЏА 
МАХАЛЕСИ, КУШ МАЛЕ) 
- РИЗОВУНИ Ριζοβούνι 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу пет километри југозападно од Пап- 
рат, во југоисточните разгранки на планината 
Карадаг, на надморска височина од 400 метри до 
пред Втората светска војна постоело малото се- 
ло Куз Махале (23°05' х 4Г04'). Тоа ή припаѓало 
на групата турски маала во овој регион, која се 
состоела од Куз Махале, Баш Махале, Чифлик 
Махале, Џами Махале и Хоџа Махале. К'нчов 
селово го спомнува со 156 жители Турци, додека 
во 1913 година е евидентирано со 100 жители. Се- 
лото настрадало во Првата светска војна, порад» 
што и не се спомнува во пописот од 1920 година. 
Било обновено во 1924 година кога грчките влас- 
ти во него населиле извесен број доселеничк· 
семсјства, чиј број на жители во 1928 година из- 
несувал 46. Поради немање услови за живеење, 
неговите жители малку подоцна го напуштилс 
селото и се преселиле во други околни села, нај- 
веројатно во селото Папрат, така што Куз Ма- 
хале престана да постои како населба.
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144) КУКУШ
- КИЈ1КИС Κιλκλίς

Педесет километри северно од Солун и 34 
километри источно од Стар Дојран на надморска 
височина од 280 метри е сместен убавиот и исто- 
риски град Кукуш (22°53' х 40°59'), родното место 
на Гоце Делчев. Градот Кукуш има статус на 
градска општина (н. бр. 25 од 13.7.1935, Вл. в/к 
бр. А.336 од 1935) во чиј состав влегуваат и се- 
лата Стрезово, Шекерли, Серсемли, Сеслово и 
Бела Црква. Вкупната површина на општински- 
отатар изнесува 87 квадратни километри. Градот 
е седиште и административен центар на Кукуш- 
<ата околија, во чиј состав влегуваат Кукушката
■ Гуменџиската околија. Во минатото, се до ле- 
тото 1913 година, кога бил разурнат од грчките 
•ојски, Кукуш претставувал центар на македон- 
ската култура и револуционерно жариште. Гој 
заде поголем број познати револуционсри и кул- 
турно-просветни дејци. Кукуш не е многу стар 
град. Почнал да се развива во XVIII век, кога 
станал стопански и административен центар на 
околијата за сметка на Женско (Аврет Хисар), 
и>га оваа населба почнала да опаѓа. Верковиќ го 
стомнува како чисто македонски град со 778 
брачни двојки и 10 влашки, додека К'нчов го 
запишал со 7.000 македонски и 750 турски жи- 
тсли. При крајот на XIX век во Кукуш почнало 
■омасовно доселување на турскиот елемент, кој 
ов година во година οέ повеќе растел. Бранков 
боојот на Македонците го качува на 10.360, доде- 
» Милоевиќ го регистрира со 1.000 македонски
■ ~60 турски семејства, што се чини преусилено, 
жкјќи бројот на Турците бил значително помал 
оц бројот на Македонците. Во Втората балкан- 
сжа војна градот бил целосно разурнат од грчки- 
че војски по налог на грчката влада. Неговото 
■збезумено население за да се спаси бегало пре- 
г. граница. Поголем број од кукушани денес 
жжвеат во Бугарија, а еден дел во Струмица. Во 
Кукуш, пак, биле населени гркомански семејства 
вп Струмица, поради што во пописот од 1913 
~дина е наречен Нова Струмица, а евидентиран 
е само со 1.590 жители, делумно доселеници од 
Струмица, а делумно Турци. Со намален број жи- 
■жли се води и во 1920 година, кога се попишани 
2236 жители. Во 1924 година грчките власти во 
"радот населиле поголем број доселенички семеј- 
-тва од Источна Румелија (Бугарија), Понд, Кав-

Мала Азија и Источна Тракија, така што во 
Кукуш во 1928 година, заедно со доселените 
гтрумичани, се регистрирани 6.864 жители. Во 
КМО ѓодина нивниот број се покачи на 8.356 жи- 
телм, во 1951 година имаше 9.702, во 1961 година 
10947, во 1971 година 10.538 , во 1981 година 11.148, 
»во 1991 година 12.139 жители. Во градот не пос- 
тсч никаква индустрија, а неговото население 

претежно се занимава со земјоделство, занает- 
чиство и трговија.

145) КУЛИНЕИКА Κουλιναίικα

По Граѓанската војна во Грција, во атарот 
на општината Ругуновец, околу 4 километри се- 
вероисточно од Ругуновец и јужно од селото 
Спанчово, на надморска височина од 80 метри е 
подигната нова сточарска населба, во која се 
сместиле Каракачани сточари од родот на Кули- 
неите, чије име и ја доби населбата (22°36' х 
41°02'). Прв пат се спомнува во пописот од 1961 
година со 117 жители, во 1971 година е евиден- 
тирана со 14, а во 1981 година со три жители, до- 
дека во 1991 година е свидентирана без жители.

146) КУЦОКОСТЕИКА
-МИЈ1ОС Μύλος
(н. 585 од 26.8.1962, Вл. в/к бр. 145/13.9.1962)

Во атарог на општината Караџа Кади, по- 
малку од четири километри северно од истоиме- 
ното село, крај самиот паг што води за Кукуш, 
на надморска височина од 160 метри, по Граѓан- 
ската војна во Грција е подигната нова сточарска 
населба (22°55' х 40°55'), наречена според името 
на главниот родоначалник на овие сточари. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1961 година со 73 
жители. Во пописот од 1971 година во неа се ре- 
гистрирани 65, во 1981 година 45, а во 1991 годи- 
на 50 жители. Во летото 1962 година населбата е 
преименувана во Милос, што значи воденица, 
бидејќи на местото каде е подигната некогаш се 
наоѓала воденица на мала рекичка која се влева 
во реката Галик, а која тече само на помалку од 
еден километар западно од населбата.

147) КУШОВО (МОЛАНЦЕ)
- КОКИЊА Κοκκινιά
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

На 17 километри североисточно од Кукуш, 
на ритчестите терени на западните разгранки на 
планината Карадаг на надморска височина од 320 
метри е сместено селото Кушово (23°0Г х 41°04')· 
Тоа претставува самостојна општина во Кукуш- 
ката околија, во чиј состав влегува и селото Меж- 
дурек. Вкупната површина на општинскиот атар 
изнесувд 23 квадратни километри (царска наред- 
ба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Кушово до 
1924 година било населено со македонско и тур- 
ско население. К'нчов го спомнува со 240 Ма- 
кедоици, 200 Турци и 60 Роми, Бранков бројот на 
Македонците го качува на 280, додека Милоевиќ
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селото го регистрира како чисто турска иаселба 
со 80 турски куќи, за што, секако, не е во право. 
Во Втората балканска војна селото иастрадало 
од грчките војски и голем број македонски жите- 
ли побарале спас прску граница (дел од овие се- 
мсјства денес живеат во Струмичко и во Буга- 
рија). Селото во пописот од 1913 година, и покрај 
тоа што настрадало, имало 340 жители, а во 1920 
година 335. Во 1924 година сите турски жители 
од Кушово по сила на .Позанската копвснција би- 
ле принудени да се иселат во Турција, како и 
преосганатите 33 македонски жители кои се исе- 
лиле во Бугарија. На местото на иселените Тур- 
ци и Македонци грчките власти населиле пого- 
лем број доселенички семејства. Како гакво, се- 
лото во 1928 година има 320 жители, во 1940 го- 
дива 420, а во 1951 година, поради Граѓанската вој- 
на, бројот на жителите се намали на 179. Во 1961 
година Кушово има 212, во 1971 годипа 162, во 
1981 година 143 жители, а во 1991 година 114 жи- 
тели. Населението произведува главно жито и 
тутун, а прилично е развиено и сточарството, со 
кое се занимаваат каракачаиските семсјства.

148) ЛЕЛОВО
АГИОС АНТОНИОС 

Άγιος Αντώνιος 
(ιι. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Кукуш, во северозапад- 
питс разграпки на планината Карадаг, на над- 
морска височина од 460 метри е сместено селото 
Лелово (23°04' х 41°07'), кое административно вле- 
гува во сос гавот на општината Пејково (порано 
седиште на општината Лелово). Селото до 1924 
година било населено со македонско и турско на- 
селение. Според К'нчов имало 400 Македонци и 
250 Турци. Бранков бројот на Македонците го 
качува на 480. Иако селото настрадало во Вто- 
рата балканска војна, кога голем број Македон- 
ци, бегајќи пред разјарсната грчка војска, го на- 
пуштиле селото и побегнале во Бугарија, во 1913 
година е евидентирано со 475 жители, но во 1920 
година, поради Првата светска војна, бројот па 
жителите се намали на 283. Во 1924 годииа сите 
Турци од селото по сила па Лозанската конвен- 
ција се иселиле во Турција, а принудно се исели- 
ле во Бугарија и преостанатите 97 Македонци. 
На местото на иселените Македонци и Турци грч- 
киге власти населиле доселенички семејства од 
Понд и од Кавказ. Во 1928 година бројот на но- 
вите житсли изнесувал 265, во 1940 година 416, 
во 1951 година се намалил поради Граѓанската 
војна на 154, во 1961 година имаше 218, во 1971 
година 125, во 1981 година 117, а во 1991 година 124 
жители. Населението произведува жито, компи- 
ри, тутун, врши експлоатација на околната шума, 

а делумно се запимава и со сточарство, за што 
постоја г погодни услови.

149) ЛИВАДИОН Λιβάδιον

Во пописот од 1928 година во составот на 
општината Варланџа се спомнува нова населба 
под името Ливадион, со 85 житсли. Оваа населба 
која била колибарско-сточарска, во подоцнежни- 
те пописи не се појавува, што зпачи дека се рас- 
паднала, а нејзините сточарски семејства се при- 
брале во други паселби.

150) ЛУТИЦА (ЛУТИЦА МАХАЛИ)
- ЛУТИЦА МАХАЛАДЕС
Λούτιτοα Μαχαλάδες

На ридските терени меѓу реките Сува и До- 
бра, околу 15 километри источно од градот Ку- 
куш и јужно од селото Севендекли, до Балкан- 
ските војни, па и по нив, постоеле осум турски 
маала познати под заедничкото име Лутица или 
Лутица Махали и како такви се водат во пописи- 
те на населението во 1913 и 1920 година. Тоа се: 
Пазарли, Ахметли, Бозлу, Дурданли, Слатина, 
Озурли, Османли Дере и Раманзали. По иселува- 
њето на Турците во 1924 година повеќе од овие 
населби биле обновени и тука биле населени до- 
селенички семејства, па дури добиле и нови ими- 
ња. 11екои од нив прераснале во поголеми насел- 
би, но повеќето се распаднале било пред Втората 
светска војна било во текот на неа и за време на 
Граѓанската војна (види посебно за секоја од 
именуваните населби).

151) МАЛОВЦИ (МЕЛАВЦА)
- ИЛЈОЛУСТОН Ηλιόλουστον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Кукуш и околу 4 киломе- 
три јужно од Чугунци сред самото Кукушко-дој- 
ранскко Поле на надморска височина од 80 ме- 
гри е сместеио е селото Маловци (22“44' х 4Г04'), 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Грбашел. До Балканските војни селото 
било населено исклучително со Македонци. К'н- 
чов го спомнува со 50, а Бранков со 104 жител· 
Македонци, додека Милоевиќ го регистрира со 
30 максдонски куќи. Во летото 1913 година Ма- 
ловци било изгорено од грчките војски и негово- 
то население се спасувало бегајќи преку граница 
(повеќето од семејствата денес живеат во Стру- 
мичко, а еден дел во Бугарија). Поради тоа се- 
лото во пописот од 1913 година се води како на- 
пуштена населба, додека во пописот од 1920 пх 
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ЈМва е евидентирано со 20 жители, кои всушносг 
• лоселеници. Малку подоцна гука биле населе- 
•Ш воголем број доселенички семејства. Со пив 
^рОЈОтна жителите во 1928 година изнесувал 238. 
1с 1940 година Маловци има 406 жители, во 1951 
■ииа 405, во 1961 година 464, во 1971 година 
Ж-. во 1981 година 394, а во 1991 година 353 жи-

Селото произведува големи количества жи- 
Ж. а делумно се занимава и со сточарсгво.

152)МАРСАЛИ
- ПЕВКИ Πεύκη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На трп километри северно од Рошлово (До- 
>) и околу 16 километри североисточно од 
111. на надморска височина од 440 метри било 
гено селото Марсали (22°56' х 4Г08'), кое адми-

1ТИВНО влегувало во составот на општината 
'во. До 1924 година било населено со тур- 

население. Како такво, К'нчов го спомнува 
250 жители Турци, Милоевиќ го регистрира со 
турски куќи, додека во пописотод 1913 година

нтирано со 35, а во 1920 година со 49 жи-
По нивното иселување во 1924 година во 

гја, по сила на Лозанскага конвеиција, грч-
к власги тука населиле извесен број доселе- 
жи семејства, чиј број на жители во 1928 годи- 
■знесувал 48, а во 1940 година 92. Во време на 

анската војна селото се распадна, а по нор- 
зирањето на ситуацијата не беше обновено. 
витс жители се прибраа во околните села,

во соседното село Рошлово (Доганџа), а
[жуваат да ги обработуваат своите имоги.

153) МАХЛЕСИ ИШЕК
Μαχλεσή Ισσεκ

На помалку од пет километри југозападно 
Владаја (22°4Г х 4Г08') до Првата светска вој- 
■остоело мало гурско село (маало) познато 
ι нмето Махлеси Ишек. Селото се распадиало 
■рсмето на Првата светска војна и повеќе не 
обвовило.

154) МАЧУКОВО
- ЕВЗОНИ Εύζωνοι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 76 километри северозападно од Солун
55 километри во ист правец северозападно од 
рсуш, до самата грчко-македонска граница нс- 
аеку од градот Гевгелија, крај левиот брег на 

?иата Вардар на надморска височина од 70 ме- 
Ό· лсжи селото Мачуково (22°34' х 4Г06'). Тоа 

претставува самостојна општина во Кукушката 
околија (царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр 
167/1919 и царска наредба од 24.11.1921, Вл. в/к 
бр 25/1921), во чиј состав влегуваат и селата Чи- 
демли и Бајалци и новооснованата населба Цол- 
јадес. Вкупната површина на општинскиот атар 
изнесува 59 квадратни километри. Мачуково во 
минатото било едно од најголемите македонски 
села во гегвелиско-кукушкото подрачје, па дури 
своевремено и поголемо од Гевгелија, но по от- 
ворањето на жслезничката линија Солун-Скопје- 
Белград почнало да опаѓа за сме гка на Гевгели- 
ја. К'ичов го спомнува со 1.300, а Браиков со 
1.312 жигели Македонци, додека Милоевиќ го 
запишал со 200 македонски куќи. Многу пастра- 
дало во Балканските војни и во Првата светска 
војна, кога во есента 1916 година, бидејќи тука 
минувала фронтовата линија, било присилно ра- 
селено. Делумно било обновено по нормализира- 
њето на ситуацијата. Во пописот од 1913 година 
Мачуково се води како преполовено - само со 
511 жители, а во 1920 година со 313 жители. По- 
голсм број жители од Мачуково уште пред Бал- 
канските војни се преселиле во. Гевгелија, а по- 
доцна голем број од нив емигрирале во Бугарија, 
како и обратио, извесен број гркомански ма- 
кедонски ссмејства од гевгелиските села се пре- 
селиле во Мачуково. Селото повторно почнало 
да расте по 1924 година, кога грчките власти ту- 
ка населиле поголем број доселенички семејства, 
претежно од Понд и Кавказ. Така, поради поста- 
вувањето на државпата граница и поделбата на 
Максдонија Мачуково било отсечено од Гевге- 
лија и во 1928 година имало 711 жители. Во 1940 
година нивниот број се качи на 871 жител. Во 
1951 година, порадп концептрација на жители од 
околните села, кои поради Граѓанската војна се 
собрале во Мачуково и кои се уште не се беа 
вратиле во своите села, е евидентирано со 1.251 
жител. Во 1961 година бројот на жителите се на- 
малува на 907, во 1971 година на 847, во 1981 го- 
дииа пораснува на 1.082, додека во 1991 година се 
попшпани 833 жители. Поради граничниот пре- 
мип преку кој Грција се поврзува со Република 
Македонија и Европа, тука освен царина, поли- 
ција, војска и пошта, постојат и други институ- 
ции, како и голем број трговски и занаетчиски 
дуќани. Главните производи на селото се житото 
и тутунот, а делумно е развиено и сточарството.

155) МЕЖДУРЕК
МЕЛИСУРГИОН Μελισσουργειον 

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во северозападните разгранки на Карадаг, 
околу 18 километри североисточно од Кукуш, на 
надморска височина од 360 метри, сместено е се- 
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лото Междурек (23°03' х 41°05'), кое администра- 
тивно влсгува во составот на оппггината Кушо- 
во. Селото Междурек до 1924 година било насе- 
лено исклучигелно со македонско население. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 500, а Бранков со 
680 жители Македонци, додека Милоевиќ го ре- 
гистрира како македонска населба без да го еви- 
дентира бројот на неговите домови. Селото мно- 
гу настрадало од грчките војски во Втората бал- 
капска војна, кога поголемиот број од неговите 
жители се спасиле бегајќи преку граница. Пора- 
ди тоа Междурек во пописот од 1913 година е 
евидентиран со само 163 жители, а во 1920 годи- 
на со 112 жители. Последните македонски жите- 
ли биле принудно иселени во Бугарија во 1924 
година (официјално 79 души). На местото па Ма- 
кедонците грчкитс власти населиле поголем број 
доселенички семејсгва од Понд. Бројот на нивни- 
те жители во 1928 година изнесувал 245, а во 1940 
година 377. Во 1951 година поради Граѓанската 
војна бројот на жителите се намалил на 207, а во 
1961 година се регистрирани 224. Во 1971 година, 
поради иселуваљсто во поголемите градски цен- 
три, бројот на населението се намали на 126, во 
1981 година се евидентиран 130, а во 1991 година 
114 жители. Главниот производ на селото е туту- 
нот, со ограничени количества жито. Населени- 
ето се заминава и со сточарство.

156) МЕНАТЛИ Μενατλή

Во непосредна близина и севсрозападно од 
Аканџали, до самата грчко-македонска граиица, 
на два киломезра западно од Аатли (Каваларис), 
до 1924 година постоело малото турско село Ме- 
натли (22°47' х 4Γ15'), кое администрагивно вле- 
гувало во составот на оппггината Аканџали. К'н- 
чов го спомнува со 25 жители Турци, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 20, а во 
1920 година со 12 жители. По иселувањето на 
Турците Менатли не било обновено така што 
престана да постои.

157) МИРОВО
-ЕЛИНИКОН Ελληνικόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На западните падини на планинага Клепе, 
која е разгранка на планината Карадаг, на 18 ки- 
лометри источпо од Кукуш, крај самиот пат што 
од Кукуш води за Лахана, на надморска височина 
од 710 метри лежи е селото Мирово (23°07' х 
41°00'). Тоа претставува самостојна општина во 
Кукушката околија, чиј општински атар опфаќа 
површина од 41 квадратеи километар (царска на- 
редба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). До 1924 го- 

дина селото претставувало мешана населба со тур- 
ско и македонско население. К'нчов го спомнува 
со 350 жители, од кои 290 Турци и 60 Македонци, 
додека Бранков и Милоевиќ воопшто не го спом- 
нуваат. Во пописот од 1913 година селото е еви- 
дентирано со 397, а во 1920 година поради Прва- 
та светска војна, кога веројатно и делумно на- 
страдало, бројот на жителите се намалил на 203. 
Во 1924 година сите негови турски жители (Ма- 
кедонците уште порано го напуштиле селото) по 
сила на Лозанската конвенција принудно се исе- 
лиле во Турција. На нивно место грчките власти 
населиле поголем број доселенички семејства, чиј 
број на жители во 1928 година изнесувал 244. Во 
1940 година селото имало 379 жители, а во 1951 
година, поради Граѓанската војна, бројот на насе- 
лението е сведен на 239 жители. Во 1961 година 
се евидентирани 322, во 1971 година 194, во 1981 
година 177, а во 1991 година 203 жители. Намалу- 
вањето на бројот на жителите во шеесетгите го- 
дини се должи на иселувањето на дел од населе- 
нието во поголемите градски центри, на прво ме- 
сто во Солун. Населението произведува тутун и 
жито, а со сточарство се занимава делумно, иако 
за тоа постојат многу поволни услови (пространи 
пасишата).

158)МИХАЛОВО
(МИЈАЛЕВО, МИХАЛОВА)
- МИХАЛИЦИ (МИХАЛИЦИОН) 
Μιχαλίτσι (Μιχαλίτσοιν)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 16 километри северозападно од Ку- 
куш на надморска височина од 50 метри е сме- 
стена малата велепоседничка населба Михалово 
(22"42’ х 4Г04'), која адмипистративно влегува во 
составот на општината Чугунци. Селото Миха- 
лово до Балканските војни било населено со ма- 
кедонско населние. Според К'нчов имало 150, а 
според Бранков 136 жители Македонци унијати. 
Милоевиќ го регистрира со 12 македонски куќи 
Во Втората балканска војна било разурнато од 
грчките војски, а неговото население се спасило 
бегајќи преку граница, поради што во пописот од 
1913 година Михалово се спомнува како напу- 
штена населба, додека во пописот од 1920 година 
вооппгго не се спомнува. Малку подоцна земји- 
штето од атарот на селото било откупено од тр· 
велепоседнички семејства, кои тука се сместиле 
обработувајќи го земјиштето со современа агро 
техничка механизација, поради што тоа дава висо- 
ки приноси. Населбата во 1928 година имала 53, а 
во 1940 година 25 жители. Поради настаните во 
текот на Втората светска војна и на Граѓанскат» 
војна сите велепоседнички семејства се повлеко· 
во Солун, каде што се постојани жители, но про 



Кукушка околија 107

Јолжуваат да ги држат и обработуваат своите 
■моти, престојувајќи привремено. Михалово во 
■описот од 1981 година е евидентирано со 29, а во 
1991 година со 32 жители.

159)МОЗГАЛИ
(МУЗГАЛИ, МУЗГЕ МАХАЛЕ) 
-КЛИСГОН Κλειστόν 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Кукуш и западно од Се- 
рес во една долина од спротивната страна на ви- 
«очината Свети Илија, која е разграпка на пла- 
жната Карадаг, до Втората светска војна посто- 
сло малото село Мозгали (23°07' х 4Г02'). Тоа 
Ч*тставувало самостојна општина во Кукушка- 
та околија, во чиј состав влегувале и селата Коџа 
Омерли и Мурсали. Селото до 1924 година било 
васелено со турско население. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 470 жители Турци, додска во 
■описот од 1913 година е евиден гирано со 288 жи- 
тели, а во 1920 година со само 45. Намалувањето 
ва бројот на жителите се должи на настаните од 
Првата светска војна кога и ова село настрадало. 
По иселувањето на малобројните турски жители 
■о Турција во 1924 година грчките власти тука 
■келиле извесен број доселенички семејства, чиј 
број на жители во 1928 година изнесувал 25, а во 
1940 година 109. Мозгали е едно меѓу првите села 
чии жители ја почувствуваа свирепоста на гер- 
манскиот окупатор. На 25 октомври 1941 година 
«упаторот ги стрелал сите машки жители од 16 
зо 65-годишна возраст, поради една незначителна 
акција во близина на атарот извршена од страна 
■а првиот партизански одред во Кукушката око- 
лија "Анастасиос Дјакос". По овој удар селото не 
можеше да се соземе и се распадна, а неговото 
■аселение се прибра во соседното село Мирово. 
Со наредба на грчката влада од 2 март 1947 годи- 
■а, објавена во Владиниот весник бр. 43 од 17 
март 1947 година, атарот на селото и општината 
се приклучени кон агарог на општината Мирово.

160) МОРАРЦИ
(МОРАВЦА, МОРАФЧА, МУРАФЧА) 
-АНТИГОНИЈА Αντιγόνεια
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Околу 16 километри северно од Кукуш на 
■адморска височина од 370 метри лежи селото 
Морарци (22°53' х 41°08'), кое претставува само- 
стојна оппггина во Кукушката околија (царска на- 
редба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919) во чиј со- 
став влегуваат и селата Рамна, Исмаили и Јапли. 
Вкупната површина на оппггинскиот атар изне- 

сува 28 квадратни километри. Морарци во мина- 
тото било големо македонско село, кое според 
К'нчов имало 1.200, а според Бранков 1.600 жите- 
ли Македонци, додека Милоевиќ го регистрира 
со 300 македонски куќи. Селото настрадало во 
текот на Втората балканска војна, кога грчките 
војски го разурнале и поголемиот дел од негово- 
то население побарал спас бегајќи преку грани- 
ца. Во селото останале околу 50 семејства со 326 
жители, колку што се регистрирани во пописот 
од 1913 година, а според пописот од 1920 година 
селото имало 385 жители. Во 1924 година речиси 
сите негови преостанати македонски жители при- 
нудно биле иселени во Бугарија (официјално 312 
души), а останале само неколку македонски се- 
мејства. На местото на иселените Македонци грч- 
ките власти населиле поголем број доселенички 
ссмејства од Понд, Кавказ и Мала Азија. Во Мо- 
рарци во 1928 година се евидентирани 336 жите- 
ли, во 1941 година 507, во 1951 година поради 
Граѓанската војна бројот на жителите е намален 
на 340, во 1961 година се регистрирани 363, во 
1971 година 238, во 1981 година 120, а во 1991 
годииа 122 жители. Главни производи на селото 
се жито и тутун, а населението делумно се 
занимава и со сточарство.

161)МУРСАЛИ
- АМПЕЛОФИТОН Αμπελόφυτον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Кукуш и околу три километри 
североисточно од Мирово, на јужните падини на 
планината Карадаг до 1940 година постоело ма- 
лото село Мурсали (23°08' х 41°01'), кое админи- 
стративно влегувало во составот на општината 
Мозгали. Ова релативно големо турско село, кое 
К'нчов го спомнува со 250 жители Турци, а во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 276 
жители, настрадало во текот на Првата светска 
војна, поради што во пописот од 1920 година во- 
општо и не се спомнува. Обновено е во 1924 го- 
дина кога грчките власти во него населиле не- 
колку доселенички семејства со 36 жители, колку 
што се регистрирани во пописот од 1928 година. 
Во 1940 година селото имало 55 жители. Насе- 
лението од Мурсали, заедно со жителите од села- 
та Мозгали и Коџа Оглари, настрада на 25 ок- 
томври 1941 година, кога германскиот окупатор 
ги убил сите мажи од 16 до 65-годишна возраст 
поради една незначителна акција на партизански- 
от одред „Атанасиос Дјакос“ во Кукушката око- 
лија, при ΠΙΤΟ селото беше запалено. Неговото 
население се прибра во соседното село Мирово. 
Агарот на селото, како и на другите две запа- 
лени села, со наредба на грчката влада од 1947 
година е приклучен кон општината Мирово (на- 
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редба од 2 март 1947 година, објавена во Вла- 
диниот весник бр. 43 од 17 мар г 1947 година).

162) МУТУЛОВО (МОТИЈ1ОВО)
- МЕТАКСОХОРИОН Μεταξοχώριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Дванаесетина километри североисточно од 
Кукуш, на надморска височина од 280 метри ле- 
жи селото Мутулово (22°58' х 4Г04'), кое адмипи- 
стративно влсгува во составот на општината Ќур- 
ќут. До Балканските војни Мутулово било едно 
од најголемите македонски села во Кукушката 
околија. К'нчов го спомнува со 850, а Бранков со 
1.344 жители Македонци, додека Милоевиќ го 
води само со 35 куќи. Во Втората балканска вој- 
на речиси целото било разурнато од грчките вој- 
ски, а поголемиот дел од неговото население се 
спасил бсгајќи прску граница (од пив 30 семеј- 
ства и денес живеат во Струмица, а осганатите 
во Бугарија). Поради тоа во пописот од 1913 го- 
дина сслото е евидентирано само со 122 жители. 
Малку подоцна тука биле сместени околу 30 се- 
мејства на доселеници од Тракија, така што бро- 
јот па житслите на селово во 1920 година се по- 
качил на 272. Во 1924 година сите преостанати 
македонски жители (официјално 77 души) при- 
нудно биле исслени во Бугарија. На местото на 
иселените Македонци грчките власти населиле 
поголем број грчки доселеници од Понд, а во по- 
ново врсме и сточарски каракачански семејства. 
Селото со новите жители (Тракијците кои потек- 
нувале од Западна Тракија набргу се вратиле во 
родните места) во 1928 година имало 247 жители, 
но во 1940 година нивниот број се покачи па 477. 
Меѓутоа, поради Граѓанска га војна дојде до извес- 
но намалување на бројот на неговите жители. 
'Гака во 1951 година селото е евидентирано со 
328 жители, во 1961 година со 355, во 1971 година 
со 252, во 1981 година со 193, а во 1991 година 175 
жители. Намалување го на бројот на населеиието 
во шеесе гтите години се должи на натамошного 
иселување на дел од жителите во поголеми град- 
ски центри, на прво место во Солун. Главнитс 
производи на селото се житото и тутунот, а де- 
лумно е развиено и сточарството, со кос посебно 
се занимаваат каракачанските семејства.

163) МУХАЛИ (МОХАЛИ) Μουχαλή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северно од Кукуш, околу 15 километри од- 
далечена од него, до 1927 година постоела мала 
населба, која се водела под името Мухали или 
Мохали (22°52' х 41°08'). Во минатото ή припа- 
ѓала на групата збиени турски маала позната под 

заедничкото име Усузлу или Усузли. Ова маало 
во пописот од 1913 година се води како посебна 
населба, ио без население, додека во пописот од 
1920 година е евиден гирано со 54 жители Турци, 
кои по сила на Лозанската конвенција во 1924 го- 
дииа се иселиле во Турција. На местото на иселе- 
ните Турци грчките власти населиле неколку до- 
селенички семејства. Бидејќи пет од маалата на 
Усузлу се наоѓале еднододруго, при преименува- 
њето на населбите (наредба на грчката влада од 20 
август 1927 година, објавена во Владиниот весник 
бр. 179 од 30 август 1927 година), селото Мухали и 
околпите населби Поторес, Џевапли, Чалисли и 
Докузли се соединуваат во една населба под 
заедничко ново име Агија Кирјаки (види и село 
Поторес - Агија Кирјаки).

164) НЕА КАВАЛА (ЕВДОМИНДА)
- НЕА КАВАЛА Νε'α Καβάλλα

Неа Кавала е нова населба сместена запад- 
но од Кукуш во близина на главниот пат кој од 
Солун води за Скопје. Оддалечена е 4 километри 
источно од Ругуновец и лежи на надморска висо- 
чина од 25 метри (22°37 'х 40°59'). Административ- 
но влегува во составот на градската оппггина Ру- 
гуновец. Селото е изградено веднаш по исушу- 
вањето на Арџанското Езеро, на место кое пора- 
но било под вода, а бидејќи биле изградени 70 но- 
ви стана, во почетокот било наречено Евдомив- 
да, што значи седумдесет, но подоцна било наре- 
чено Неа Кавала (Нова Кавала), затоа што коло- 
нистите на ова село биле дојдени од градот Кава- 
ла, инаку доселеници од Мала Азија. Селото е 
прв пат евидентирано во пописот од 1940 годин» 
со 361 жител. Во 1951 година има 303, во 1961 го- 
дииа 288, во 1971 година 281, во 1981 година 207,· 
во 1991 година 191 жител. Бидејќи лежи в поле ■ 
располага со плодно земјиште, тоа е доста бог»- 
то. Главпи производи се памук, пченица, пченк*. 
бостан и други земјоделски производи, а вним*- 
ние му се посветува и на краварството.

165) НЕА КАВАЛА 62
СИТАРЈА Σιταριά

(н. од 28.8. 1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940»

Југозападно од Кукуш, три киломе гри ист 
но од Вардино, во непосредна близииа на гл 
ниот пат што води од Солун за Скопје, на н 
морска височина од 35 метри е сместено новс 
село Неа Кавала 62 или, како што е преиме 
вано во 1940 година, Ситарја (22°40' х 40°57'). > 
министративно влегува во составот на оппгги 
га Ругуновец. Изградено е на местото кое не, 
гаш го зафаќале водите на Аматовското Езерс 
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веднаш по неговото исушување. Селото во по- 
четокот било паречено Неа Кавала 62, бидејќи 
тука биле изградени 62 нови дома, наменети за 
доселеници дојдени од градот Кавала, инаку по 
потелко од Мала Азија, кои го добиле земјиш- 
тето ослободено од исушеиото езеро. Селото прв 
пат се јавува во пописот од 1940 година со 340 
жители. Во 1951 година има 317 жители, во 1961 
година 321, во 1971 година бројот на жителите се 
намалува на 259, во 1981 година на 219, а во 1991 
година на 167. Иако селото е мошне богато и 
произведува големи количества памук, пченица, 
бостан и други земјоделски производи, и тука се 
појавува миграција во градот, на што се должи и 
релативното намалување на бројот на населени- 
ето во 1971 и 1981 година.

166) НЕА КАВАЈ1А 35
- ХРИСОКАМПОС Χρυσόκαμπος
(н. од 28.8. 1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

Западно од Кукуш, во непосредна близина 
на главниот пат што води од Солун за Скопје, на 
местото каде што некогаш се наоѓало Арџанско- 
то Езеро, по неговото исушување е подигната со- 
сема нова населба која, бидејќи имала 35 нови ста- 
ва, во почетокот е наречена Неа Кавала 35 (се 
работи за доселеници од градот Кавала, инаку по 
■отело од Понд и Источна Тракија), а во 1940 
година преименувана во Хрисокампос (22°39' х 
40°59') што во превод значи златно поле. Насел- 
багта е оддалечена четири километри источно од 
Ругуновец и лежи на 20 метри надморска висо- 
чина. Административно влегува во составоз’ на 
градската опиггина Ругуновец. Прв пат се спомнува 
•о пописот од 1940 година со 735 жители. (Оваа 
бројка се однесува на жителите на селото Кре- 
■ово. Вистинскиот број на жителите од Неа Ка- 
•иа 35 во 1940 година е 166.) Во 1951 година се 
«■■дентирани 170, во 1961 година 125, во 1971 го- 
жна 22, во 1981 годиана 14 жители, а во 1991 го- 
жна само 11 жители. И покрај мошне плодно 
жмјиште, жителите од оваа населба масовно се 
жслуваат во Солун.

167) НЕМАНЦИ (ЧОМЛЕКЧИ)
- ДИПОТАМОС Αιπόταμος
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Осум километри североисточно од Кукуш 
• иадморска височина од 220 метри лежи селото 
Иеманци (22°58' х 4Г02'), кое административно 
•кгува во составот на општината Ќурќут. Село- 
'•зо Балканските војни било населено исклучи- 

■’ϊιηο со македонско население. Како такво, К'н- 
спомнува со 160, а Бранков со 360 жители 

Македонци, додека Милоевиќ го регистрира со 
30 максдонски куќи. Селото наполио настрадало 
во Втората балканска војна кога грчките војски, 
кои настапувале во овој правец, го запалиле, а 
нсговите жители се спасиле бегајќи преку грани- 
ца, поради што во пописотод 1913 година Неман- 
ци се спомнува како напуштена населба. На мес- 
тото на иселените Македонци грчките власти насе- 
лнле 20 семејства од Западна Тракија која тогаш 
се наоѓала под бугарска власт. Ова население по 
пописот од 1920 година е евидентирано со 125 жи- 
тели, кои по нормализирањето на ситуацијата се 
вратиле во своето село. На местото на иселените 
Македонци и Тракијци грчките власти населиле 
доселеници од Понд и од Кавказ, чиј број на 
жигели во 1928 година изнесувал 352. Во 1940 го- 
дина во селото се рцгистрирани 554 жители, но 
поради Граѓанската војна и треската за иселува- 
ње во поголемите градови нивниот број во 1951 
година се намали на 356, во 1961 година на 336, во 
1971 годииа на 223, во 1981 година иа 202, а во 
1991 година на 198 жители. Главни производи на 
селото се жито и зутун, а малку е развиено и 
сточарството.

168) ΙΙΟΒΑ ВАРЛАНЏА
- НЕОН АГИОНЕРИОН Νέον Αγιονέριον

На 27 километри југозападно од Кукуш и на 
5 километри источно од главниот пат што води 
од Солун за Скопје, на надморска височина од 120 
мстри лежи новото ссло Неон Агионерион (Нова 
Варланџа) (22°43' х 40°48'). Селото претставува са- 
мостојна оппггина со вкуппа површина на општин- 
скиот атар од 13 квадратни километри. Подиг- 
нато е во 1926 година, кога во него биле смес- 
теин 240 доселенички семсјства од гратчето Ни- 
ди во Мала Азија. Бројот на жителите во 1928 го- 
дина изнесувал 537, во 1940 година 570, додека во 
1951 година, поради концентрација на жители од 
попасивните села, населението пораснало на 1.235 
жители. Во 1961 година селото имало 1.332 жи- 
тели, во 1971 година 1.043, во 1981 година 1.333 жи- 
гели. а во 1991 година дури 1.617 жители. Неон 
Агионерион лежи в поле и земјиштето е многу 
плодно, така што дава високи приноси од пчени- 
ца и од други земјоделски култури, додека сто- 
чарството е слабо развиено.

169) НОВА СВЕТА ПЕТКА
- НЕА АГИЈА ПАРАСКЕВИ 
(СИПИКИСМОС СИМОРИОПЛИКТОН) 
Νέα Αγία Παρασκευή 
(Συνοικισμός Συμμοριοπλήκτων)

Ссверно од Кукуш, на 4 километри јужно од 
селого Света Петка (Агија Параскеви), веднаш 
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по Граѓанската војна била изградена нова насел- 
ба, наменета за оние семејсгва чии домови на- 
страдале во виорот на Граѓанската војна. Грчка- 
та влада со одредена намера ја нарече Синикис- 
мос Симориопликтон (22°53' х 41° 15'), што во пре- 
вод значи населба на настраданиге од бандити. 
Г1рв пат се спомнува во пописот од 1951 година 
со 219 жители. Малку подоцна населбата е пре- 
именувана во Неа Агија Параскеви (Нова Света 
Петка), како што се води во пописот од 1961 го- 
дина кога е евидентирана со 391 жител, за сметка 
на постарата населба Света Петка која се води 
со 106 жители. Оваа населба во пописот од 1971 
година со официјален акт на грчката држава се 
соединува со селото Света Петка и престанува да 
се води како посебна населба (види и с. Свста 
Петка).

170) НОВО ЖЕНСКО (НОВО АВРЕТ ХИСАР)
- НЕОН ГИНЕКОКАСТРОН
Νέον Γυναικόκαστρον

Петнаесетина километри југозападно од Ку- 
куш на надморска височина од 75 метри се наоѓа 
селото Неон Гинекокастрон (Ново Женско) (22°45' 
х 40°56'). Тоа претставува самостојна општина во 
Кукушката околија (н. од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 34 
од 1931), во чиј состав влегуваат и селата Кокар- 
џа (Смрдешник), Долно Апостолар и Вакув (Ва- 
куфион). Вкупната површииа на општинскиот атар 
изнесува 42 квадратни километри. Оваа населба 
е сосема нова. Изградена е во 1924 година, кога 
грчките власти тука населиле доселенички семсј- 
ства од Источна Тракија. Во 1928 година селото 
имало 624 жители, во 1940 година 894, во 1951 го- 
дина 857, во 1961 година 901, во 1971 година 819, 
во 1981 годииа 801, а во 1991 година 760 жители. 
Земјипггето е мошне плодно, а главен земјодел- 
ски производ е пченицата. Помалку е развиено и 
сточарството, посебно краварството.

171) НОВО ПОПОВО
- НЕОН МИРЈОФИТОН
Νέον Μυριόφυτον

На 24 километри северозападно од Кукуш, 
на надморска височина од 180 метри, сместено е 
малото село Неон Мирјофитон, кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Попово 
(22°49' х 41° 13). Селото прегставува нова доселе- 
пичка населба, изградена во 1928 година на сосе- 
ма мало растојание (на еден километар) јужно од 
селото Попово. Првпат се спомнува во пописот 
од 1940 година со 91 жител. Во 1951 годипа има- 
ше 68, во 1961 година 93, во 1971 година 31, во 
1981 година 22, а во 1991 година 33 жители. Глав- 

ни производи на селото се жито и тутун, а сжм 
чарството е слабо развиено

172) НОВО СЕЛО (ЕНИ ЌОЈ)
- ЕЛЕФТЕРОХОРИОН
Ελευθεροχώριον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.192Ц]

Покрај самиот пат кој од Кукуш води за Дм 
ран, на три километри јужно од железничхж·! 
линија Солун-Кукуш-Цариград, на 13 киломм 
три северозападно од Кукуш, на надморска васм 
чина од 60 метри сместено е селото Ново Сел· 
(22°46’ х 41°04'), кое административно влегува а· 
составот на општината Хрсово. Ново Село ји| 
Балканските војни било населено со македовсш· 
населенис. К'нчов го спомнува со 125 жители Ма-1 
кедонци, а Милоевиќ со 20 македонски куќи 
текот на Втората балканска војна наполно вам 
града и неговото насление, за да се спаси, побач 
нало преку граница. Поради тоа во пописот 
1913 година се води како напуштена населба ѓеѕ 
население, додека во пописот од 1920 година м 
општо не се спомнува. Селото било обновено ин 
1924 година, кога грчките власти во него нас&- 
лиле доселенички семејства, чиј број на жител· 
во 1928 година изнесувал 184. Во 1940 година е е»- 
дентирано со 332 жители, во 1951 година со 3(4. 
во 1961 година со 301, во 1971 година со 188. ве 
1981 година со 176, а во 1991 година исто такас· 
176 жители. Намалувањето на бројот на населе- 
нието во шеесеттите години се должи на иселу- 
вањето на дел од жителите во поголемите гра*- 
ски центри. Главен производ на населението е 
пченицата, а сточарството е слабо развиено.

173) ОЗУРЛИ (УРЛУ)
- КАТОХОРИОН (КАТО ХОРЈО) 
Κατωχώριον (Κάτω Χωριό)
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 13 километри југоисточно од Кукув 
и западно од селото Пазарли, на надморска висо- 
чина од 280 метри, до Граѓанската војна постоела 
мала населба позната под името Озурли (23°0Г X 
40°58'), која административно влегувала во сост*- 
вот на оппггината Пазарли. Ова село во минато- 
то ή припаѓало на групата турски маала познат· 
под заедничкото име Лутица. Се спомнува во по 
писот од 1913 година со 200 жители Турци, а во 1920 
година со 153 жители. По иселувањето на Турцв- 
ге во 1924 година по сила на Лозанската конвев- 
ција, грчките власти тука населиле извесен 6ρσ 
доселенички семејетва. Во пописот од 1928 годо- 
на селото е регисгрирано со 62, а во 1940 годива 
со 101 жител. Во времето на Граѓанската војш
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Озурли настрада, а по нормализирањето на си- 
"•ацијата не е обновено. Неговите жители се при- 
■Ѕраа во соседното село Пазарли, каде што беа 
жзградени специјално за таа цел нови станови од 
^трана на грчките власти, но ги задржаа своитс 
«оти кои и натаму ги обработуваат.

174) ОНДУЛУ (ОНДУЛИ, ХОНДУЛУ)
- АНИФОРЈА Ανηφόρια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На помалку од 20 километри североисточно 
Кукуш и околу три километри јужно од Фа- 

варли до пред Втората светска војна постоело 
«алото село Ондулу (29°56' х 4Γ09'), кое админи- 
стративно влегувало во составот на општината 
♦анарли. Ондулу до 1924 година било населено 
® турско население. К'нчов го спомнува со 50 
жмтели Турци, додека во пописот од 1913 година 
е свидентирано со 75, а во 1920 година со 85 жи- 
тели. Во 1924 година, по сила на Лозанска га кон- 
■енција, неговите малобројни турски жители се 
■селиле во Турција, а на нивното место се насе- 
иле неколку доселенички семејства. Бројот на 
ивните жители во 1928 година изнесувал 65. 
Малку подоцна, поради немање нормални услови 
« живеење, селото се распаднало, а неговото на- 
«еление се прибрало во соседното село Фанарли.

175) ОРЕОВИЦА (ОРЕХОВИЦА) 
-ПЕВКОДАСОС Πευκόδασος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На пет километри северно од Ругуновец и 
околу 61 километар северозападно од Солун, крај 
самиот лев брег на реката Вардар, на надморска 
височина од 150 метри лежи селото Ореовица 
(22°35' х 4Г02'). Тоа претставува самостојна општи- 
на со вкупна површина на општинскиот атар од 
14 квадратни километри. Во минатото Ореовица 
била мешана населба во која живеело македон- 
ско и турско население. К'нчов ја спомнува со 
230 Македонци и 490 Турци, Бранков бројот на 
Македонците го качува на 256, додека Милоевиќ 
Д регистрира со 35 македонски и 30 турски куќи. 
Во пописот од 1913 година селово е евидентира- 
■о со 502, а во 1920 година само со 45 жителл. 
Ова драстично намалување на населението се дол- 
жи на фактот што во 1914 година голем број Ма- 
жедонци се иселиле во Бугарија, како последица 
■а настаните од Првата светска војна. Преоста- 
■атите 50 жители Турци во 1924 година по сила 
■а Лозанската конвенција се иселиле во Турција, 
а на нивно место се населиле доселенички семеј- 
сгва од Понд. Бројот на житслите во 1928 година 
гзнесувал 354. Во 1940 година селото е евиден- 

тирано со 790 жлтели, во 1951 година со 711, во 
1961 година со 782, во 1971 година со 475, во 1981 
година со 609, а во 1991 година со 569 жигели. 
Основните производи на селото се памукот и пче- 
ница га, додека сточарството е слабо развиено.

176) ОСМАНЛИ (ОСМАНЛИ ДЕРЕ) 
-ВАТИЈА Βάθεια
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 13 километри југоисточно од Кукуш 
и околу 4 кллометри југозападно од селото Пазар- 
ли, во чија општина и припаѓало, до пред Вто- 
рата светска војна постоело малото село Осман- 
ли (23°02 'х 40°57’), кое ή припагало на групата 
турски маала позната под заедничко име Лутица. 
Во пописотод 1913 година е евидентирано со 110 
жители, додека во пописот од 1920 година вооп- 
што и не се спомнува, бидејќи било напуштено во 
врсмето на Прва га светска војна. Во 1924 година 
грчките власти тука населиле две-три доселенич- 
ки семејства со само 8 души, колку што се реги- 
сгрирани во пописот од 1928 година. Поради не- 
мање услови за нормално живеење овие мало- 
бројни жители малку подоцна се прибрале во со- 
седното село Исмаили, така што населбата пре- 
станала да постои.

177) ОТМАНЛИ (ОСМАНЛИ)
- ДИВУНИОН (АГИОС ПАВЛОС) 
Διβούνιον (Άγιος Παύλος) 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 18 километри североисточно од Ку- 
куш, меѓу две планински вериги што претставува- 
ат разгранка на планината Круша, на надморска 
височина од 520 метри, сместено е селото Отман- 
ли (22°57' ,\ 41°08’), кое до војната влегувало во 
составот на општината Фаиарли, додека по вој- 
ната е седиште на самостојна општина, во чиј со- 
став сега влегува и селото Фанарли со своите ма- 
лобројни жители. Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 17 квадратни киломе- 
гри (одлуката на окружниот началник бр. 12170 

од 1953, Вл. в/к бр. 207/1953). Селото Отманли, 
како и повсќе села од овој регион, до 1924 година 
било населено со турско население. К'нчов го 
спомнува со 84 турски жители, Милоевиќ го бе- 
лежи со 23 турски куќи, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 111, а во 1920 го- 
дина со 73 жители. По иселувањето на овие ма- 
лобројни Турци во 1924 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, грчките власти тука населиле 
доселенички семејства од Понд, од месноста Баф- 
ра. Во 1928 година селото имало 79, а во 1940 
година 261 жител. Зголемуваљето се должи на 
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фактот што тука се прсселиле и доселениците од 
околнитс мали населби Ќосе Мурџели, Ондулу и 
Порчали, кои пресганале да постојат како насел- 
би. Порано оваа населба била наречена Агиос 
Павлос, но ио распаѓањето на селото Ќосе Мур- 
џели, кое било наречсно Дивунион, со наредба на 
грчката влада селото Отманли било преимену- 
вано во Дивунион. Бидејќи настрада во Граѓан- 
ската војна, во 1951 година е регистрирано со 180 
жители. Во 1961 година има 233 жители, во 1971 
година 155, во 1981 година 102, а во 1991 година 
83 жители. Селото е прилично сиромашно. Насе- 
ление го произведува главно жито и тутун, а сго- 
чарството е слабо развиено.

178) ПАЗАРЈ1И
-МЕЛАНТИОН Μελάνθιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 16 километри југоисточно од Кукуш 
во западните разгранки на планината Клепе, која 
е дел на планината Карадаг, на надморска висо- 
чина од 530 метри сместено е селото Пазарли 
(23°04' х 40°58'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Кукушката околија (царска наредба од
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со површина на 
општинскиот атар од 24 квадратни километри. 
Пазарли во минатото било центар на групата 
турски маала позната под заедиичкото име Лути- 
ца (види посебно .Путица). Во пописот од 1913 го- 
дина селото е евидентирано со 240 жители, а во 
1920 година со 286. Во 1924 година, по сила на 
Лозанската конвенција, Турците се иселиле во 
Турција. На нивно место грчките власти насели- 
ле доселенички семејства од Понд, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 107, а во 1940 
година 93. Бидејќи речиси сите села од Лутица 
настрадаа во Граѓанската војна, по нормализи- 
раљето на сшуацијата грчките власги изградија 
нова населба на попогодно место, во која ги смес- 
тија не само жителите на Пазарли, гуку и од 
околните села на Лутица шго ή припаѓаа на оваа 
општина (Бозлу, Ахметли, Исмаили, Озурли, Дур- 
данли, Слатина). Новата населба во 1951 година е 
евидентирана само со 110 жители, но во 1961 го- 
дина нивниот број се зголеми на 397. Во 1971 го- 
дина Пазарли имаше 260, во 1981 година 196, а во 
1991 година 193 жители. Главни производи на се- 
лото се жито, добиточна леќа и тутун, а населе- 
ние го делумно се занимава и со сточарство.

* 179) ПАПРАТ (ПАПРАД)
- ПОНТОКЕРАСЕА Ποντοκερασέα 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 30 километри североисточно од Кукуш 
и југозападно од Дсмир Хисар, на југозападните 

падини на планината Карадаг на надморсж· 
чнпа од 640 метри е сместено селото Папр 
х 4ΓΌ5'). Тоа претставува самостојна ош 
Кукушката околија (царска наредба од 2 
Вл. в/к бр. 48/1919), чиј атар опфаќа повј 
70 квадратни километри. Во составот на 
штина влегува и селото Хоџа Махале. (Во 
состав порано влегувале и селата: Куз К 
Џами Махале, Баш Махале, Чифлик Махале. 
зали, кои се распаднале било меѓу двете ст 
војни било во Втората светска војна или во 
на Граѓанската војна.) До 1924 година ова 
како и другите села кои се наоѓале во ата] 
општината, било населено со турско насе. 
К'нчов го спомнува со 710 жители Турци. 
писо г од 1913 година е евидентирано со 700 
ли, а во 1920 година со 595 жители. По П| 
ното иселување на Турците во 1924 година 1 
тс власти тука населиле доселенички сем 
од Понд, од местото Керасеа, поради што и 
то на селото ги содржи овие две имиња (а 
потеклото на новите жители). Бројот на досе.т 
жители во 1928 година изнесувал 422, а во I 
година 711. (Зголемувањето се должи, веројап 
на преселување на жители од некои села на 
штината кои во меѓувреме се распаднале.) С< 
то Папрат во времето на Граѓанската војна, к 
и сите села во овој планински регион, се раа 
на, но неговите жители почнаа да се враќаат 
нормализацијата на сигуацијата. Така во 1951 
дина тоа веќе имаше 390 жители, во 1961 го® 
321, во 1971 година 166, во 1981 година 125, а 
1991 година 192 жители. Од движењето на брс 
на населението по војната се гледа дека показ 
ва постојано намалување, што е последица на ι 
лувањето во поголемите градски центри. Гла1 
производи на селото се жито, тутун и компири. 
населението се занимава и со сточарство.

180) ПАТАРОС
- ДРОСАТОН Αροσάτον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.192'

Околу 30 километри северозападно од Кук 
и нешто повеќе од три километри источно од Д 
ранското Езеро, на надморска височина од ј 
метри, сместено е селото Патарос (22°48' х 4Γ1 
Тоа претставува самостојна општина во Куку 
ката околија (наредба од 14.1.1928, Вл. в/к ι 
4/1928), во чиј состав влегуваат Железничк; 
Станица Дојран и Гола. Атарот на општината < 
фаќа површина од 32 квадрагни километри. 
1924 година селото било населено со македонс! 
нассление. К'нчов го спомпува со 340, а Бранк 
со 360 жители Македонци, додека Милоевиќ 
регистрира со 45 македонски куќи. Во Втора" 
балканска војна селото настрадало од грчките вој3 
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скп и неговото население се спасило бегајќи пре- 
ку граница. На местото на побегнатитс жители 
грчките власти населиле гркомански семејства 
од С грумица и од околината, чиј број па жители 
•о 1913 година изнесувал 403, а во 1920 година 
410. По нормализирањето на ситуацијата семеј- 
ствата од Струмица се вратиле во родниот крај, а 
■а нивно место грчките власти населиле и други 
доселенички семејства. Во пописот од 1928 годи- 
на се регистрирани 596 жители. Во наредниот 
период бројот на жителите брзо расте, така што 
во 1940 година селото има 1.047 жители, во 1951 
година 1.161 жител, а во 1961 година дури 1.786 
жители. (Зголемениот број се должи на фактот 
што во него се вброени и војниците кои се ста- 
ционирани тука, бидејќи во селото постои база.) 
Во пописот од 1971 година правилно се пресме- 
тани само жителите на селото, чиј број изнесува 
1.071, во 1981 година се регистрирапи 897, а во 
1991 година 864 жители. Поради блискоста на гра- 
нлцата и воените објекти во близина на селото, 
тука постои воена и жандармериска поткоманда 
со истурени жандармериски станици во неколку 
околни села. Патарос е мошне богато село, така 
што нема појава на засилено иселување. Се про- 
изведува тутун и жито, а населението делумно се 
занимава и со сточарство.

181) ПЕЈКОВО (ПЕЈОВО, ПЕТКОВО) 
- АГИОС’ МАРКОС Άγιος Μάρκος 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 25 километри североисточно од Кукуш, 
расположено во разгранките меѓу плаиините Кру- 
ша и Карадаг, на надморска височина од 500 ме- 
три лежи селото Пејково (23°04' х 4Г08'). Тоа прет- 
ставува самостојна оппггина во Кукушката око- 
лија, во чиј состав влегува и селото Лелово. Ата- 
рот на општината опфаќа 47 квадратни киломе- 
три. Иако носи словенско име, Пејково до 1924 
година било населено со турско население. К'нчов 
го спомнува со 815 житсли Турци, додека Мило- 
свиќ го регисзрира со 150 жители. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 734, а во 1920 го- 
дина со 329 жители. (Намалувањето се должи на 
фактот што сслото настрадало во Првата светска 
војна.) Во 1924 година турските жители по сила 
Лозанската копвенција се иселиле во Турција. На 
нивните места грчките власти населиле доселе- 
нички семејства чиј број на жители во 1928 годи- 
на изнесувал 219, а во 1940 година 441. Иако селото 
настрада во Граѓанската војна, во пописот од 
1951 година се регистрирани 303 жители, во 1961 
година 326, во 1971 годииа 215, во 1981 година 123, а 
во 1991 година 119 жители. Основниот производ 
на селото е тутунот. Во помал обем се одгледува 
жито, а делумио е развиено и сточарството.

182) ПЕРНОВАЛИ
- АГИЈА ЕКАТЕРИНИ
Αγία Αικατερίνη
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу два киломстра јужпо од Севендекли 
и на 14 километри источно од Кукуш до Граѓан- 
ската војна постоело малото село Перновали (23°03' 
х 40"59'), кое административно влегувало во сос- 
тавот на општината Севендекли. До 1924 година 
било населено со турско население. Како такво, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 186, 
а во 1920 година со 94 житсли. По нивното исе- 
лување во Турција грчките власти тука населиле 
доселенички семејства, чиј број на жители во 
1928 година изнесувал 84, а во 1940 година 128. 
Селото се распадна за време на Граѓанската вој- 
на, а неговите жители по пормализирањето па 
ситуацијата се прибраа во соседното село Севен- 
декли, но продолжуваат да ги обработуваат сво- 
ите имоти.

183) ПЛАНИЦА (ЛИПЛАК)
- ФИСКА Φύσκα
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Околу 20 километрн североисточно од Кукуш 
на надморска височина од 370 метри лсжи селото 
Плапица (23°00* х 41°07'). Тоа претставува само- 
стојна опиггина во Кукушката околија, во чиј со- 
став влегува и селото Срчали (царска наредба од
28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Атарот на оппгги- 
ната опфаќа површина од 23 квадратни киломе- 
три. До 1924 годипа селото претставувало меша- 
на населба со максдонско и турско население. 
К'нчов го спомнува со 750 жители, од кои 500 
Македонци и 250 Турци. Бранков бројот на Ма- 
кедонците го качува на 640, додека Милоевиќ го 
регистрира со 25 македонски и 25 турски куќи, но 
бездруго греши, бидејќи не само пгго селото би- 
ло многу поголемо, туку и бројот на максдонско- 
то паселение бил двапати поголем од оној на тур- 
ското. Селото настрадало за времс на Втората 
балканска војна, кога поголемиот број од Маке- 
донците, па дури и од Турците се спасиле бегајќи 
преку граница. Поради тоа Планица во пописот 
од 1913 година е евидентирана само со 234 жите- 
ли, а во 1920 година со 230 жители. Во 1924 годи- 
на, по сила на Лозанската конвенција, Турците 
билс присилно иселени во Турција, а принудно 
биле прогонети и Македонците за Бугарија (офи- 
цијално 155 дупш). На местото на принудно исе- 
лените Македонци и Турци грчките власти насе- 
лиле доселенички семејства од Понд, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 335, а во 1940 
година 619, за да се намали поради Граѓанската 

аселените места во Егејска Македонија - II дел
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војна ιι иселуваљето во поголемите градски цен- 
три на 387 жители во 1951 година. Во 1961 година 
Планица имашс 501, во 1971 година 303, во 1981 
година 304, а во 1991 година 299 жители. Оспов- 
ните производи на селото се тугунот и житото 
додека сточарсгвото е слабо развиено.

184) ПОПОВО
- МИРЈОФИТОН Μυριόφυτον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 4 километри источно од Дојранското 
Езсро и триесетина киломстри северозападно од 
Кукуш, на надморска височина од 200 метри е 
сместено селото Попово (22°50' х 41°14'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кукушкага око- 
лија (н. од 8.3.1930, Вл. в/к бр. 80/1930), во чиј 
состав влегуваат и селата Неон Мирјофитон (Но- 
во Попово) и Караџали. Атарот на општината 
опфаќа површина од 19 квадратни километри. До 
1924 година селото било населепо претежно со 
македонско паселение. К'нчов го спомнува со 400 
жители, од кои 360 Македонци и 40 Турци, до- 
дека Бранков бројот на Македонците го сведува 
па 256. Во тскот на Втората балканска војна се- 
лото било запалено од грчките војски, а неговото 
избезумено население се спасило бегајќи преку 
граница. (Поголемиот број од нив и денес живеат 
во Струмица, а еден дел во Бугарија.) На местото 
на прогонетите жители грчките власти населиле 
гркофилски македонски жители од селото Чеш- 
тово, Валандовско. Бројот на староседслците 
Турци и на доселениците во 1913 година изнесу- 
вал 191, а во 1920 година 314 жители. Зголему- 
вањето на бројот на населението се должи на ме- 
ѓувременого доселување на цели семејсгва од 
Гракија. По пормализирањето на ситуацијата по- 
веќето од жителиге на Чештово се вратиле во 
своите домови, а во Бугарија биле принудени да 
се иселат уште 25 Македонци. На местото на исе- 
лените Македонци и помалобројните Турци, грч- 
ките власти населиле поголем број доселенички 
семејства, кои заедно со преостапатитс неколку 
македонски семејства во 1928 година имале 473, а 
во 1940 година 455 житсли. Намалувањето на 
населението се должи на фактот што во мегу- 
време била изградена иова бсгалска населба во 
близината на Попово, наречена Неон Мирјофи- 
тон, во која се преселиле 93 жители. Селото во 
1951 година имаше 676 жители, во 1961 година 
885, во 1971 година 819, во 1981 година 873, а во 
1991 година 765 жители. Населението делумно се 
занимава со земјоделство, а главни производи се 
жито и тузуи. Делумно е развисно и сточарство- 
то.

185) ПОРЧАЛИ (ПОРЧЕЛЕ)
- МАВРОВУНИ Μαυροβούνι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1г2~ |

На 19 киломегри североисточно од Куггиј 
на надморска височина од 480 метри до пред Β»ί* 
рата светска војна лежело малото село Порчжии 
(22°56' х 41°08'), кое административно влегуваж» 
во составот на општината Фанарли. До 1924 .
дина селото било населено со турско населеѕие. < 
Како такво, К'нчов го спомнува со 52 житеш.1 
Турци, Милоевиќ со 10 гурски куќи, додека »1 
пописот од 1913 година е евидентирано со 46. 
1920 година со 43 жители. По иселувањето ѕа 
Турцитс во 1924 година грчки ге власти гука в»- 
селиле неколку доселенички семејства од Псмц! 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал ЗМ 
Малку подоцна, поради немање нормални услс·· 
за живеење, неговите жители се прибрале во <■■ 
седното село Османли, така што Порчали пре- 
станало да постои.

186) ПОТОРЕС
- АГИЈА КИРЈАКИ Αγία Κυριακή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192Ј||

На помалку од 15 километри северно од Ку- 
куш, на надморска височина од 210 метри, смсс- 
тсно е селото Поторес (22°50' х 41°08'). Админ»- 
стративно вле1ува во составот на општината Усу> 
лу. До 1924 година било населено со турско н*-; 
селение. К'нчов го спомнува со 200 жители Тур- 
ци, во 1913 година е евидентирано со 165, а ® 
1920 година со 220 жители. По нивното иселува-Ј 
п.е во Турција, по сила на Лозанската конвенцв- 
ја, во 1924 година грчките власти тука населилс 
поголем број доселенички семејства. Во август 
1927 година, кога селото добило ново име, ко· 
него со истиот акт се прнсоединети и околните 
помали маала: Џевапли, Мохали, Чалисли и До- 
кузли, кои се водат под заедничкото име Агија 
Кирјаки. Оваа населба, составена фактички од 5 
маала, во 1928 година имала 377 жители, во 1940 
година 314 жители, а во 1951 година, поради Гра- 
ѓанската војна, бројот на жителите е сведен ва 
269. Во 1961 година се попишани 268, во 1971 го- 
дина 228, во 1981 година 137, а во 1991 година 127 
жители. Главни производи на населението се жв- 
то и тутун, а во помала мера е застапено и сто- 
чарството.

187) РАБРОВО (РОБОВО)
-РОДОН Ροδών
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На три километри источно од Железничка 
Станица Аканџали на надморска височина од 220
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■ ^*ггено е селото Раброво (22°5Г х 41° 15'), 
оанастративно влегува во составот на оп- 
■п Железничка Станица Аканџали. До 1924 
■■ селото било мешана населба во која жи-
• ■жедонско и турско население. Како так- 
Сиов го спомнува со 200 жители, од кои 110 
■Ми и 90 Турци, додека Бранков бројот на 
Езжпите го сведува на 64. Македонското на- 
■■е. од страв да не настрада, во времето на 
вт балканска војна побегнало прсд наста-

на грчките војски, а по нормализира- 
ситуацијата тука биле населени доселе- 

•«■Тракија. Како такво, селото во 1913 го- 
I с евидентирано со 249, а во 1920 година со 
■пели. По иселувањето и на малобројните 
■•о 1924 година тука биле сместспи доссле-
■ семејства (поранешните го напуштиле се- 
► ■ се вратиле во своите домови), чиј број на 
см во 1928 година изнесувал 282. Во 1940 го- 
ксслото имаше 361 жител, во 1951 година 
■» 1961 година 203, во 1971 година 94, во 1981 
■»75, а во 1991 година 94 жители. Намалува- 
»«а бројо г на жителите се должи на Граѓан-
* аојна и иа масовното иселување во поголе- 
: фадски центри. Населението се занимава 
■Чаделсгво, а делумно и со сточарство. Главни 
мклски производи се жито и тутун.

188) РАВНА
- ИСОМА Ίσωμα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во западните разгранки на планината Кле- 
ж. <жолу 30 километри источно од Кукуш и сс- 

■фвоод Лагадина, на надморска височина од 700 
•Е~рв е сместено големото ссло Равна (23°08' х 

■ПМТ). Тоа претставува самостојна општина во 
I г.шката околија (царска наредба од 28.12.1919, 
1ι в/к. бр. 2/1920), во чиј состав влегува и селото 
Сгчана. Атарот на општината опфаќа површина 
«и 53 квадратни киломезри. Равна до 1924 година 
^ваа мешана населба со македонско и турско 
■келение. К'нчов ја спомнува со 1.160 жители, 

кои 840 Македонци и 320 Турци, додека Бран- 
■ов бројот на Македонците го качува на 1.024. 
Иако делумно настрадала за време на Балкан- 
сжжте војни, во Равна во 1913 година се попишани 
1081 жител. Наспроти тоа во Првата светска војна 
жчпло до големо намалување на населението, 
тиа ιιιτο во 1920 година се попишани само 359 
жители. Поголемиот број од Македонците биле 
4>инудени да побегнат во Бугарија. Во 1924 годи- 
■а преосганатите Турци по сила на Лозанската 
«онвенција се иселиле во Турција, а во Бугарија 
овој пат се иселиле 25 Македонци. На местото иа 
■селсчпгге Македонци и Турци грчкитс власти на- 

’пле околу 25 доселенички семејства, со вкуп- 

но 101 доселеник, така што со останатитс макс- 
донски жители во селото во 1928 година се еви- 
дентирани 551 жител. Малку продоцна, поради 
планинскиот снромашен терен, доселеничките се- 
мсјства го напуштиле селото, така што тоа оста- 
нало чисто македонска населба, која во 1940 го- 
дина е регистрирана со 748 жители. За време на 
Граѓанската војна бројот на населението се на- 
мали, гака што во 1951 година се попишани 389 
жители. Во 1961 година Равна има 501, во 1971 
година 405, во 1981 годпна 323, а во 1991 година 
317 жители, сите Македонци. Во селото е смес- 
тена и жандармериска станица која врши надзор 
и врз неколку околни села. Главни производи на 
сслото се тутуп и жито, а добро е развиено и сто- 
чарството.

189) РАЈАНОВО (РАЈАН)
- ВАТИ Βάθη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во јужните разграпки на плапинага Круша, 
23 километри североисточно од Кукуш и 4 кило- 
мстри западно од Долпо Тодораќ, на падморска 
височина од 400 метри е сместеио селото Рајано- 
во (22°59' х 41°09'). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Кукушката околија (царска наредба од
28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919), чиј општински атар 
опфаќа површииа од 39 квадратни километри. 
Селото Рајаново до 1924 година претставувало ме- 
шапа населба во која живееле Македонци, Турци 
и Роми. К'нчов го спомнува со 800 жители, од 
кои 180 Македонци, 380 Турци и 240 Роми, Бран- 
ков бројот на Македонците го качува на 240 ду- 
ши, додека Милоевиќ ова село погрешно го бе- 
лежи со 65 македонски и 20 турски куќи. (Из- 
гледа дека Милоевиќ ја изнесува состојбата по 
Балканските војни.) Рајаново во пописот од 1913 
година е евидентирано со 725 жители, а во 1920 
година 259. Причините за толкавото намалување 
се должат на фактот што во 1914 година повеќе 
македонски семејства се иселиле во Бугарија и 
приличен број Турци во Турција, како и на наста- 
ните од Првата светска војна. Во 1924 година и 
преостанатите 93 Македонци од Рајаново при- 
нудно биле иселени во Бугарија, како и турското 
население во Турција, по сила на Лозанската кон- 
венција. На местото на принудно иселените Ма- 
кедонци, Турци и Роми муслимани грчките влас- 
ги населилс доселенички семејства, чиј број на 
жи гели во 1928 година изнесувал 442. Поради на- 
тамошното доселување бројот на жителите во 
1940 година изнесувал 1.026. (Се работи за досе- 
лување на доселениците од соседните села Чиф- 
лиџик и Гепенџели, како и од други во меѓувреме 
напуштени населби.) Во времето на Граѓанската 
војиа сслото се распадна, но се обнови по пор- 
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мализирањето на сигуацијата. Така во 1951 го- 
дина е евидентирано со 676 жители, а во 1961 го- 
дина, поради враќањето на сите селани во селото 
рсгисгрирани се 1.463 жители. Меѓутоа, како пос- 
ледица на масовното иселување во поголемите 
градски центри и во странство, бројот на жите- 
лите во 1971 година опадна на само 578, во 1981 
година се попишани 590, а во 1991 година 532 жи- 
тели. Во селото постои и пошта која опслужува и 
неколу околпи села. Главни производи на селото 
се жито и 'гутун, а населението делумно се за- 
нпнава и со сточарство.

190) РАМАНЗАЛИ
- ДАСОТОПИОН Αασοτόπιον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 14 километри југоисточно од Кукуш, 
во составот на општината Пазарли, до Граѓан- 
ската војна постоело малото село Раманзали (23°02' 
х 40°57'), кос и припаѓало на групата збиени тур- 
ски маала позната под заедничкото име Лутица. 
Ова маало, кос лежело околу два километра за- 
падно од Пазарли, во пописот од 1913 година е 
евиденгирано со 110 (заедно со жителите од Ос- 
манли Дере), а во пописот од 1920 година со 75 
жители Турци. По иселувањето на Турците во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
грчките власти во селово населиле извесен број 
доселенички семејства, чиј број на жители во 1928 
година изнссувал 55, за да се покачи во 1940 го- 
дина на 100. Сслото настрада во Граѓанската вој- 
на, поради што неговите жители го напуштиле и 
се преселиле во соседното село Пазарли (Мелан- 
тион), така што гоа престанало веќс да се води 
како населба.

191)РАМНА
МОНОЛИТИОН ΜονολίΟιον

(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 19 километри северно од Кукуш на над- 
морска височина од 390 метри лежи селото Рам- 
на (22°52' х 41°09'), кое адмииистративно влегува 
во составот на оппггината Морарци. Селото Рам- 
на до 1924 година било населено со муслиманско 
население. К'нчов го спомнува со 206 жители, од 
кои 100 Македонци и 106 Турци, додека Мило- 
евиќ го регистрира како населба со ромско мус- 
лиманско население со 40 куќи, што е најверојат- 
но точно, бидејќи оваа населба не ја спомнува ни 
Бранков. Во пописогод 1913 година Рамна е еви- 
ден гирана со 168, а во 1920 година со 195 жители. 
11о сила на Лозанската конвенција сите жители 
како муслимаии во 1924 година биле принудени 
да се иссла г во Турција. На нивното место грчки- 

те власти населиле доселенички семејства, чиј број 
на жители во 1928 година изнесувал 156, во 1940 
годипа 244, во 1951 година 208, во 1961 година 216, 
во 1971 година 89, во 1981 година 37, а во 1991 го- 
дина 52 жители. Селото се состои од две маала - 
Горпо и Долно. Произведува жито и тутун, а 
населението делумно се занимава и со сточар- 
ство.

192) РАТЕВЦИ (ΡΑΠΕ1ΙΙ)
- ИЛЈОФОТОН Ηλιόφωτον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 16 километри северозападно од Кукуш, 
јужно од Дојранското Езеро, на надморска ви- 
сочипа од 180 метри лежи селото Ратевци (22°4У 
.х 4Г08'), кое административно влегува во соста- 
вот на општината Хрсово. Селото било чифли- 
гарско и населено со неколку македонски семеј- 
ства. Се распаднало во текот на Втората балкан- 
ска војпа, кога неговото населепие побегнало пре- 
ку граница, поради што во погшсот од 1913 годи- 
на се води како напуштена населба, додека во по- 
писот од 1920 година воопшто и не се спомнува. 
Атарот на селото малку подоцна бил откупен од 
неколку вслепоседнички семејства, кои според по- 
писот во 1928 година имале 37, а во 1940 година 
32 жители. Во 1951 година селото не се води како 
населба, бидејќи била повторно напупггена. Во 
1961 година се попишани 46 жители, додека во 1971 
година тоа се води како населба без население. 
Очигледно е дека жителите - чифликсајбии на ата- 
рот на селото, кои живеат во Солун, се уште не 
биле вратени на своите имоти. (Пописот од 1971 
година е извршен на 14 март.) Во 1981 и во 1991 
година се евиденгирани 40 жители. Земјиштето 
се обработува со современа агромеханизација, 
поради што дава високи приноси.

193) РАХМАНЛИ
- АНТИГОНИ Αντιγόνη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Кукуш, на надморска височина 
од 570 мезри, околу три километри јужно од Се- 
всндскли во составот на Севендеклиската опиггина 
до 1952 година постоело малото село Рахманли 
(23°04' х 40"59’). До 1924 година било населено со 
турско население. Како такво, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 266, а во 1920 година со 
86 жители. (До намалувањето на бројот на насе- 
лението дошло како последица од Првата свет- 
ска војна.) Во 1924 година преостанатото мало- 
бројно турско население се иселило во Турција, а 
на негово место грчките власти населиле извесен 
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број доселенички семејства. Во 1928 година село- 
то имало 38, во 1940 година 60, во 1951 година 54 
жители. Бидејќи немале услови за живеење, не- 
говите жители во 1952 година го напуштиле се- 
лото и се прибрале во соседното село Севендек- 
ли, каде што им биле изградени нови домови, но 
продолжуваат да ги обработуваат своите имоти, 
произведувајќи главно пченица и тутун.

194) РО1ПЛОВО (ДОГАИЏА)
- ГЕРАКАРИОН Γερακάριον
(н. 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 16 километри североисточно од Кукуш, 
на надморска височина од 340 нетри, во јужните 
разгранки на планината Круша е сместено село- 
то Рошлово (22°56' х 41°06'), кое претставува са- 
мостојна општипа (царска наредба од 28.2.1919, 
Вл. в/к бр. 48/1919), во чиј состав влегува и се- 
лото Сарајли. Вкупната поврпшпа на оппггин- 
скио г атар изпесува 17 квадратни киломстри. До 
Балканските војни Рошлово претставувало ме- 
шана населба, во која според К'нчов живееле 355 
жители, од кои 270 Македонци и 85 Турци, доде- 
ка Милоевиќ го спомнува само со 11 македонски 
куќи, што е бездруго состојба по Балканските 
војни. Селото настрадало за време на Вторага 
балканска војна кога било запалепо од грчките 
војски и неговото население се спасило бегајќи 
преку граница. Најголемиот број и денес живеат 
во Струмица, а 19 семејства во селото Секирник 
- Струмичко. Во Рошлово останале само 12 гур- 
ски жители, додека во пописот од 1920 година се 
евидентирани 120 жители кои, всушност, се досе- 
леници од Понд и од Кавказ. Во 1924 година гука 
биле населени и други доселенички семејства, 
така што бројот на жителите во 1928 година по- 
раснал на 372. Во 1940 година селото имаше 597 
жители, во 1951 година, поради Граѓанската вој- 
на и тенденцијата за иселување во поголеми ге 
градови, бројот на жителите се намали на 331, во 
1961 година селото имаше 425, во 1971 година 
332, во 1981 година 247, а во 1991 година 231 жи- 
тел. Главните производи на селото се житото и 
тутунот, а малку е развиено и сточарството.

195) РУГУНОВЕЦ (КАРАСУЛЕ, КАРАСУЈ1И)
- ПО.ПИКАСТРОН Πολύκαστρον
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Западно од Кукуш, а северозападно од Со- 
лун, крај главниот пат кој води од Солун за Ско- 
пје и крај железничката линија во истиот правец, 
на левиот брег на реката Вардар е сместено по- 
"олемото село-гратчс Ругуновец (Карасуле) (22°35' 

х 40°59'). Се наоѓа на надморска височина од 60 
мстри. До неодамна прегставуваше самостојна 
оппггина во Кукушкага околија, во чиј состав вле- 
гуваа и селата Спанчово и Кулинеика, со вкупна 
површина на општинскиот атар од 46 квадратни 
километри (царска наредба од 9.3.1920, Вл. в/к 
бр. 65/1920). Со повата административпа ппдслба 
доби сгатус на градска општипа во која покраЈ 
Спанчово и Кулинеика се вклучени и селата Вар- 
дино, Неа Кавала 35 (Хрисокампос), Нса Кавала 
62 (Ситарја) и Евдоминда (Неа Кавала). Во ми- 
натото Ругуновец било мало ссло, во кое живе- 
еле според К'нчов 340 Македонци, 200 Турци и 55 
Роми. Бранков бројот на Македопците го качува 
на 456 души, додека Милоевиќ го спомнува со 80 
максдонски, 35 турски и 12 ромски куќи. Иако 
делумно настрадало во Втората балканска војна, 
кога речиси половината од македонското населе- 
ние било принудено прсд настапувањето на грч- 
ките војски да го напушти селото, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 458 жители. Ме- 
ѓутоа, набргу по пописот, во 1914 година, дел од 
преостанатото македонско паселение се иселил 
во Бугарија под притисок на грчките власти, а и 
муслиманите го папуштиле селото, така што тоа 
во пописот од 1920 година е регистрирано со 322 
жители, меѓу кои има и населени колонисти. Во 
1924 година, поради натамошниот притисок на 
грчките власти, селото го напуштиле уште 71 
Македонец, така што во него останале сосема 
мал број македонски семејства. На местото на 
иселените Македонци и Турци грчките власти 
населиле голем број доселенички семејства од 
Источна Румелија (Бугарија), од Понд и од Мала 
Азија, а подоцна и извссен број каракачански и 
влашки семејства. Бројот на жителите на селото 
на тој начин во 1928 година се качи на 1.880, а во 
1940 година на 2.800. Поради поволната географ- 
ска положба и плодната почва со која располага 
селото, особено по исушувањето на Арџанското 
и Аматовското Езеро по Втората светска војна, 
Ругуновец почна да расте многу бргу и доби фи- 
зиономија на град. Така веќс во 1951 година е 
евидентиран со 3.085 жители, во 1961 година има 
3.821, во 1971 година нивниот број се покачи па 
5.279, во 1981 година на 5.635, а во 1991 година 
има 5.260 жители, со тенденциаја за натамошен 
растеж. Големите и плодни површини, со кои 
Ругуновец располага, давааг високи приноси на 
квалитетен памуќ, жито и босган, а во последно 
време тука се развива и преработувачка инду- 
стрија, чии производи се наменети за извоз. Ругу- 
новец од Солуп по железничка липија е оддале- 
чсн 56, а од Гевгелија само 21 километар. Тука се 
сместени жандармериска поткоманда, пошта, суд 
и други инстигуции, како и повеќе трговски и 
занаетчиски дуќани.
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196) САВЏЕЛИ (САНЏАЛИ, САНЏЕЛИ)
- ПЛАТАЊЕ Πλατανιαί
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 42 километри северозападио од Кукуш 
на надморска височина од 175 метри е сместено 
селото Савџели (22°47' х 41°16), кое адмииистра- 
гивно влегува во составот на општината Акан- 
џали. Селото во минатото било населено со тур- 
ско нассление. К'нчов го спомнува со 170 жители 
Турци, во пописотод 1913 година е евидснтирано 
со 152, а во 1920 година поради Првата светска 
војна (тука минувала фронтовата линија) бројот 
на населението се намали на 45 житсли. По исе- 
лувањето и на овие малобројни турски жители во 
1924 година грчките власти тука населиле досе- 
ленички семејства со 59 жители, според пописот 
од 1928 годипа, за во 1940 година нивниот број да се 
зголеми на 181 жител. (Зголемувањето се должи 
на раснаѓањето на некои помали околни населби, 
чии жители сс прибрале тука.) Во 1951 година 
Савџели имаше 276, во 1961 година 335, во 1971 го- 
дина, поради иселување во поголеми градскл 
центри, бројот се намали на 258, во 1981 година па 
207, а во 1991 година на 161 жител. Главни произ- 
води на селото се жито, тутун и детелина, а насе- 
лснието делумно се занимава и со сточарство.

197) САДИКЛИ (ИБРАИМ ДЕРЕЛИ) Σαδικλή

Околу 30 киломезри северно од Солун и 20 
километри југоисточно од Кукуш, во атарот на 
општина Чокали до пред Втората светска војна 
постоело малото село Садикли (22°59' х 40°54'), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Чокали. Гоа и припаѓало на групага 
збиени турски маала позната под заедничкото 
име Бајрам Дере, која се состоела од 12 маала и 
името го добила од истоимената река. Овие ма- 
ала лежеле меѓу реките Суха и Добра (Куру Де- 
ре). Во пописот од 1913 година ова мало село с 
евидентирано со 109 (во оваа бројка се прссмс- 
тани и жителите од селото Сарџали), а во 1920 
година со 27 гурски жители. По нивното иселува- 
ње грчките власти тука населеиле неколку досе- 
ленички семејства со 29 жители, според пописог 
во 1928 година. Малку подоцна Садикли се рас- 
паднало, а неговото население се прибрало во 
соседното село Џевапли. (Тоа дури не стигнало 
да биде преименувано, поради што во пописот од 
1928 година се води под неговото турско име.)

198) САЛАМАНОВО (САЛАМАНЛИ)
- ГАЈ1ИКОС Γαλλικός
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) 

Крај железничката линија која од Солун во-
ди за Кукуш, на 30 километри ссверозападно од

Солун и 12 километри јужно од Кукуш по желе- 
зничка линија, на десниот брег на реката Галик 
на надморска височина од 100 мегри е сместено 
селото Саламаново (22°5Г х 40°52'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кукушката околир 
(наредба од 5.2.1930, Вл. в/к бр. 43/1930), чиј оп- 
штински атар опфаќа површина од 18 квадратн» 
киломе гри. Саламаново до Балканските војни било 
чнсто македонско село, во кое според К'нчо» 
живееле 150, а според Бранков 200 Македонцж. 
додека Милоевиќ го регистрира со 25 македов- 
ски куќи. Селото во Втората балканска војна ба- 
ло изгорено од грчките војски и неговото насс- 
ление се спасило бегајќи преку граница. Порад» 

■ тоа во пописот од 1913 година селово е евидент»- 
рано како напуштена населба. Подоцна тука бв- 
ле населени помал број доселенички семејства. 
Како гакво, селото во 1920 година е евидентира- 
но со 59 жители. Во 1924 година грчките власт· 
во него населиле поголем број доселенички се- 
мејства од Источна Тракија, Мала Азија и Понд. 
Бројот на нивнитс жители според пописот од 192Ϊ 
година изнесувал 747. Во 1940 година селото има- 
ло 963 жители, во 1951 година 759, во 1961 година 
882, во 1971 година 789, во 1981 година 877, а во 
1991 година 881 жител. Саламаново е многу бога- 
то, бидејќи лежи в поле кое е мошне плодно. Глав- 
ниот производ е житото. Сточарството е делумно 
развиено, а во последно време посебно вниманис 
му се посветува на краварството.

199) САНСАЛИ
- КЈ1ИМАТАРЈА Κληματαριά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 42 километри северозападно од Кукуш. 
во непосредна близина и источно од селото Н·- 
колиќ, крај самата грчко-македонска граница до 
пред Втората светска војна постоело малото се- 
ло Сансали (22°46' х 41°16’), кое административвс 
влегувало во составот на опиггината Аканџалж. 
До Првата светска војна било населено со турско 
население, така што во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 70 жители Турци. Селото се рас- 
паднало во Првата светска војна (тука минувал» 
фронтовата линија), поради што во пописот οι 
1920 година не се спомнува како населба. Биж* 
обновено во 1924 година кога грчките власти во 
него населиле неколку доселенички семејства ч> 
број па жители во 1928 година изнесувал 44 
Малку подоцна, бидејќи не постоеле нормалнж 
услови за живеење, селото било напупггено, а не- 
говите жители се прибрале во соседното сеж 
Савџели, поради што во подоцнежните попиа 
оваа населба не се спомнува.
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200) САПАНЏАЛИ
- Ј1ЕВКОХОМА Λευκόχωμα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Југоисточно од Папрат, од каде што е одда- 
хчсво околу 6 километри, североисточно од Ку- 

и западно од Серес, па надморска височина 
-Ж 500 метри до пред Втората светска војна по- 
аела малата населба Сапанџали (23ΊΓ х 4Г03’), 
■вр административно влегувала во составот на 
жпгтнната Папрат. Во минатото оваа населба би- 
» васелена со турско население, но во 1913 годи- 
» се спомнува како напуштена населба, додека 
■» вописот од 1920 годииа воопшто не се спом- 
■ва. Селото било обновено во 1924 година кога 
х?жа грчките власти населиле неколку доселе- 
■пки семејства, кои според пописот од 1928 го- 
Лна имале 24 жители. Малку подоцна, поради 
■Жхпи услови за живеење, населбата била напу- 
■гтена, а нејзините жители се прибрале во окол- 

ссла, најверојатно во соседното село Папрат.

201) САРАЈЛИ
- ПАЛАТЈАНОН Παλατια νόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 17 километри североисточно од Ку- 
гпп, на надморска височина од 380 метри, во јуж- 
ште разгранки на плаиината Круша на местото 
жхзнато под името Свети Илија, сместено е село- 
ж> Сарајли (22°55' х 41°08'), кое административно 
«аегува во составот на оппггината Рошлово. Са- 
«ли, како и сите други села од ова подрачје, до 
1924 година било населено со турско население. 
Кичов го спомнува со 250 жители Турци, Мило- 
сввќ го регистрира со 15 турски куќи, додека во 
1913 година е евидентирано со 59, а во 1920 годи- 
■а со 49 жители. По иселувањето на Турците во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенциаја, 
фчките власти тука населиле десетина доселе- 
■ачки семејства, чиј број на жители во 1928 годи- 
ва изнесувал 93. Малку подоцна тука се пресе- 
•жжле и други доселенички семејства од соседното 
ссло Дурмушли, како и од другите напуштсни 
иаселби, така што во 1940 година бројот на жите- 
лите се покачи на 234 жители. Во 1951 година се- 
лото имаше 229 жители, во 1961 година 247, во 
1971 година 185, во 1981 година 138, а во 1991 година 
127 жители. Населението произведува жито и 
тугун, додека сточарството е слабо застапено.

202) САРАКЛИ (СИРАКЛИ)
- ЕКСОХОРИ Εξοχώρι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 27 километри северно од Кукуш, два 
километра северозападно од Сари Доганли и на 

пет километри северозападно од Кара Махмут- 
ли, во југозападните разгранки на планината 
Круша до 1928 година лежело малото село Сара- 
кли (22°52' х 41° 12’), кое адмииистративно влегу- 
вало во составот на оппггината Кара Махмутли. 
Во ова мало турско село според К'нчов живееле 
50 житсли. Милоевиќ го регистрира со 10 турски 
куќи, додека во 1913 година е евидентирано со 39, 
а во 1920 година со 26 жители. По иселувањето 
на неговите жители во Турција во 1924 година грч- 
ки ге власти тука населиле неколку доселенички се- 
мејства, па дури во летото 1927 година на селото 
му дале и ново име. Меѓутоа, во наредната 1928 
година, поради лошите услови за живеење, него- 
вите малобројни жители го напуштиле селото и 
се прибрале во соседното село Сари Доганли, 
поради што во пописот од 1928 година Саракли 
не се спомнува како посебна населба.

203) САРИ ДОГАНЛИ
-ПЕТРАДЕС Πετράδες
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 24 киломстри северно од Кукуш, во 
југозападните разгранки на планината Круша, на 
надморска височина од 460 метри расположено е 
селото Сари Доганли (22°53' х 41°1Г), кое адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Спефче. Сари Доганли, како и сите други села од 
ова подрачје, до 1924 година било населено со 
турско население. К'нчов го спомнува со 90 жи- 
тели, Милоевиќ го регистрира со 40 турски куќи, 
додека во 1913 година е евидентирано со 115, а во 
1920 година со 147 жители. По исслувањето на 
Турците во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, грчките власти тука населиле доселенички 
семејства од Понд и од Кавказ. Со новото до- 
селеничко население селото во 1928 годииа има- 
ло 115, а во 1940 година 188 жители. Во 1951 го- 
дина, поради Граѓанската војна (било напуштено 
во 1947 година), се води како напуштена населба, 
додека во 1961 година, бидејќи во меѓувреме се 
вратил дел од неговото население, се регистри- 
рани 108, во 1971 година 99, во 1981 година 15, а 
во 1991 година 19 жители. Од земјоделските кул- 
тури се произведуваат жито и тутун, а сточар- 
ството е слабо развиено.

204) САРИ ЃОЛ
- КРИСТОНИ Κρηστοόνη
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На пет километри југозападно од Кукуш и 
на 45 киломегри северно од Солун, крај самиот 
главен пат и железничката линија што водат од 
Солун за Кукуш, на надморска височина од 210
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метри сред пространото поле е сместено селото 
Сари Ѓол (22°52' х 40°58'). Тоа прегставува само- 
стојна опиггина во Кукушката околија, чиј оппггин- 
ски атар опфаќа површина од Ј6 квадратни кило- 
метри (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926). 
Селото Сари Гол до 1924 година било населено 
со чисто турско население. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 325 жители Турци, Милоевиќ со 75 
турски куќи, додека во 1913 година е евиденти- 
рано со 260, а во 1920 година со 623 жители. (Очи- 
гледно е дека се работи за конценграција на до- 
селенички семејства по Балканските војни.) По 
иселувањето на турското население во 1924 годи- 
на, тука биле населени и други доселенички се- 
мејства (вкупно 295 жители), така што селото ста- 
нало чисто бегалска населба која во 1928 година 
имала 694 жигели, во 1940 годииа нивниог број 
се качи на 864, во 1951 година се евидентирани 
669 житсли, во 1961 година 796, во 1971 година 
735, во 1981 година 655, а во 1991 година 980 жи- 
тели. Населението се занимава со земјоделство. 
Главни производи се жито и тутун, додека сто- 
чарството е слабо развиено.

205) САРИ ПАЗАР (САР ПАЗАР)
- АНТОФИТОН Ανθόφυτον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу 23 километри југозападно од Кукуш, 
источно од реката Вардар и северозападно од Гор- 
чливото Езеро, на надморска височина од 50 ме- 
три лежи селото Сари Пазар (22“43' х 40°5Г), кое 
претставува самостојна општина во Кукушката 
околија. Општинската површина опфаќа 13 ква- 
дратни километри (наредба од 2.2.1935, Вл. в/к 
бр. 87/1935). До Балканските војни Сари Пазар 
било мало чифлигарско село, во кое според К’н- 
чов живселе 40, а според Бранков 64 жители Ма- 
кедонци. Во Втората балканска војна селото на- 
страдало од грчките војски, а неговото малоброј- 
но македонско население се спасило бегајќи пре- 
ку граница. Грчките власти веднаш тука насели- 
ле поголем број доселенички семејства од Траки- 
ја, поради што во пописот од 1913 година селото 
е евидентирано со 185 жители, но во 1920 година 
нивниот број се намали па 118. Во 1924 година во 
Бугарија се иселиле во меѓувреме повратените 
17 македонски жители, а во селото поради по- 
волната местоположба се населиле и други досе- 
ленички семејства од Источна Тракија, така што 
бројот на жителите од Сари Пазар во 1928 годи- 
на се покачи на 505. Во 1940 година селото има- 
шс 470 жигели, во 1951 година 475, во 1961 годи- 
на 520, во 1971 година 399, во 1981 година 432, а 
во 1991 година 416 жигели. Населението произ- 
ведува исклучиво жито, а сточарството е слабо 
развиено.

206) САРИ ЌОЈ
- ПОТАМЈА Ποταμιά
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 1565

Види Горно и Долно Сари Ќој (Аво - 
Потамја).

207) САРЏАЛИ (САРИ ЏАЛИ, ОМУРЛУ* I
- ХРИСОГ1ЕТРА Χρυσόπετρα
(н. од 17.7.1930, Вл. в/к бр. 251 2- ~

Селото Сарџали се наоѓа околу 15 
три југоисточно од Кукуш, а северно оа 
на 270 метри надморска височина х
Тоа претставува самостојна оппггина во 
ката околија (царска наредба од 7.6.195-. 
бр. 119/1957), во чиј состав влегуваат ■ 
Џевапли, Чокали, Колели и Шереметли 
на општината опфаќа 44 квадратни 
(Поранешното седиште на оппггината биж ссЈМ 
то Чокали, а во составот на таа оппптаа алЛ 
вале и селата Ајџилар, Ханум Махале ■ 
Махале, кои настрадале во Граѓанската 
Селото Сарџали ή припаѓало на групата турО· 
маала позната под заедничкото име Бајрам Јф· 
која се состоела од 11 помали турски населб· . ιαα· 
за населбата Бајрам Дере). Повеќето од вшм 
текот на времето и под разни околност» 
распадналс. Селото Сарџали во поппсот ος 
годииа е евидентирано со 109 жители, а во НМ 
година со истиот број турски жители. По 
вањето на Турците во 1924 година, по свп м 
.Позанската конвенција, грчките власти тукж м· 
селиле извесен број доселенички семејства Л 
Источна Тракија, чиј број на жители во 192? л· 
дина изнесувал 115, а во 1940 година 195. По Гз· 
ѓанската војна, односно по иормализирањето а· 
ситуацијата, тука биле прибрани и жителитс м 
соседните села Ајџилар и Џума Махале, порад· 
што во пописот од 1951 година се попишани ОМ 
жители. Според пописот од 1961 година селсч· 
имаше 194, во 1971 година 199, во 1981 годвМ 
213, а во 1991 година 188 жители. Паселениетов· 
занимава со земјоделсто, а главни производи сс 
пченица, тутун и добиточна храна. Иако адмив·- 
стратавно и припаѓа на Кукушката околија, селе» 
економски повеќе е поврзано со градот Солун.

208) СВЕТА ΓΙΕΤΚΑ
- АГИЈА ПАРАСКЕВИ

(Г1АЈ1ЕА АГИЈА ПАРАСКЕВИ) 
Αγία Παρασκευή 
(Παλαιά Αγία Παρασκευή)

На 46 километри северно од Кукуш во о- 
мото јужно подножје на планината Беласица, κι 
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ѕадморска височина од 440 мстри, до неодамна 
5вло сместено селото Света Петка (22°53' х 41° 18'). 
Тоа претставувало самостојна опиггина во Кукуш- 
ката околија (наредба од 14.3.1927, Вл. в/к бр. 43/ 
1927), чиј општински атар опфаќал површина од 
20 квадратни километри. До 1924 година селото, 
кое било едно од најголемите во Кукушката око- 
лија, било населено со македонско и турско на- 
селение. Како такво, К'пчов го спомпува со 1.230 
жители, од кои 580 Македонци и 650 Турци, до- 
аека Бранков бројот на македонското население 
го намалува на 400. Иако Света Пе гка настра- 
дала во текот на Втората балканска војна, кога 
■звесен број македонски жители побегнаа во 
Струмичко и Петричко, сепак селото во 1913 го- 
дина е евидентирано со 915, а во 1920 година со 
657 жители (намалувањето во 1920 година се дол- 
жи на настаните од Првата свстска војна). Во 
1924 година целокупното турско население, по 
сила на Лозанската конвенција, се иселило во 
Турција, а извесен број македонски семејства во 
Бугарија (официјално 33 души). Меѓугоа, во се- 
лото сепак останал извесен број македонски се- 
мејства. На местото на иселените Македонци и 
Турци грчките власти населиле поголем број до- 
селенички семејства од Понд (вкупно 338 досе- 
леници), а во поново време и сточарски карака- 
чански семејства. Заедно со новите жители Све- 
та Петка во 1928 година имала 486 жители, а во 
1940 годииа 781 жител. Селото доста настрада во 
текот на Граѓапската војна. Дел од неговото на- 
ссление побегна во Бугарија, а поголемиог дел 
грчките власги го повлекоа во побезбедни ссла. 
По нормализирањето на ситуацијата еден дел од 
населението се врати во селото, така што во 
пописот од 1951 година е евидентирано со 140 
жители, а во исто време се спомнува и понова га 
населба изградена по Граѓанската војна на пони- 
зок и попогоден терсн, која поради политички 
сфекги била наречена Синикисмос Симорио- 
пликтон (насслба иа настраданите од бандити), 
која подоцна била преименувана во Нова Света 
Петка. (Види посебно за оваа населба под насло- 
вот Нова Света Петка Неа - Агија Параскеви.) 
Селото Света Петка во пописот од 1961 годииа 
нсто така е евидентирано како посебна населба 
со 106 жители, додека во натамошпите пописи 
двете населби се спојуваат и се водат како една 
населба - во 1971 година со 357, во 1981 година 
383, а во 1991 година со 341 жител. Всушност и 
преосганатите жители од старото село се пресе- 
лија во новоизградената населба, така што ста- 
рото село повеќе како такво не постои. Главни 
производи на селото се пченица, тутун и кики- 
?итки, а сточарството е само делумно застапено.

209) СЕВЕНДБКЛИ
- ЕПТАЛОФОС’ Επτάλοφος
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 15 километри источно од Кукуш крај 
патот пгго води од Кукуш за Лахана и Лагадина, 
на надморска височина од 460 метри, сместено е 
селото Севенделки (23°03' х 41°00'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кукушката околија 
(царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919), 
чиј општински атар опфаќа 35 квадратни кило- 
метри. До 1924 година селото било населено со 
турско население. Опигтината порано се состо- 
ела од 11 турски населби, кои се распаднале за 
времс на Балканските војни и подоцна. Тоа биле: 
Севендекли, Јусуфли, Перновали, Рахманли, Да- 
утли, Ќумурџи, Хаџи Оглу Омбаси (или Хаџи 
Али Омбаси), Дургутли, Сиври, Испахи Махале и 
Туршун (види посебно за секоја од овие населби). 
Селото Севендекли, како и сите други населби во 
оваа општина, до 1924 година било населено со 
турско население. Како такво, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 464, а во 1920 година со 
445 жители Турци. По нивното иселување во Тур- 
ција во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, грчките власти тука населиле триесети- 
на доселенички семејства од Понд, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 132. Во 1940 
година, поради населувањето на доселеници од 
некои околни населби кои поради лоши услови 
за живеење во меѓувреме се распаднале (селата 
Дургулти Керасјес, и Сиври - Вунохори), бројот 
на жителите се зголеми на 201. Бидејќи речиси 
сите села од оваа општина настрадале за врсмс 
на Браѓанската војна, па и порано, по нормали- 
зирањето на ситуацијата селото Севендекли бе- 
ше обновено од грчките власти и во него се при- 
браа жителите од сите напуштени села во време- 
то на Граѓанската војна, односно од селата Даут- 
ли, Рахманли, Псрновали, Ќумурџи и Хаџи Оглу 
Омбаси. Така во селото веднаш по нормализи- 
рањето на ситуацијата, односно во 1951 година, 
беа попишани 175 жители, во пописотод 1961 го- 
дина имаше 601 жител, во 1971 година 585, во 
1981 година 505, а во 1991 година 719 жители. Во 
селото постои жандармериска станица која врши 
иадзор и врз неколку околни села. Главни произ- 
води на селото се пченица и тутун, додека сто- 
чарството е слабо развиено.

210) СЕЈДЕЛИ (СЕЈДЕЛЕР) Σεϊδελή

Во атарот на оппггината Мачуково во непо- 
средна близина па селото Чидемли (од неговата 
западна страна) до Првата светска војна посто- 
сло малото турско село Сејдели (22°38' х 41°07'), 
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кое Милоевиќ го спомнува со 40 турски куќи, а 
во пописот од 1913 годипа е евидентирано со 269 
турски жители. Селото настрадало во текот на 
Првата светска војна, бидејќи гука минувала фрон- 
товата линија, а по нормализирањето на ситуаци- 
јата не било обновено зашто се наоѓало сосема 
близу до границата. Со наредбата на грчката влада 
број 256 од 5 декември 1928 година селово како 
напуштена населба се брише од евиденција. (На- 
редбата погрешно гласи за соседното село Ере- 
сели, а фактички се однесува на селото Сејдели.)

211) СЕРСЕМЛИ
- КСИРОВРИСИ Ξηρόβρυση
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 4 километри северно од Кукуш на над- 
морска височина од 220 метри лежи селото Сер- 
семли (22°53' х 41°02'), кое административно вле- 
гува во составот на општината Кукуш. До 1924 
година Серсемли било населено со турско насе- 
ление. К'нчов го спомнува со 220 жители, Мило- 
евиќ го регистрира со 35 турски куќи, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 110, а 
во 1920 година со 143 жители Турци. По нивното 
иселување во 1924 година во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, грчките власти тука на- 
селиле доселенички семсјства, чиј број на жите- 
ли во 1928 година изнесувал 279, во 1940 година 354, 
во 1951 година 204, колку што имаше и во 1961 
година. Поради иселувањето во поголемите град- 
ски центри бројот на жителите во 1971 година се 
намали на 161, во 1981 година на 153, а во 1991 годи- 
на на 134 житсли. Главен производ на селото е пче- 
ницата, а населението се занимава и со сточарство.

212) СЕСЛОВО
- СЕВАСГОН Σεβαστόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 7 киломстри источно од Кукуш на 
надморска височина од 190 метри е расположено 
селото Сеслово (22°57 'х 40°59'), кое администра- 
тивно влсгува во составот на градската општина 
Кукуш. До Балканските војни, па и подоцна, се- 
лото било населено со македонско население. К'н- 
чов го спомнува со 250 жители, од кои 200 Ма- 
кедонци и 50 Роми, Бранков го бележи со 176 
Македонци, а Милоевиќ со 20 македонски куќи. 
Иако насградало во Втората балканска војна, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 93, а во 
1920 година со 107 жители. Во 1924 година пре- 
осганатите 52 Македонци принудно биле иселени 
во Бугарија, а на нивно место грчките власти на- 
селиле доселенички семејства, кои според пописот 
од 1928 година имале 308 жители. Во 1940 година 

селото имало 470 жители, во 1951 година 
1961 година 219, во 1971 година 181, во 1981 
на 197, а во 1991 година 143 жители. Нама 
њето иа бројот на населението се должи в 
лување во поголемите градски центри. Н 
нието се занимава со земјоделство, а главен 1 
вод е пченица. Сточарството е послабо застап

213) СИВРИ (СИВРИЛИ)
- ВУНОХОРИ Βουνοχώρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1'

Околу 14 километри источно од Кукуш, 
точно од Севендекли, крај патот што води од К 
куш за Лахана до Втората светска војна п<х 
ело малото село Сиври (23°04' х 40°0Г), кое ад 
нис гративно влегувало во составот на општин 
Севендекли. Селото било населено со турско 
селение, а и припаѓало на групата турски ма 
кои ја сочинувале оппггината Севендекли, која 
состоела од вкупно 10 такви населби. Сиври 
пописот од 1913 година е евидентирано со 58. а 
1920 година со 17 жители Турци. По иселувањ< 
на ова малобројно турско население во 1924 
дина во Турција, грчките власти во селото 
селиле неколку доселенички семејства чиј ( 
на жители во 1928 година изнесувал 23. Ма 
подоцна, поради лоши услови за живеење, тие 
преселиле во соседното село Севендекли, тз 
што Сиври пресганало да постои како населба.

214) СЛАТИНА Σλατίνα

Оддалечено 12 километри југоисточно од 
куш, на надморска височина од 260 метри, 1 
Сува Река, до Граѓанската војна лежело сел 
Слатина (22°57' х 40°57'), кое административно 
гувало во составот на општината Пазарли ( 
лантион), а во турско време и припаѓало на ι 
пата турски маала позната под заедничкото 
Лутица. Иако селото носи словенско име, н< 
вото население го сочинувале Турци, како и 
сите други маала од оваа група населби. I 
такво, во пописот од 1913 година е евиденти] 
со 75 жители, додека во пописот од 1920 го, 
не се спомнува, бидејќи се распаднало во Пр 
светска војна. Во 1924 година селото било о 
всно и во него биле населени неколку доселе 
ки семејства, меѓутоа во пописот од 1928 го, 
повторнио не е евидентирано. Во наредниот 
пис од 1940 година е регистрирано како пос< 
населба со 35 жители. За време на Граѓанс, 
војна Слатина прилично настрада, а по норм 
зирањето на ситуацијата не беше обновена, п 
ди што престана да постои како населба.
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215) СМОЉ (СМОЈ1)
- МИКРОН ДАСОС Μικρόν Δάσος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Смољ се наоѓа северозападно од Со- 
«-крај самиот главен пат игго води од Солун за 
ЈЕвовје (22°35' х 41°04'). Оддалечено е 33 киломе- 
чж северозападно од Кукуш и околу 6 киломе- 

јужно од селото Мачуково. Лежи на надмор- 
■■сочина од 150 метри. Тоа претсгавува са- 
Тојна општина со вкупна површина на оп- 
вскиот атар од 16 квадратни километри. Се- 
о Смољ до Балканските војни било населено 

чисто македонско население. Како такво, К'н- 
госпомнува со 160 жители Македонци, Бран- 
со 168 жители, додека Милоевиќ го реги- 

фа со 35 македонски куќи. Селото рсчиси 
мно настрадало во Втората балканска војна, 
I неговото население се спасило бегајќи прс- 

граница. (Дел од македонските семејства жи- 
т во Струмица и во Гегвелија, а еден дел во 
гарија.) Поради тоа во пописот од 1913 година 
ото е евидентирано со само 21 жител, додека 
■описот од 1920 година се попишани 181 жи- 
ί но тие фактички се доселеници од Понд и 
■из. Бидејќи во 1924 година тука биле насе-
■ и други доселеници од Понд, селото во 1928 
■на се зголемило на 395 жители, во 1940 го- 
а имаше 623, во 1951 година 600, во 1961 го- 
а613, во 1971 година 462, во 1981 година 510, а 
1991 година 415 жители. Иако лежи в поле, 
στο е доста бедно. Главни земјоделски произ-
■ се пченица и тутун. Делумно е развиено сто- 
ството, особено краварството.

216) СНЕФЧЕ (ШТЕМНИЦА, ШЕМНИЦА)
- КЕНДРИКОН Κεντρικόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Снефче лежи 21 километар северно 
Кукуш на надморска височина од 360 метри, 
хтено на јужните разгранки на планината 

Крмпа покрај главниот пат што води од Кукуш 
■ Железничка Станица Порој и Демир Хисар 
22’54' х 41° 10'). Тоа претставува самостојна оп- 

жтжна во Кукушката околија, во чиј состав влегу- 
гг и селата Кара Махмутли и Сари Доганли 
рска наредба од 27.5.1955, Вл. в/к бр. 168 од 
15). Општинскиот атар опфаќа површина од 27 
шратни километри. До 1924 година селото Снеф- 
било населено со македонско и турско насе- 

*ѕие. К'нчов го спомнува со 540 жители, од кои 
МО Македонци, 300 Турци и 80 Роми. Бранков 
•ројот на Македонците го качува на 560, додека 
Миоевиќ го регистрира со 10 македонски, 50 тур- 
сжи и 30 ромски куќи. Селото настрадало во Вто- 
7-ѕта балканска војна, кога македонското населе- 

ние се спасило пред настапувањето на грчките 
војски бегајќи преку граница. (Сите тие живеат 
во Струмица.) Снефче во 1913 година е евиденти- 
рано со 199 жители, сите Турци, а во пописот од 
1920 година со 193 жители. По нивното иселува- 
ње во Турција во 1924 година, по сила на Лозан- 
ската копвенција, грчките власти во Снефче на- 
селиле поголем број доселенички семејства од 
11онд и од Кавказ. Бројот на нивните жители во 
1928 година изнесувал 367. Во 1940 година селото 
имаше 593, во 1951 година 507, додека во пописот 
од 1961 година селото се води со 2.019 жители. 
(Очигледно е дека овој број или е погрешен или 
се работи за концентрација на грчката војска, 
која при пописот била пресметана во бројот на 
жителите од селото.) Во пописот на населението 
од 1971 година во селото се регистрирани 404, во 
1981 година 376, а во 1991 година 294 жители. 
Главни земјоделски производи на селото Снефче 
се пченица и тутун, а делумно е развиено и 
сточарството.

217) СПАНЧОВО (СПАНЧЕВО)
- Ј1АТОМИОН Λατομείον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Ссверозападно од Кукуш, на околу 4 кило- 
мегри севсроисточно од Ругуновец, на надморска 
височина од 90 метри, крај главниот пат што во- 
ди од Солун за Скопје, сместено е малото село 
Спанчово (22“37' х 41°02'), кое административно 
влегува во составот на оппггината Ругуновец. До 
Балканските војни селото било мала чифлигар- 
ска населба, која била населена со македонско 
население. К'нчов селото Спанчово го спомнува 
со 78, а Бранков со 64 жители Македонци, додека 
Милоевиќ го регистрира со 15 македонски куќи. 
Во летото 1913 година селото било запалено од 
грчките војски кои настапувале во тој правец и 
неговото македонско население се спасило бегај- 
ќи преку граница. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 21 жител, што зборува дека се 
работи за доселени сточарски семејства на веле- 
поседниците на семејствата Аркудеос и Карато- 
дорос, кои го откупиле атарот на селото. Бројот 
на жителитс од овие велепоседнички семејства 
во 1920 година изнесувал 69, а во 1928 година, 
вклучувајќи ги и вработените на нивните имоти, 
забележани се 63 жители. Во пописотод 1940 го- 
дина Спанчово се води само со еден жител, би- 
дејќи велепоседничките семејства живеат во Со- 
лун и се водат како тамошни жители. При попи- 
сот од 1951 година во Спанчово се попишани ре- 
лативно голем број жители, односно тогаш се ре- 
гистрирани 172 жители, пгго зборува дека се ра- 
боти за концентрација на жители од околните се- 
ла вработени на имотите на двајцата велепо- 
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седници. Потоа бројот на населението почнува 
да опаѓа. Така во 1961 година се регистрирани 57 
жители, во 1971 година 25, во 1981 година само 9, 
а во пописотод 1991 година насслбата еевиденти- 
рана без жители.

218) СРЕДНО АПОСТОЛАР 
(АПОСТОЛАР, ПОСГОЛАР)
- МЕСИ АПОСТОЈ1И Μέσοι Απόστολοι

Околу 13 километри југозападно од Кукуш 
на надморска височина од 110 мстри лежи селото 
Средно Апостолар (Меси Апостоли) (22°49' х 
40°54'), кое административно влегува во составот 
на оппггииата Кара Бунар. Средно Апостолар, 
всушност, претставува нова доселеничка на- 
селба, изградена по 1923 година, во која се насе- 
лени доселенички семејства од Кавказ. Селото се 
спомнува во пописот од 1928 година заедно со 
Горно Апостолар со 442 жители, додска во попи- 
сот од 1940 година е евидентирано како посебна 
населба со 235 жители. Во 1951 година селото 
имаше 237 жители, во 1961 година 235, во 1971 
година 120, во 1981 година 142, а во 1991 година 
117 жители. Намалувањето на бројог на жители- 
те се должи на нивното иселување во поголемите 
градски центри, на прво место во Солун. Насе- 
лението произведува исклучително пченица.

219) СРЧАЛИ
- СПУРГИТИС Σπουργίτης
(н. од 12.12.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 18 киломстри североисточно од Ку- 
куш и југозападно од Долно Тодораќ, на иадмор- 
ска височина 380 метри лежи селото Срчали 
(22°58’ х 4Г06'), кое административпо влегува во 
сосгавот иа селото Планица. До 1924 година се- 
лото Срчали било населено со турско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 66 жители 
Гурци, Милоевиќ го регистрира како турско село 
без да го спомнува бројот на куќите, додека во 
пописот од 1913 година е регистрирано со 152 жи- 
тели, колку што има и во 1920 година. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власти 
гука населиле доселенички семејства, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 86. Во наред- 
ниот попис (од 1940 година) се попишани 310 жи- 
тели (зголемувањето на бројот се должи на ната- 
мошно населување на нови доселенички семеј- 
ства од напуштените населби). Во 1951 година 
селото е евидентирано со 215 жители, а во 1961 
година со 277. Во натамошниот период бројот на 
населението опаѓа. Така во 1971 година поради 
иселување во поголемите градски центри бројот 

на жителите опадна на 146, а во 1981
111, додека во 1991 година се регжтрш· 
жители. Главен земјоделски произвс! с »ч 
та, но население го делумно се занимава ι; 
чарство, всушност со овчарство и кравдаѕ

220) СТРЕЗОВО 
-АРГИРУПОЛИС Αργυρούχοος I 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346·*

На 4 километри источно од Кужуж 
морска височина од 225 метри сместево е 
Стрезово (22°56' х 41°00'), кое админжтш^И 
влегува во составот на градската оппггввв^Н 
куш. Стрезово до 1924 година било насежшм 
чисто македонско население. Како таква. 
го спомнува со 135 Македонци и 20 Ромж. 
Бранков го води како чисто македонско 
200 жители Македонци. Милоевиќ СтрезсввМ 
регистрира со 25 македонски куќи. Иако ѕагш· 
дало во Втората балканска војна, кога дел 
говите македонски жители побарале спас шоЛ 
граиица, Стрезово во пописот од 1913 гозввв 
евидентирано со 63 жители, а во 1920 годгаав· 
41 жител, но тие во 1924 година принудно се ·Μ 
лиле во Бугарија (официјално 36 души). Н» «Л 
тото на иселените Македонци грчките власт··· 
селиле доселенички семејства чиј број на жж· 
во 1928 година изнесувал 259. Во 1940 година Сф· 
зово имаше 488, а во 1951 година 413 жителж ЗМ 
пописите од 1961 и 1971 година селото е евижЈИИ 
рано со зголемен број жители, односно со 1.~ЅЗ· 
1.432, што се должи или на населување на жм 
жители од попасивните села или на концентЈви 
ција на грчка га војска, која честопати се преаи 
тувала во составот на населението на дадената ѕм 
селба. Во 1981 година Стрезово е евидентирм· 
со 924, а во 1991 година со 477 жители. Основв 
производи на селото се пченица и тутун, а на— 
лението делумно се занимава и со сточарство.

221) СУРЛОВО
- АМАРАНДА Αμάραντα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.19271

Околу 21 километар северозападно од Кукуи 
и на пет киломсзри источно од Дојранското Езе- 
ро, на надморска височина од 220 метри лежи се- 
лото Сурлово (22°49' х 41° 11’). Тоа претставу·»] 
самостојна општина во Кукушката околија, вв 
чиј состав влегува и селото Димонци (царска н*- 
редба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Атаротв· 
општината опфаќа површина од 30 квадратни к»- 
лометри. Селото Сурлово до 1924 година било 
насслено претежно со македонско и делумно со 



Кукушка околија 125

турско население. К'нчов го спомнува со 460 
жители, од кои 260 Македонци и 200 Турци, доде- 
ка Бранков бројот на Македонците го сведува на 
256. Иако нас градало во Втората балканска вој- 
ѕа, кога поголемиот дел од македонското населе- 
■ие се спасил бегајќи преку граница пред наста- 
■увањето на грчките војски, Сурлово во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 346 жители, до- 
аека бројот на населението во пописот од 1920 
година изнесува 528 жители. Очигледно е дека се 
работи за ново доселеничко население, кое грч- 
жите власти веднаш по Балканските војни го 
«естиле тука, на местото на македонското насе- 
жние кое било принудено да го напушти родното 
<ело и да побегне преку граница за да го спаси 
стојот гол живот. (Од вкупно 110 македонски се- 
иејства, колку пгго броело селото во 1913 годи- 
■а. 70 семејства се населиле во Струмица и Стру- 
»чко, а 40 семејства во Петричко и во Буга- 
рвја ) На местото на принудно иселениге Маке- 
јонци грчките власти населиле доселеиички се- 
■ејства, чиј број на жители во 1928 година изне- 
сувал 621, во 1940 година 847, во 1951 година 527, 
■о 1961 година 676, во 1971 година 551, во 1981 
година 468, а во 1991 година 471 жител. Основни 
4>оизводи на селото се пченица и ту гун, а насе- 
лението делумно се занимава и со сточарство.

222) ТАБАРЛУ Ταμπαρλού

Во атарот на селото Фанарли, во неговага 
■епосредна близина, до 1924 година постоела мала 
чурска населба позната под името Табарлу (22°56' х 
4Γ1Γ). Бидејќи оваа населба (маало) се наоѓала 
•о непосредна близина на селото Фанарли, во по- 
исите на населението од 1913 и 1920 година бро- 
јпт на иејзиното население е пресметан во соста- 
■от на бројот на жителите од селото Фанарли. По 
■селувањето на овие малобројни Гурци во 1924 
ПЈДИна во Турција населбата не била обновена, 
аоради што и престанала да постои како таква.

223) ТУРШУН (ТУРЛУ МАХАЛЕ) Τουρσουν

Околу 15 километри источно од Кукуш и 
«осема близу до селото Рахманли, во атарот на 
«пптината Севендекли до Првата светска војна 
■остоело малото турско село Туршун, кое во по- 
■■сот од 1913 година е евидентирано со 66 жите- 
β Турци. Веројатно настрадало во Првата свет- 
сжа војна, поради пгго и не се спомнува во попи- 
сот од 1920 година. Оваа напуштена населба не 
Ѕвла обновена по нормализирањето иа ситуаци- 
Нта, а со наредбата на грчката влада број 50567 

1927 година се брише од евиденција.

224) ЌОЛЕЛИ Κιολελή (Κιουλελή)

Источно од Кукуш и западно од Серес во 
непосредна близина па една долина па падините 
на височината Свети Илија, која е разгранка на 
планината Карадаг, до 1924 година постоело го- 
лсмого село Ќолели (23°О7’ х 4Г03’), кое К'нчов 
го спомнува со 500 жители Турци, додека во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 503 жи- 
тели. Ова големо турско село веројатно настра- 
дало во Првата светска војна, бидејќи во пописот 
од 1920 година се води со само 15 жители, а во 
подоцнежниге пописи не се спомнува повеќе ка- 
ко населба. Селото влегувало во составот на оп- 
штината Мозгали.

225) ЌОЈ1ЕЛИ (ЌУЛЕЛЕ, КЕЛЕЛИ)
- ПИРГОТОС Πυργωτός
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 27 километри северно од Солун и 23 
километри југоисточно од Кукуш на надморска 
височина од 230 метри сместено е селото Ќолели 
(22°57' х 40°37'), кое административно влегува во 
составот на општината Сарџали. До 1924 година 
селото било населено со турско население. Ми- 
лоевиќ го спомнува со 25 турски куќи, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 185 жи- 
тели. Селото настрадало во Првата светска вој- 
на, поради што во пописот од 1920 година се води 
само со 103 жители. По нивното иселување во Тур- 
ција во 1924 година грчките власти тука населиле 
поголем број доселенички семејства од Источна 
Гракија, чиј број на жители во 1928 година изне- 
сувал 153. Во 1940 година селото имаше 251 жи- 
тел, во 1951 година 256, во 1961 година 328, во 1971 
година 280, во 1981 година 266, а во 1991 година 238 
жители. Основни производи на селото се пченица 
и гутун, додека сточарството е слабо развиено.

226) ЌОЛЕМЕНЛИ (КЕЛЕМЕНЛИ)
- ЛИТОТОН Λιθωτόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во самото подножје на планината Беласица, 
оддалечено околу 46 километри северозападно 
од Кукуш, на надморска височина од 370 метри 
до Граѓанската војна лежело малото село Ќоле- 
менли (22°50' х 4Г20'). Се наоѓало западно од се- 
лото Долно Гарбали, недалеку од грчко-македон- 
ската граница. Административно влегувало во 
составот на општината Аканџали. До 1924 годи- 
на селото Колеменли било населено со турско 
население. К'нчов го спомнува со 274 жители Тур- 
ци, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
330, а во 1920 година со 134 (до намалувањето на 
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бројот на иаселението дошло поради настаните 
во Првага светска војна, бидејќи тука минувала 
фронтовата линија). По иселувањето на Турците 
во Турција во 1924 година грчките власти тука 
населиле извесен број доселенички семејства од 
Попд и Кавказ, чиј број на жители во 1928 годи- 
на изнесувал 95, а во 1940 година 150. Селото на- 
старада во Граѓанската војна, а по нормализира- 
њето на ситуацијата не беше обновено. Неговите 
жители изградија нови станови сосема близу до 
селото Аканџали, така што се сметааг за жители 
на тоа село, но продолжуваат да ги користат сво- 
ите имоти.

227) ЌОСЕ МУРЏЕЛИ
(МУРЏЕЛИ, ЌОСЕ МУРТАЛИ) 
-ДИВУНОН Δίβουνον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 17 киломстри севсроисточно од Кукуш 
на надморска височипа од 550 метри до пред 
Втората светска војна лежело селото Косе Мур- 
џели (22°57' х 41°08'), кое административно вле- 
гувало во составот на опиггината Фанарли. Ова 
мало село до 1924 година било населено со тур- 
ско населние. Како такво во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 102, а во 1920 година со 
82 жители Турци. По нивното иселување во 1924 
година во Турција грчките власти тука населиле 
извесен број доселенички семејства од Понд, од 
месноста Бафра. Меѓутоа, во пописотод 1928 го- 
дина бројот на жителите од ова село е вклучен во 
составот на жителите од селото Османли. По- 
доцна овие две села се соединиле во едно село со 
заедничкото име Дивунион или Агиос Павлос 
(види село Отманли - Дивунион, Агиос Павлос).

228) ЌУМУРЏИ
- КИДОНОХОРИОН Κυδωνοχώριον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 14 километри источно од Кукуш и 
само на еден километар северпо од Севендекли 
на надморска височина од 570 метри до Гра- 
ѓанската војна постоело малото село Кумурџи 
(23°06 'х 40°59'). Административно влегувало во 
составот на општината Севендекли. До 1924 го- 
дина било населено со турско население. Како 
такво, во пописот од 1913 година се спомнува со 
45, а во 1920 година со 32 жители Турци. По нив- 
ното иселување во Турција во 1924 година, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власти 
тука населиле доселенички семејства од Понд, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 27, а 
во 1940 година 54. Поради тоа пгго настрада во 
Граѓанската војна, неговите жители по нормали- 

зирањето на ситуацијата го напуштија сосема се- 
лото и заедно со жителите на уигге пет околнж 
мали населби, кои влегуваа во составот на оваа 
општина, изградија Иови домови во селото Се- 
вендекли, каде што живеат до ден-денес, но про- 
должуваат да ги обработуваат своите имоти.

229) ЌУРЌУТ (ЌУРЌУТОВО) 
-ТЕРПИ.ПОС Τέρπυλλος
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На 10 километри североисточно од Кукуш 
на надморска височина од 230 метри лежи селото 
Ќурќут (22"57' х 4ΓΌ2'). Тоа претставува самостојна 
општина во Кукушката околија, во чиј состав 
влегуваат и селата Неманци и Мутулово (царска 
наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 48/1919). Атарот 
на општината опфаќа површина од 45 квадратни 
километри. Селото Ќурќут до 1924 година било 
населено со турско население. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 820 жители Турци, Милоевиќ 
со 350 турски куќи, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано само со 142 жители, што збо- 
рува дека настрадало во Балканските војни. На 
местото на побегнатите Турци грчките властж 
веднаш населиле педесет семејства на доселени- 
ци од Тракија и шест семејства од Кавказ, а по- 
доцна овој број бил зголемен, бидејќи во пописот 
од 1920 година во селото се регистрирани 658 
жители, по потекло од Тракија и Кавказ. По нор- 
мализирањето на ситуацијата во селото биле на- 
селени и доселеници од Источна Румелија. Како 
такво, селото во пописот од 1928 година е еви- 
дентирано со 837, во 1940 година со 1.257, во 1951 
година со 1.040, во 1961 година со 1.019, во 1971 
година со 708, во 1981 година со 734, а во 1991 го- 
дина со 605 жители. Намалувањето на бројот на 
жителите по Втората светска војна се должи на 
настаните од Граѓанската војна и на желбата за 
иселување во поголемите градски центри. Основ- 
ни производи на селото се пченица и тутун, а на- 
селението делумно се занимава и со сточарство.

230) УЗУН МАХАЛА
- МАКРИХОРИ Μακρυχώρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Кукуш и од сега растуреното се- 
ло Мозгали, во чија општина припаѓала, до пред 
Втората светска војна лежела малата населба 
Узун Махала (23° 10' х 4Г02'), која К'нчов ја спо- 
мнува со 164 жители Турци, а во пописот од 1913 
година е евидентирана со 138 жители. Селото ве- 
ројатно насградало во теког на Првата светска 
војна, бидејќи во пописот од 1920 година вооп- 
што ие се спомнува. На местото на принудно ра- 
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жзените Турци грчките власти во 1924 година 
•селиле неколку доселенички семејства, чиј број 

жители во 1928 година изнесувал 21. Малку 
Жаоцна селото, поради немање услови за живе- 

се распаднало, а неговото население се при- 
во околните села.

од 20 август 1927 година, објавена во Владиниот 
весник бр. 179 од 30 август 1927 година, Усемли е 
споено со населбите (маала) Усузлу, Дуракли, 
Дересели и Кесмели, под заедничкото ново име 
Плаѓа (види поопширно кај с. Усузлу - Плаѓа).

231) УЛАСЛИ (ОЛАСЛИ)
-ЛАНГАДАКИ Λαγκαδάκι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

234) УСУЗЛУ (УСУЗЛИ)
- ПЈ1АЃА Πλαγιά
(н. 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 20 километри северно од Кукуш на 
*Мморска височина од 400 метри до пред Вто- 
рка светска војна лежело малото село Уласли 
Ѕ?51’ х 41° 10'), кое административно влегувало 
■ -оставот на општината Морарци. До 1924 го- 

селото било населено исклучително со тур- 
ж васеление. Како такво, К'нчов го спомнува 
и N жители Турци, Милоевиќ го регистрира со 
• турски куќи, во пописот од 1913 година е еви- 
Вжшрано со 113, а во 1920 година со 125 жители.

вселувањето на Турците во 1924 година, по 
3-1.± на Лозанската конвенциаја, грчките власти 

населиле доселенички семејства, чиј број на 
■г-тли во 1928 година изнесувал 156. Поради не- 
■Кс нормални услови за живеење, малку по- 
ива селото се распаднало, а неговите жители 
г гзибрале во селото Исмаили.

232) УРУЧ (ОРУЧ ОБАСИ) Ουρούτς

Во атарот на селото и поранешната општи- 
» Мозгали, југоисточно од него, а меѓу селата 

Кзига Оглари и Докузли, до Првата светска војна 
■ктосло малото село Уруч (23°09' х 41°02'), кое 
Сѕчов го спомнува со 47 жители Турци, додека 
*' «описот од 1913 година е евидентирано со 27 
вггели. Веројатно селото настрадало во текот 
■» Првата светска војна, бидејќи во подоцнежни- 
Ш аописи повеќе не се спомнува.

233)УСЕМЛИ Ουσεμλή

Северно од Кукуш, во составот на општина- 
ра Усузлу, до летото 1927 година како посебна 
вселба се водело малото село (маало) Усемли 

[£2=5Γ х 41°06’), кое до 1924 година било населено 
<турско население. Во погшсотод 1913 година е 

јввдентирано со 106, а во 1920 година со 134 жи- 
■жли Турци. По иселувањето на Турците во 1924 
~ина грчките власти тука населиле доселенич- 
о семејства. Бидејќи населбата ή припаѓала на 
фупата турски маала позната под заедничкото 
■•е Усузлу, а сите маала биле распоредени во 
«гпосредна близина, со наредба на грчката влада

Околу 20 километри северно од Кукуш на 
надморска височина од 220 метри сместено е се- 
лото Узуслу (22°5Г х 41°06'), кое претставува са- 
мостојна оппггина во Кукушката околија, во чиј 
состав влегуваат и селата Поторес (царска на- 
редба од 26.7.1919, Вл. в/к бр. 167/1919) и Ерекли. 
Атарот на општината опфаќа површина од 45 
квадратни километри. Всушност, населбата Усу- 
злу во минатото била едно од повеќето турски 
маала кои се наоѓале на оппггинскиот атар, а тоа 
биле: Усузлу, Дуракли, Дересели, Кесмели и 
Усемли, кои се споиле подоцна во една населба 
како и маалата: Поторес, Џевапли, Мохали, Ча- 
лисли и Докузли, кои се соединиле со Поторес. 
Долните маала заедно со Усузлу К'нчов ги спом- 
нува со 550 жители Турци, додека во пописот од 
1913 година бројката се дава посебно за секоја 
населба (маало) на Усузлу. Истото е сторено и во 
пописот од 1920 година. Во спомнатите турски 
маала грчкитс власти по иселувањето на Турци- 
те во 1924 година сместиле доселенички семеј- 
ства. С’о наредба од август 1927 година петте од 
спомнатите маала на Усузлу (Усузлу, Дуракли, 
Дересели, Усемли и Кесмели) се соединети во 
една населба под заедничко грчко име Плаѓа. 
Како такво, во пописот од 1928 година селото е 
евидентирано со 261 жител, во пописот од 1940 
година со 712 жители, во 1951 година со 795, во 
1961 година со 818 жители, во 1971 година со 604, 
во 1981 година со 576, а во 1991 година со 603 жи- 
тели. Основни производи на селото се пченица и 
тутун.

235) ФАНАРЛИ (ФЕНЕРЛИ) 
-ТРИПОТАМОС Τριπόταμος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

на
Околу 23 километри североисточно од Кукуш, 

надморска височина од 460 метри, во јужните 
разгранки на планината Круша, сместено е мало- 
то село Фанарли (22°57* х41°10'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Отман- 
ли. До 1924 година Фанарли било мало турско се- 
ло, кое според Милоевиќ се состоело од 25 тур- 
ски куќи, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 137, а во 1920 година со 95 жители 
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'Гурци. По иселувањето на Турците во 1924 годи- 
на грчките власти тука сместиле дваесетина до- 
селенички семејства од Мала Азија и од Кавказ. 
Бројот на нивните жители во 1928 година изнесу- 
вал 95, а во 1940 година 135. Во 1951 година пора- 
ди стравотиите на Граѓанската војна селото се 
води како напуштена населба, додека во пописот 
од 1961 година, бидејќи во меѓувреме дел од насе- 
лението се врата во селото, се попишани 75 жите- 
ли, за да се намали нивниот број во 1971 година на 
само 24, во 1981 година на 14, а во 1991 година се 
евидентирани 18 жители. Селото е полупланин- 
ско и мошне бедно, со основни производи пченица 
и тутун, како и со малку развиено сточарство.

236) ХАЈДАРЛИ Χαϊδαρλή

Околу 30 километри северно од Солун и 20 
километри југоисточно од Кукуш, во атарот на 
општината Сарџали, на помалку од три киломе- 
три источно од него, до пред Втората светска 
војна постоело малото село Хајдарли, кое пора- 
но и припаѓало на групата гурски маала позната 
под заедничкото име Бајрам Дере (23°00' х 40°54'). 
Ова мало село во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 61, а во пописот од 1920 година со 
16 жители Турци. По иселувањето на овие мало- 
бројни турски жители во 1924 година грчкиге 
власти сместиле тука извесен број доселенички 
семејства, чиј број на жители во 1928 годииа из- 
несувал 70. Малку подоцна селото се присоеди- 
нило кон соседното село Ајџилар, така што во 
пописот од 1940 година двеге населби се водат 
како една населба (види с. Ајџилар). Во Граѓан- 
ската војна сите села од ова подрачје се распад- 
наа, а по нормализирањето на ситуацијата насе- 
лението се прибрало во соседното село Џевапли, 
каде што беа изградени нови станови. Жителите 
од Хајдарли и Ајџилар и денес продолжуваат да 
ги користат своите имоти, но како населби села- 
га не се обновени.

237) ХАЈДАРЛИ (АЈДАРЛИ)
- ВАПТИСГИС Βαπτιστής
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/5.2.1929)

Околу 10 километри западно од Кукуш на 
падморска височина од 140 метри сместено е се- 
лото Хајдарли (22°47' х 40°59'), кое претставува 
самостојна оппггина во Кукушката околија со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 17 ква- 
дратни километри (царска наредба од 24.9.1958, 
Вл. в/к бр. 169/1958). До Балканските војни, кога 
се распаднало, Хајдарли било населеио со макс- 
донско население. Како такво, К'нчов го спомну- 
ва со 80, а Бранков со 96 жители Македонци, до- 

дека Милоевиќ го регистрира со 30 македонски 
куќи. Во Втората балканска војна селото било 
запалено од грчките војски, а неговото населе- 
ние се спасило бегајќи преку граница. Поради 
тоа во пописот од 1913 година се спомнува како 
напуштена населба, додека во пописот од 1920 
година се регистрирани 7 жители (шестмина ма- 
жи и сдна жена), што зборува дека се работи за 
работници вработени иа имот. На местото на 
принудно побегнатите Македонци грчките вла- 
сти во 1922 година сместиле доселенички семеј- 
ства од Источна Тракија. Со новото нассление во 
1928 година селото е евидентирано со 961 жител. 
Во 1941 година имаше 656 жители, во 1951 годи- 
на 737, во 1961 година 756, во 1971 година 598, во 
1981 година 544, а во 1991 година 535 жители. 
Основни производи на селото се пченица и делумно 
тутун, како и некои сточарски преработки. 
Порано Хајдарли административно спаѓало во 
општината Армучи, а со статус на самостојна оп- 
пггина се здоби одвај во 1958 година (н. од 24.9. 
1958, Вл. в/к бр. 169/17.10 1958).

238) ХАМЗАЛИ (ХЕМЗЕЛЕ)
- МИРТЈА Μυρτιά
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Североисточно од Папрат, во југозападните 
разгранки на планината Карадаг, на надморска 
височина од 570 метри до Граѓансказ'а војна ле- 
жело малото село Хамзали (23°1Гх 41°07'), кое 
административно влегувало во составот на оп- 
штината Папрат. Селото Хамзали до 1924 година 
било населено со турско население. Како гакво. 
К'нчов го спомнува со 180 жители Турци, додека 
во пописот од 1913 година се евидентирани 160, а 
во 1920 година 132 жители. По иселувањето п 
Гурците во 1924 година, по сила на .Позанска· 
конвенција, грчките власти тука сместиле дес 
тина доселенички семејства, чиј број на житеЈ 
во 1928 година изнесувал 51, а во 1940 година 13 
Селого се распаднало за време на Граѓанск; 
војна, а по нормализирањето на ситуацијата 
било обновсно. Повеќето од неговите жители
пресслиле во соседното село Папрат.

239) ХАНУМ МАХАЛЕ
-КИРАДЕС Κυράδες
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.192

Околу 34 километри северно од Солун 
надморска височина од 310 метри до Граѓанс 
војна лежело малото село Ханум Махале (23' 
40°56'), кое административно влегувало во о 
вот на општината Чокали. По нормализира 
на ситуацијата седиштето на оппггината е п{ 
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стено во соседното село Сарџали. Ова мало село 
до 1924 година било населено со турско населе- 
ние, а и припаѓало иа групата турски маала по- 
зната под заедничкото име Бајрам Дере. Мило- 
евиќ селово го спомпува со 30 турски куќи, до- 
дека во пописот од 1913 година не се води како 
посебна населба, исто така и во пописот од 1920 
година, што значи дска било напуштено во врс- 
мето на Балканските војни. Селото било обнове- 
но во 1924 година, кога тука грчките власти сме- 
стиле неколку доселенички семејства, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 37, а во 1940 го- 
дина 90. Селото се распадна за време на Граѓан- 
ската војна, а по нормализирањето на ситуаци- 
јата некои негови жители се прибраа во соседно- 
то село Џевапли, каде што беа изградени спс- 
цијални домови за нив.

240) ХАСАН ОБАСИ (ХАСАН ОМБАСИ)
ПЕДИНОН Πεδινόν

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Десетина километри јужно од Кукуш на над- 
морска височина од 140 мстри лсжи селото Хасап 
Обаси (22°53' \ 40°55'). Тоа прстсгавува самостој- 
на општина во Кукушката околија, во чпј состав 
влегува и селото Кавакли. Вкупиата површина на 
општинскиот атар изнесува 27 квадратни кило- 
метри (царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр 48/ 
1919). До 1924 година селото било населсно со чис- 
то турско население. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 350 жигели Турци, Милоевиќ го регис- 
трира со 60 гурски куќн, додска во пописог од 1913 
година се регистрирани само 81 жител, игго збо- 
рува дека селото настрадало во текот на Балкан- 
ските војни. Во 1920 година се попишани 299 жл- 
тели. Очигледпо е дека грчките власти на место- 
то на турското население, кое принудно го напу- 
штило селото, сместиле доселснички семејства. 
По иселувањето и па преостанатите малобројни 
Турци во 1924 година зука биле населени и другп 
зоселснички ссмејства од Понд и од Источна Тра- 
кија (вкупно 589 доселеници), така што селото 
нараснало во 1928 година на 752 жители, во 1940 
година се зголсмило на-1.056 жители, во 1951 го- 
дина имало 939 жители, во 1961 годипа 960, во 
1971 годипа 941, во 1981 година 1.017, а во 1991 
година 1.054 жители. Основен производ на село- 
то е пченицата со просечно годишно производ- 
ство од 2.000 тони.

241) ΧΛΙ.Π1 БАЈРАМЛИ
Т1 /ОДОСИЈ Λ Θεοδόσια

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во западните разгранки на плапината Кле- 
на патот што води од Кукуш за Лахана, од- 

далечсно 26 километри источно од Кукуш, иа над- 
морска височина од 680 метри лежи селото Хаџи 
Бајрамли (23°08'.\ 40°59'). Тоа претставува само- 
стојна ошитина во Кукушката околија со општин- 
ски атар кој опфаќа површина од 20 квадратни 
киломегри (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918). До 1924 година селото било населе- 
но со турско население. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 800 жители Турци, додека во попи- 
сог од 1913 година е евидентирано со 932, а во 
1920 година со 340 жители. По иселувањето и на 
овис Турци во 1924 година во Турција грчките влас- 
сти во сслото сместиле поголем број доселенич- 
ки семејства, чиј број па жители во 1928 година 
изнесувал 423. Во 1940 година Хаџи Бајрамли има- 
шс 596, во 1951 година 351, во 1961 година 471, во 
1971 годипа 278, во 1981 година 217, а во 1991 го- 
д|ша 231 жител. Основни производи на селото се 
пченица, тутун, добиточна леќа, а насслението се 
занинава и со сточарство.

242) ХАЏИ ЈУНУС
СТАВРОХОРИОН Σταυροχώριον

(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Девет километри северозападно од Кукуш, 
па самиот главен пат што води за Дојрап, на над- 
морска височина од 110 метри лежи селото Хаџи 
Јунус (22°48' х 41°02'), кое претставува самостојна 
општина со вкупна површина на општинскиот 
а гар од 12 квадратни киломстри (царска наредба 
од 3.9.1956, Вл. в/к бр. 217/1956). До 1924 година 
селото било населено со турско население. К'н- 
чов го спомнува како такво со 250 жители Турци, 
Милоевиќ го регистрира со 135 турски куќи, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 283, а во 1920 година со 364 жители. По исе- 
лувањето на Турците во 1924 година во Турција, 
по сила на Лозанската конвенциија, грчките власти 
тука сместиле „оголем број доселенички се- 
мејства, чиј број на жители во 1928 година изне- 
сувал 484. Во 1940 година селото имало 736, во 
1951 година се попишани исто така 736, во 1961 го- 
дипа 686, во 1971 година 492, во 1981 година 529, а 
во 1991 година 523 жители. Во селото е сместена 
п жандармериска стаиица која врши надзор и врз 
неколку околни села. Основниот производ на се- 
лото е пченицата, додека сточарството, поради 
ограничени паспшта, е слабо развиспо.

243) ХАЏИ ОГЛАРИ
ПСИХРОВРИСИ 4'υχρόβρυση

(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во непосредна близина на селото Аканџали 
(два километра северно од него), а во составот на 

- .елените места во Егејска Македонија - II дел



130 Кукушки округ

оваа општина на надморска височина од 182 ме- 
три лежи малото село Хаџи Оглари (22°48' х 41° 16'). 
Ова мало село до 1924 година било населено со 
турско население. Како гакво, К'нчов го спом- 
нува со 60 жители Турци, додека во пописот од 
1913 година се води со 90, а во 1920 година со 34 
житсли. По иселувањето на Турците во 1924 го- 
дина грчките власти тука сместиле извесен број 
доселенички семсјства. Заедно со нив, во 1928 го- 
дина селото е евидентирано со 57 жители, а во 
1940 година бројот на неговите жители е пресмс- 
тан во составот на селото Аканџали, додека во 
1951 година се попишани 110, во 1961 година 273, 
во 1971 година 201, во 1981 година 183, а во 1991 
година 140 жители. Зголемувањето на населени- 
ето по Втората светска војна се должи на фактот 
што тука по Граѓанската војна се сместени семеј- 
ства од околните напуштени села. Во селото се 
произведуваат жито, тутун, детелина, а населенн- 
то делумно се занимава и со сточарство.

244) ХАЏИ ОГЛУ ОМБАСИ
- ПОИГОЛИВАДОН Ποντολίβαδον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 14 киломезри источно од Кукуш, во 
непосредна близина и јужио од Севендекли, на 
падморска височина од 510 мстри до Граѓанската 
војпа постоело малото село Хаџи Оглу Омбаси 
(23°04' х 41°00'), кое административно влегувало 
во составот на општината Севендекли. Како и 
сите други села од оваа општина, и Хаџи Оглу 
Омбаси до 1924 година било населено со турско 
население. Како такво, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 195, а во 1920 година со 212 
жигели Турци. По иселувањсто на Турците во 
1924 година грчкпте власти во селово сместиле два- 
есетина доселенички семејства од Понд, чиј број 
на жители во 1928 година изнесувал 145, а во 1940 
година 203 жители. Селото настрадало во Гра- 
ѓанската војна, а по нормализирањето на ситу- 
ацијата селаните се сместиле во соседното село 
Севендекли, но продолжувааг да ги користаг 
своите имоти.

245) ХАЏИ САЛЕР Χατζή Σαλέρ

Североисточно од Кукуш и околу седум ки- 
лометри североисточно од селото Папрат до Бал- 
канските војни постоело малото турско село Ха- 
џи Салер (23°12'х 41°06'), чиј атар влегувал во со- 
ставог на општината Папрат. Поради неговата 
малобројност, тоа не се спомнува ниту од К'нчов 
ниту од други познати статистичари. Не се спом- 
нува исто така и при пописот од 1913 година, што 
значи дска се распаднало во времето на Бал- 
канските војни и повеќе ие било обновено.

246) ХАЏИЛЕР МАХАЛЕ (ХАЏИЛАР
МАХАЛА) Χατζηλάρ Μαχαλέ

Околу 20 километри северно од Кукуш (22°49' 
х 41°06') во непосредна близина на селото Усузлу 
до 1924 1одина постоело малото турско село Ха- 
џилер Махале, кое административно влегувало 
во составот на оппггината Усузлу, а кое, всуш- 
пост, било едно од многубројните турски маала 
во оваа ошптина. Во пописог од 1913 година е 
евидентирано со 62, а во 1920 година со 85 жите- 
ли. По иселувањето на Турците всројатно не би- 
ло обновено, бидејќи во наредбата на грчкита 
влада од 20 август 1927 година за соединување на 
овие маала во една единствена населба, селото 
Хаџилер Махале не се спомнува (види ги селата 
Усузлу и Поторес).

247) ХОЏА ЕСЕЛЕР (ХАЏИ АСЛАР)
Χότζια Εσελερ (Χατζή Εσελερ)

Околу шест километри источно од Папрат, 
јужно од Хамзали и западно од Серес до Првата 
светска војна постоело малото село Хоџа Еселер 
(23° 1 Г х 41°05'), кое административно влегувало во 
составот на општината Папрат. К'нчов го спом- 
нува со 40 жители Турци, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 130 жители. Изгледа 
дека селото настрадало во текот на Првата свет- 
ска војна, бидејќи во подоцнежните пописи пове- 
ќе не се спомнува. Истата судбина ја имаат и со- 
седните мали турски населби Хаџи Салер, Ибирлер 
и Карамор.

248) ХОЏА МАХАЛЕ (ХОЏА МАХАЛА)
- ПАРОХТИОН Παρόχθιον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во југозападните разгранки на планината 
Карадаг, оддалечено околу шест километри југо- 
западио од Папрат и 19 километри североисточ- 
но од Кукуш, на надморска височина од 400 ме- 
три сместено е малото село Хоџа Махале (23°04' 
х 4Г04'), кое административно влегува во соста- 
вот на опиггината Папрат. До 1924 година селото 
било населено со турско население. Како такво, 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 258, 
а во 1920 година со 90 жители. По иселувањето 
на овие преостанати Турци во 1924 година во Тур- 
ција грчките власти тука сместиле доселенички 
семејства од Понд, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 115 жигели. Во 1940 година село- 
то имаше 198, а во 1951 година 143 житсли, во 
1961 година 209, во 1971 година 108, во 1981 го- 
дина 69, а во 1991 година 90 жители. Селото како 
полупланинско е прилично бедно. Основни про- 
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ввоти сс пченица и тутун, а населението делум- 
* >х занимава и со сточарство.

249) ХРСОВО (ХЕРСОВО) 
-ХЕРСОН Χέρσον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 58 киломе гри северозападно од Солун по 
«глезничка линија и 19 километри северозапад- 
■»СД Кукуш, па надморска височина од 100 ме- 

лсжи селото Хрсово (22°47 'х 4ΓΌ5’). Тоа прст- 
«ввува самостојна општина во Кукушката око- 
■■0, во чиј состав влегуваат и селата Ново Село, 
?ттевци и Крондирци (н. од 20.10.1926, Вл. в/к бр. 
•61926). Вкупнага површина на општинскиот 

изнесува 42 квадратни киломегри. Хрсово, 
<жо и повеќе други села од ова подрачје, до 
ГЈЛканските војни било чисто македонска насел- 
5а. К'нчов го спомнува со 360 жители Македон- 
Ж. Бранков со 480 жители, а Милоевиќ го ре- 
“■стрира со 55 македонски куќи. Во Вторара бал- 
жааска војна селото било запалено од грчките 
■иржи и населението се спасило бегајќи преку 
граница. Најголемиот број се сместиле во градот 
Струмица и во селата Секирник и Турново. По- 

тоа во пописот од 1913 година селото се во- 
и како напуштена населба, додека во пописот од 
Ϊ920 година е евидентирано со 399 жители, што 
борува дека тука биле сместени доселенички се- 

■ејства, а веројатно и помал број од населепието 
«с вратило во селото, бидејќи во 1924 година офи- 
ШЈално од Хрсово се иселиле 110 македонски жи- 
зели во Бугарија. На местото на иселените Ма- 
кедонци грчкиге власти сместиле доселенички 
сгмејства од Источна Тракија и од Понд, кои за- 
едно со малобројните македонски семејства што 
останале тука, во 1928 година броеле 843 жители. 
Во 1940 година Хрсово е евидентирано со 1.283 
жнтели, во 1951 година со 1.619, во 1961 година со 
1.803, во 1971 година со 1.101, во 1981 година со 
1 044, а во 1991 година со 925 жители. Во селото 
сс сместени жандармериска станица и пошта која 
опслужува и неколку околни села. Хрсово е по- 
■рилично развиено и претставува економски цен- 
тар на повеќе околни села. Поврзано е со добар 
пат и со железничка линија со Кукуш и Солун. 
Населението произведува главно пченица.

250) ЦОЛЈАДЕС Τσολιάδες

Во атарот на општината Мачуково, во бли- 
зина на грчко-македонската граница, во седумде- 
сетптте години е подигната мала сточарско-фар- 
мерска населба, позната под името Цолјадес. 
Името го доби, како и Мачуково (Евзоии), од не- 
< ч апшите грчки воеии формации кои за Грците 

значеле елитни единици. Цолјадес и Евзони се 
импња што го имаат истото значење. Населбата 
11олјадес прв пат с евидентирана во пописот од 
1981 година со 53, а во 1991 година со 3 жители. 
11ејзината падморска височина изнесува 80 метри.

251) ЧААЛИ (ЧАЛИКЛАР)
МИКРОВРИСИ Μικρόβρυση

(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 40 километри северно од Кукуш, во 
подножјето на планината Беласица, на надмор- 
ска височина од 195 метри расположено е малото 
село Чаали (22°5Г х 41° 15'), кое административно 
влегува во составот на општината Железничка 
Станица Аканџали. До 1924 година селото било 
паселено со турско население. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 180 жители Турци, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 189, а 
во 1920 година со 190 жители. По иселувањето на 
Турците во 1924 година во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, грчките власти тука сме- 
стилс доселенички семејства, чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 151. Во пописот од 1940 
година бројот иа жителите на ова село е пресме- 
тан во составот на иаселението на селото Желез- 
ничка Стапица Аканџали (Статмос). Во 1951 го- 
дина Чаали се води како посебна населба со 222 
жители, во 1961 година со 168, во 1971 година со 
98, во 1981 година со 147, а во 1991 година со 187 
жители. Главни производи на селото се пченица 
и тутун, а делумно е развиено и сточарството.

252) ЧАЛИК МАХАЛЕ
- ДЕНДРОТОН Δενδρωτόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Па источните падини на планината Карадаг, 
североисточно од селото Равна под чија општина 
и припаѓало, на надморска височина од 440 метри 
лежело малото село Чалик (23°1Гх 41°02'). До 
1924 година било населено со турско население. 
Како такво, К'нчов го евидентира со 385 жители 
Турци, но бидејќи настрадало во Балканските вој- 
ни, во пописот од 1913 година се спомнува само 
со 89, а во 1920 година со 70 жители. По нивното 
иселување во 1924 година во Турција, грчките 
власти тука сместиле доселенички семејства, чиј 
број на жители во 1928 година изнссувал 45, а во 
1940 година 121. Сслото насграда во Граѓанската 
војна и нсговото население беше повлечено во 
побезбедни центри. По нормализирањето на си- 
туацијата Чалик не беше обновеи, поради што 
престана да се води како населба.
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253) ЧАЛИСЛИ (ЧЕЛЕЗЛИ) 'Γσαλισλή

Околу 20 километри северно од Кукуш и 
сден километар јужно од Поторес до 1927 година 
постоела самостојна населба позната под името 
Чалисли (22°5Г х 41°07')· Оваа паселба, која и 
припаѓала на групата купчести турски населби 
(маала) во општината Усузлу (Плаѓа), до 1924 го- 
дина била населена со турско населепие. Мило- 
евиќ ја спомнува со 30 турски куќи, додека во по- 
писот од 1913 година се води со 79, а во 1920 го- 
дина со 82 жители Турци. Во 1924 година дур- 
ското население принудно било иселсно во Тур- 
ција, а на негово место грчките власти сместиле 
доселенички семејства. Со наредба на грчката 
влада од 20 август 1927 година (Вл. в/к бр. 179 од 
30.8.1927) селото Чалисли се соединува со селата 
Поторес, Џевапли, Мохали и Докузли во една 
паселба со засдничкото имс Агија Кирјаки и 
престанува да се води како посебна населба (видп 
село Поторес - Агија Кирјаки).

254) ЧЕПЕЛИ Τσεπελή

Северозападно од Кукуш, меѓу селата Бу- 
јукли, Гогчели, Аша Махале и Владаја, јужно од 
Дојранското Езеро, до Првата светска војна по- 
стоело малото гурско село Чепели (22°43' х 41°08'), 
кое Милоевиќ го регистрира со 50 турски куќи, 
додека во пописотод 1913 година с евиден гирано 
со 77 жители. Ова село, кое насдрадало во Бал- 
канските војни, иаполно се распаднало во 1916 
година, бидејќи во неговата непосредна близина 
минувала фронтовата линија. По нормализира- 
н>ето на ситуацијата селото ие било обновено, по- 
ради што п престанало да се води како населба.

255) ЧЕРНАЛАК
- ЕГ1ТАЛОФОС Επτάλοφος
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 14 киломе гри источно од Кукуш. ме- 
ѓу реките Музгали (Сува Река) и Вирланска Река, 
кои се соединуваат под селото Озурли, до Гра- 
ѓанската војна постоеле поголем број помали зби- 
сни ссла кои и припаѓале на опиггината позната 
под името Черналак (23°00'х 41°0Г). Овие села 
биле Севендекли, Перновали, Даутли, Ќумурџи, 
Сиври, Хаџи Оглу Омбаси, Рахманли, Испахи 
Махале, Јусуфли, Келебекли, Туршун и Дургут- 
ли. Центар на сите овие села било поголемото 
село Севендекли. Под ова име општината се води 
до пролетга 1928 година, кога со нарсдба на грч- 
ката влада од 12 март 1928 година (Вл. в/к бр. 81 
од 14.5.1928) оппггината е преимснувана во Епта- 
лофос, кое име го добило и селото Севендекли 

(видн и село Севендекли и посебно за секое од 
именуваиите села).

256) ЧИДЕМЛИ
- МЕТАМОРФОСИС Μεταμόρφωσις
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 26 километри севсрозападно од Кукуш 
и 10 километри источно од Мачуково на надмор- 
ска височина од 160 метри е сместено селото Чи- 
демли (22°40’ х 41°08'), кое адпминистративно вле- 
гува во составот на општината Мачуково. Село- 
то Чидемли до Првата светска војна било насе- 
лено со чисто турско население. Како такво, Ми- 
лоевиќ го спомнува со 45 турски куќи, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 158 жи- 
гели Турци. Селого настрадало во Првата свет- 
ска војна, бидејќи таму минувала фронтовата ли- 
нија, поради што и се распаднало. По нормализи- 
рањего на ситуацијата, односно во 1920 година, 
се спомнува со само 35 жители, кои по сила на 
Лозанската конвенција биле принудени да се исе- 
лат во Турција. На местото на принудно иселени- 
те Турци грчките власти сместиле доселенички 
семејства од Понд и од Кавказ. Бројот на нив- 
ните жигели во 1928 година изнесувал 551, а во 
1940 година 604. Бидејќи прилично настрада во 
текот на Граѓанската војна, како и поради жел- 
бата за иселување во поголемите градски центри 
по Втората светска војна, селото покажува опа- 
ѓање. Така во пописот од 1951 година е евиденти- 
рано со 286, во 1961 година со 360, во 1971 година 
со 324, во 1981 година со 312, а во 1991 година 262 
жители. Се произведува главно пченица, а насе- 
лението делумно се занимава и со сточарство.

257) ЧИФЛИК МАХАЛЕ
- ЛАНГАДОХОРИ Λαγκαδοχώρι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Североисточно од Кукуш, околу 6 киломе- 
гри оддалечено од 11апрат и три километри источ- 
по од Междурек, до пред Втората светска војна 
лежело малото село Чифлик Махале (23°05' х 
41°05'), кое административно влегувало во соста- 
вот на општината Папрат. Ова мало турско село 
и припаѓало на групата мали труски маала распо- 
рсдени еднододруго, и тоа: Чифлик Махале, Баш 
Махале, Џами Махале, Куз Махале и Хоџа Ма- 
хале. Селото Чифлик Махале во пописот од 1913 
година се спомнува со 85 жи гели, додека во 1920 
година не се спомнува како населба, што значи 
дека се распаднало во текот на Првата светска 
војна. Во 1924 година било обновено, кога во не- 
го грчките власти сместиле неколку доселенички 
семејства чиј број на жители во 1928 година изне- 
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сувал 18. Малку подоцна селото се распаднало 
зоради немање нормални услови за живеење и 
■овеќс не било подигнато.

258) ЧИФЛИЏИК
- АМПЕЛУДИЈА Αμπελούδια
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Помалку од 4 километри северно од селото 
Рајаново и околу 27 километри североисточно од 
Кукуш до пред Втората светска војна лежело ма- 
јото село Чифлиџик (22°59' х 41° 10'), кос админи- 
стративно влегувало во составот на општипата 
Рајаново. Селото Чифлиџик до 1924 година било 
васелено со турско население. Како такво, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 100, а 
во 1920 година со 84 жители Турци. Г1о сила на 
Лозанската конвенција овие малобројпи Турци 
во 1924 година биле иселени во Турција, а на нив- 
но место грчките власти сместиле неколку досе- 
ленички семејства, чиј број на жители во 1928 
година изнесувал 82. Малку подоцна, поради ло- 
ши услови за живеење, селото се распаднало, а 
неговите жители се прибрале во соседното село 
Рајаново (Вати)

259) ЧОКАЈ1И
- ПЕРИСТЕРИОН Περιστέριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 25 километри северно од Солун и 25 
километри југоисточно од Кукуш на надморска 
височина од 275 метри е сместено селото Чокали 
(22°58’ х 40°52'), кое админис гративно влегува во 
составот на оппгтината Сарџали. До 1924 година 
селото било населено со турско население. Како 
такво, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 130, а во 1920 година со 99 жители Турци. По 
исслувањето на Турците во 1924 година во Тур- 
ција, по сила на .Позанската конвенција, грчките 
власти тука сместиле доселенички семејства од 
Понд, чиј број на жители во 1928 година изнесу- 
вал 156, во 1940 година во селото се попишани 
274 жители, во 1951 година 249, во 1961 година 
238, во 1971 година 203, во 1981 годипа 239, а во 
1991 година 198 жители. Основни производн на 
селото се пченица и тутуи, а населепието делум- 
но се занимава и со сточарство.

260) ЧОРАПЈ1И
- АНГЕЛОКАСТРОН Αγγελόκαστρον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Помалку од два километра североисточно 
м Кара Махмутли, во јужните разгранки на пла- 

нината Круша, до прсд Втората светска војна 
лежело малото село Чорапли (22°56’ х 4Γ1Γ), 
кое административно влегувало во составог на 
опиггината Кара Махмутли. До 1924 година. се- 
лото било населено со зурско население. Како 
гакво, Кнчов го спомнува со 65 жигели Турцп, 
Милоевиќ го регистрира со 16 турскн куќи, доде- 
ка во пописот од 1913 година е евидентираио со 
101, а во 1920 година со 107 житсли. По сила на 
Лозанската конвенција турското паселение во 1924 
година е иселено во Турција, а на негово место 
грчките власти сместиле доселенички семејства, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 58. 
Малку подоцна, поради немање нормални услови 
за живеење, неговитс жители го напупггиле се- 
лото и најверојатно се прибрале во соседното се- 
ло Кара Махмутли, поради што во подоцнсжните 
пописи Чорапли престана да се спомпува како 
паселба.

261)ЧУГУНЦИ
- МЕГАЛИ СГЕРНА Μεγάλη Στέρνα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 20 километри северозападно од Кукуш 
на надморска височина од 125 метри лежи селото 
Чугунци (22“44' х 4ΓΌ6'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Кукушката околија, со општин- 
ски атар кој опфаќа површина од 46 квадратни 
километри (наредба од 20.8.1934, Вл. в/к бр. 294 
од 19.34 година). Иако носи турско име, селото 
било населено исклучително со македонско насе- 
ление. К'нчов го спомнува со 250, а Бранков со 
400 жители Македонци, додека Милоевиќ го ре- 
гистрира со 55 македонски куќи. Селото многу 
настрадало во Втората балканска војна, кога по- 
голем број од неговото население се спасило бе- 
гајќи преку граница. Поголем број од овие семеј- 
ства денес живеат во Струмичко, а еден дел во 
Бугарија. Поради тоа, во пописот од 1913 година 
селото е евидентирано само со 60 жители, а во 
1920 година со 75 жители, кои веројатно се досе- 
леници, бидејќи селого Чугунци во првата обја- 
вена книга за пописот на населението од 1913 го- 
дина воопшто не се спомнува, а 60-те жигели сс 
вметнати дополнително во второто издаиие од 
1920 година, по формирањето на општините во 
Егејска Македонија во 1919 година. До овој за- 
клучок се доаѓа и оттаму што доселените во 1922 
година во ова село се само 69 души, додека 
останатите од вкупно 431 житсл, колку што брои 
селото во 1928 година, се доселени во Грција по 
Балканските војни, заклучно со 1920 година. Во 
1940 година селото има 684 жители, сите доселе- 
ници од Понд и од Кавказ. Нивниот број поради 
Граѓанскага војна опадна во 1951 година на 389, 
во 1961 година се регис грирапи 549, во 1971 годи- 
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на 454, во 1981 година 429, а во 1991 година 491 
жигел. Селото лсжи во прострапо поле, главен 
производ е пченица, а делумно е развиено сто- 
чарството, посебно краварството.

262) ЏАМИ МАХАЛЕ (ЏАМИ МАХАЛА)
Τζαμί Μαχαλέ

Северно од Кукуш во нспосредна близина 
на селото Усузлу (Нлаѓа) до 1927 година како са- 
мостојна населба постоело малото село (маало) 
Џами Махале (22°5Г х 4Г061) кое и припаѓало па 
групата турски маала во општината Усузлу. Во 
пописот од 1913 година не се води како посебна 
населба, туку најверојатно заедно со селото (ма- 
ало) Дуракли (Дурапли), додека во пописот од 
1920 година се води како посебна населба, но 
бројот на неговото население е пресметан заедно 
со населението на селото Дуракли (вкупно 35 жи- 
тели). По иселувањето на овие малобројни Турци 
во 1924 година во Турција грчките власти тука 
сместиле речиси еднаков број доселенички семеј- 
ства. Селото престана да се води како самостојна 
населба со наредба на грчката влада од 20.8.1927 
(Вл. в/к бр. 179/30.8.1927), кога е соединето со се- 
лото Узуслу (види и село Узуслу - Плаѓа).

26.3) ЏАМИ МАХАЛЕ
- ТЕТРАСПИТО Τετράσπιτο
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу три киломегри југозападно од Па- 
прат и околу 27 километри североисточно од Ку- 
куш, во југозападните разгранки на планината 
Карадаг на надморска височина од 400 метри до 
прсд Втората светска војна лежело малото село 
Џами Махале (23°06' х 4Г05'), кое администра- 
тивно влегувало во составог на општината Пап- 
рат. До 1924 година селото Џами Махале било 
населено со турско население. Како гакво, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 73, а во 
1920 година со 25 жители (Балканските војни и 
Првата светска војна придонесле многу за нама- 
лувањето на бројот на жителиге од ова под- 
рачје). По сила на Лозанската конвенција во 1924 
година овис малобројни турски жители се исели- 
ле во Турција. На мсстото на иселениге Турци 
грчките власти сместиле доселенички семејства 
(четири семејства), чиј број на жители во 1928 
година изнесувал 15. Малку подоцна, поради не- 
мање нормални услови за живеење, селото било 
напуштено, а неговите жители се преселиле 
најверојатио во селото Папрат или во соседното 
село Баш Махале, така што Цами Махале во 
подоцнежните пописи не се спомнува повеќе ка- 
ко населба.

264) ЏЕВАПЛИ
- ЛАОДИКИНОН Λαοδικηνόν
(н. од 28.12 1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927>

Околу 32 километри северно од Солу· ■ 
километри југоисточно од Кукуш на надмор! 
височина од 370 мегри лежи селото ЏеваЈ 
(23°00' х 40°55'), кое административно влегува 
сосгавот на општината Сарџали. Селово порѕ 
и припаѓало на групата турски маала позната 1 
заедничкото име Бајрам Дере. Милоевиќ го св 
нува со 35 турски куќи, додека во пописот од 1' 
година е евидентирано со 108 жители, а во I1 
година со 61 жител. Како Турци, по сила 
Лозанската конвенција биле принудени во Г 
година да се иселат во Турција, а на нивно ме 
грчките власти сместиле доселенички семејс 
од Понд и од Источна Тракија. Бројот на нивн»- 
те жители во 1928 година изнесувал 49, но вв 
1940 година, поради доселувањето и на други » 
селеници, се покачи на 169 жители, во 1951 го- 
дина селото имаше 113, во 1961 година 297, во 
1971 година 261, во 1981 годипа 267, а во 1991 го 
дина 277 жители. Зголемувањето на бројот ва 
жителите по Граѓанската војна се должи на фак- 
тог што тука државата изгради сосема ново селс 
во кое се сместени жителите од соседните напу- 
шгени села на Бајрам Дере (Ајџилар, Џума М»- 
халс, Ханум Махале, Караџали, Садикли, Хајдар- 
ли и Шахипли). Главни производи на селото се 
пченица, гутун и добиточна леќа, а во прилична 
мерка е развиено и сгочарството.

265) ЏЕВАПЛИ (ЏОВАПЛИ) Τσεβαπλή

Северно од Кукуш, околу 13 километри од- 
далечено од него, во непосредна близина на се- 
лото Поторес до 1927 година постоело и се воде- 
ло како самостојна населба малото село Џевапли 
(22°50' х 41°07'), кое и припаѓало на групата тур- 
ски маала кои ја сочинувале општината Усузлу. 
Селото во пописот од 1913 година се спомнува со 
27, а во 1920 година со 34 жители Турци. По исе- 
лувањето на овие малобројни Турци во 1924 го- 
дина грчките власти тука сместиле извесен број 
доселенички семејства. Со наредба на грчката 
влада од 20 август 1927 година (Вл. в/к бр. 179 од 
30.8.1927) селото Џевапли се соединува со селата 
Поторес, Мухали, Чалисли и Докузли во една за- 
едничка населба под името Агија Кирјаки. По- 
ради тоа ова село во понатамошнитс пописи пре- 
станува да се води како посебна населба (види и 
село Поторес - Агија Кирјаки).

266) ЏУЈАПЛИ Τσουγαπλή

Околу 35 километри северно од Солун и 15 
километри југоисточно од Кукуш, во атарот на 
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општината Сарџали лежело малото турско село 
Џујапли, кое и припаѓало на групата турски ма- 
ала, позната под заедпичкото име Бајрам Дере. 
К'нчов Џујапли го спомнува со 150 жители Тур- 
ци, Милоевиќ го регистрира со 30 турски куќи, 
додека во пописот од 1913 година веројатно с 
вклучено во друга населба, а во пописот од 1920 
година се води како посебна населба со 15 жи- 
тели. По принудното иселување на неговите жи- 
тели во Турција, по сила на Лозанската конвен- 
ција, селото нс било обновсно и престанало да сс 
води како населба.

267) ЏУМА МАХАЛЕ (ЏУМА МАХАЛА)
- КАТО ΠΕΤΡΑ (КАТАПЕТРА)
Κάτω Πέτρα (Κατάπετρα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 15 километри југоисточно од Кукуш и на 
35 киломезри северно од Солун, во атарог на оп- 
иггината Сарџали, до Граѓанската војна во Грци- 
ја постоело малото село Џума Махале (22° 59' х 
40°55') со надморска височина од 290 метри. Ад- 
министративно влегувало во составот на оппгги- 
ната Чокали (Перистерион). Ова мало село и при- 
паѓало на групата турски маала позната под за- 
едничкото име Бајрам Дере. К'нчов го спомнува 
со 150 жители Турци, Милоевиќ со 30 турски ку- 
ќи, додека во пописот од 1913 година е евидсп- 
тирано со 172, а во 1920 година со 42 жители. По 
иселувањето во Турција на овие малобројни тур- 
ски жители во 1924 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, грчките власти тука сместиле 
доселенички семејства, чиј број на жители во 
1928 година изнесувал 47, а во 1940 година 55. Во 
Граѓанската војна селото се распадна, а по нор- 
мализирањето на ситуацијата неговите жители 
не се вратија на старите огништа, туку се пресе- 
лија во соседното село Џевапли, каде што беа 
сместени и жителите од неколку исто така напу- 
пгтени села од атарот на општината, во мина гото 
познати како Бајрам Дере. Поради тоа селото 
Џума Махале во поновите статистики не се спом- 
нува повеќе како посебна населба (види и село 
Џевапли - Лаодикинон)

268) ШАХИНЛИ
-ХЕЛИДОНИЈА Χελιδόνια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 34 километри северно од Солун и на 
17 километри југоисточно од Кукуш до пред Вто- 
рата светска војна лежело малото село Шахинли 
(23°ОО’ х 40°55') кое административно влегувало 
во составот на општината Чокали. Селото Шахи- 
или и припаѓало на групата турски маала позната 

под заедничкото име Бајрам Дере. Во пописот од 
1913 година селото се води со 61, а во 1920 година 
со 23 жители Турци, кои во 1924 година по сила 
на Лозанската конвепција се иселиле во Турција. 
На нивно место грчките власти сместиле две до- 
селенички семејства, со вкупно 7 жители според 
пописот од 1928 година, додека во пописот од 
1940 година неговите житсли се пресметани во 
бројот на жителите од соседпото село Ханум 
Махале, кос исго така имало мал број жители. 
Шахинли се распадна во текот на Граѓанската 
војна, а неговите жители по нормализирањето на 
си гуацијата сс преселија и се сместија во сосед- 
ното село Џевапли, каде што специјално за таа 
цел беа изградени нови домови (види и ссло Џе- 
вапли).

269) ШЕКЕРЛИ
- ЗАХАРАТОН Ζαχαράτον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 4 киломстри североисгочно од Кукуш 
на надморска височина од 250 метри се наоѓа се- 
лото Шекерли (22°54' х 41°02'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Кукуш. 
Иако носи турско име, до Втората балканска вој- 
на селото било населено исклучително со маке- 
донско население. К'нчов го спомнува со 65 жи- 
тели Македонци, а Милоевиќ со 22 македонски 
куќи. Во Втората балканска војна селото Шекер- 
ли било запалено од грчките војски и неговото 
иаселение се спасило бегајќи преку граница, по- 
ради што во пописитс од 1913 и 1920 година се 
води како напуштена населба. Сслото било обно- 
вепо во 1924 година, кога тука грчкитс власти 
сместиле доселенички семејства, чиј број на жи- 
тели во 1928 година изнесувал 247. Во 1940 го- 
дина селото имаше 312 жители, во 1951 година 
186, во 1961 година 1.733 (веројатно се работи за 
грешка или за концентрација на грчката војска 
пресметана во бројот на жителите на селото). Во 
пописот од 1971 година селото е евидентирано со 
109, во 1981 година со 94, а во 1991 година со 85 
жители. Основни производи на селото се жито и 
тутун.

270) ШЕРЕМЕТЛИ
- ФАНАРИОН Φανάριον
(н. од 17.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу 16 километри југоисточно од Кукуш 
и 34 километри северно од Солун на надморска 
височина од 200 метри лежи селото Шереметли 
(22°58' х 40°54'), кое административно влегува во 
составот на оппггината Сарџали. Селото Шере- 
метли, иако носи турско име, до Балканските
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војни било населено со македонско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 40 жителп 
Македонци, Бранков го бележи со 56 Македонци 
и 54 Власи, додека Милоевиќ погрешно го реги- 
стрира со 20 гурски куќи. Шереметли во Втората 
балканска војна било запалено од грчките војски 
кои настапувале во тој правец, а неговото насс- 
ление се спасило бегајќи прску граница. Норадп 
тоа во пописот од 1913 година се води како на- 
пуштена населба, додека во пописог од 1920 
година с еидентирано со 57 житсли, кои всуш- 

носг претставуваат доселенички семејства * 
Гракија. Подоцпа тука грчките власти сместшк 
τι други доселенички семејства од Понд, така и· 
селото во 1928 година е регистрирано со Л· 
житсли. Βυ 1940 година нивниот број се поонМ 
па 332 жители, а во 1951 година, порадж Гм· 
ѓанската војна, сс намали на 277 жители. Во 1Μ· 
година имаше 218, во 1971 година 217, во 
годипа 199, а во 1991 годииа 180 жители. СсааМ 
е мошне бедпо. Основниот земјоделски прокзж· 
е пчсница га. Сточарството е слабо развиено.

к уку ш
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Х/1 -ЛЕРИНСКА ОКОЛИЈА

1) АЈТОС
- АЕТОС Αετός

Село и самостојна оппггина во .Перинската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918). Лежи на надморска височина од 
640 метри, 12 километри југозападно од гратчето 
Сорович (21°33' х 40°40'). Атарот на селото оп- 
фаќа 16 квадратни километри. Селото се наоѓа 
во полето, но веднаш над него се издига пла- 
нината Радош, која е разгранка на планината Ви- 
чо. Името го добило по некојси бег Аеги, кој 
живеел во соседното турско село Горицко, а Ај- 
тос било негов чифлик. Тоа била и се до денес е 
чисто македонска населба. Се смета дека селото 
е новоподигнато од пребегнати македонски семеј- 
ства од напуштеното село Багна (Островско) и 
од други села. Верковиќ го регистрира како го- 
лема македонска населба со 950 Македонци и со 
60 жители од ромско потекло. Според Милосвиќ 
селото се состоело од 160 македонски куќи. Во 
оописотод 1913 година се води со 830 жители. Во 
1920 година е регистрирано со 785, во 1928 година 
со 941, а во 1940 година со 1.189 жители. Во текот 
ва Втората светска војна и во Граѓанската војна 
селото прилично настрада, така што, покрај да- 
аените жртви, во Република Македонија побараа 
спас 20 неполни семејства, а во источноевропски- 
те земји околу 40 лица. Но, и покрај тоа, во сслото 
Ајтос во 1951 година се попишани 1.056 жители, во 
1961 година 1.016 жители, додека во 1971 година 
поради засиленото иселување во прекуокеанските 
земји бројот на неговите жители падна на 823. Во 
вописотод 1981 година се евидентирани 860, а во 
1991 година 819 жители. Основните занимања на 
■аселението се земјоделството и сточарството.

2) АНАЈ1ИГ1СИ Ανάληψη

Новоформирана населба во непосредна бли- 
зина и северно од гратчето Сорович, речиси при- 
лепена до него (2Г4Г х 40°4Г). За првпат е еви- 
зен гирана како таква во пописот од 1991 година 
со 277 жители.

3) АРМЕНОВО (АРМЕНОР, АРМЕНОРО)
- АРМЕНОХОРИОН Αρμενοχώριον

Село и самостојна општина во Леринската 
колија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 

259/ 21.12.1918). Лежи на надморска височина од 
620 метри, околу 4 километри североисточно од 
градот Лерин, на самиот пат кој од Лерин води 
за Солун (21°28' х 40°48'). Атарот на селото изне- 
сува 26 квадратни километри. Крај селото тече 
Сакулевска Река, а во негова непосредна близина 
минува железничка линија со истоимена желез- 
ничка станица. Во минатото селото било насе- 
лено со Македопци и Турци, а по иселувањето на 
Турците во 1924 година тука се населиле бегалци 
од Понд, така што населбата повторно станала 
мешана. Верковиќ го регистрира како чисто ма- 
кедонска паселба со 91 семејство и 441 жител, 
додека К'нчов точно забележува дека во него 
живеат 780 Македонци и 125 Турци. Милоевиќ 
тврди дека во времето на Првата светска војна 
тука живееле 120 македонски и 30 турски семеј- 
ства, додека во пописот од 1913 година се води со 
830, а во 1920 година со 871 жител. По иселува- 
н>ето на Турците во 1924 година тука се населиле 
20 бегалски семејства со вкупно 58 жители. Во 
1928 година во Арменово живееле 1.045 жители, 
во 1940 година 1.446, во 1951 година 1.532, во 1961 
година 1.327, во 1971 година 1.007, во 1981 година 
1.064, а во 1991 година 1.014 жители. Намалува- 
њето на бројот на жителите во шеесеттите го- 
дини се должи на фактот што поголем број ма- 
кедонски семејства се иселиле во прекуокеан- 
ските земји, а извесен број во градот Лерин и во 
други места. Поради Граѓанската војна некои жи- 
тели од ова село побегнаа во Република Македо- 
нија. Соодносот на македонското спрема бегал- 
ското население е приближно ист со македонски- 
те и турските жители во селото од пред 1924 го- 
дина. Се смета дека бројот на бегалските жители 
не е поголем од 200 души. Жителите на Армено- 
во се занимаваа г со земјоделство, но прилично е 
развиено и сточарството.

4) АРМЕНСКО
- АЛОНА Αλω να
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Леринската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918). Лежи на 1.000 метри надморска 
височина и на растојание од 10 километри запад- 
но од градот Лерин (2Г18' х 40°46'). Атарот на 
селото изнесува 28 квадратни километри. Низ се- 
лото тече .Перинска Река. Се смета дека селото е 
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подигнато од лажичари (правеле дрвени лажици). 
Недалеку од Арменско се иаоѓа плапината Брс- 
зовица. Селото отсекогаш претставувало чисго 
македонска населба и до денеска не претрпело 
никакви етнички промени. Горче Пезров го спом- 
нува со 120 куќи и со 720 жители, додека К'нчов 
го рсгистрира со 1.080 македонски жители, а 
Милоевиќ со 150 македонски куќи. Подоцнежни- 
те пописи на населението ги даваат следнивс ре- 
зултати: во 1913 година 990 жители, во 1920 го- 
дина 782, во 1928 година 855, во 1940 година 991 
жител. Во времето на Граѓанската војна ова село 
не настрада многу, но сспак имаше загинати и из- 
весен број побегнати во денешна Република Ма- 
кедонија и во источпоевропските земји. Од Гра- 
ѓапската војна паваму постои силна тенденција 
за иселување во прекуокеанските земји, поради 
што бројот на жителите од селото покажува по- 
стојано намалување. Така во 1951 година се по- 
пишани 682, во 1961 година 564, во 1971 година 
342, во 1981 година 254, а во 1991 година 220 жи- 
тели. Главното занимање на населението е зем- 
јоделството, а делумно и сточарството.

5) АСАНОВО СЕЛО (ХАСАНОВО)
- МЕСОХОРИОН Μεσοχώριον
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На растојание од околу 17 километри од 
градот Лерин, на надморска височина од 610 ме- 
три, во непосредна близина на грчко-македон- 
ската граница, во подножјето па благите разгра- 
нки на Асанов и Мечов Рид се наоѓа големата на- 
селба Асаново Село (21°ЗГ х 40°53'), која прет- 
ставува самостојиа општина во Леринската око- 
лија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 
од 21.12.1918). Атарот на општината изнесува 16 
квадратни километри. До 1836 година село го би- 
ло чисто турска населба, во која постепено по- 
чнале да се населуваат македонски семејства од 
соседнитс ссла: Градешница, Скочивир, Живојно, 
Гермијан, Брод, Бач и други, така што во поче- 
токот на втората половина на XIX век во селото 
преовладувале Македонци, а последните десети- 
на турски семејства го папуштиле селото во по- 
четоког на XX век. Причината за напуштањето 
на турските семејства на Асаново Село била чу- 
мата која во 1836 година го покосила селото. 
Поради тоа селанитс на Асан-бег, чиеигго име 
селото го носи, меѓу кои и Мечо Бег и другите 
турски жители, почнале да се иселуваат. Малку 
подоцна имотите од селото биле откупени од не- 
којси Никаруш од Битола, од кого потоа села- 
ните кои се населувале тука откупувале имоти. 
Асаново Село Верковиќ го спомнува со 22 ма- 
кедонски куќи и со 15 турски домови, додека К'н- 
чов го запишал со 590 жители, од кои 540 Маке- 

донци II само 50 Турци, а Милоевиќ го бележи со 
80 македонски куќи. Како чисто македонска на- 
селба селото е евидентирано и во 1913 година - со 
562 жители. Во 1920 година има 507, во 1928 го- 
дина 639, а во 1940 година 861 жител. Поради те- 
ророт и Граѓанската војна околу 150 души побег- 
наа во Република Македонија, а по војната мно- 
зина го напуштија селото и емигрираа во преку- 
океанските земји. Емигрирањето трае се до де- 
нес. Движењето на бројот на населението по вој- 
ната е вакво: во 1951 година имаше 787, во 1961 
година 823, во 1971 годииа 609, во 1981 година 571, а 
во 1991 година 581 житсл. Главното занимање на 
населението е земјоделството и сточарството. Аса- 
ново Село и денес е чисто македонско село.

6) АХИЛ (АИЛ)
- АГИОС АХИЛИОС Αγιος Αχίλλειος

Мала населба подигната на истоименото ос- 
тровче на Мала Преспа (21 °05' х 40°47'). Лсжи на 
надморска височина од 960 метри, а администра- 
тивпо влегува во составот на општината Винени. 
Верковиќ ја регистрира со 17 македонски семеј- 
ства и 74 жители, К'нчов со 60 жители Маке- 
донци, а Милоевиќ со 13 македонски куќи. При 
официјалниот попис во 1913 година се попишани 
92 жители, во 1920 година 64, во 1928 година 113, 
а во 1940 година 100 жители. Поради неповолни- 
те услови за живеење и егзистенција немало ус- 
лови за пораст на населбата чиипгго жители се 
занимавале со риболов и незначително со земјо- 
делство. За време на Граѓанската војна Ахил на- 
полно настрада, така што поголемиот дел од не- 
говите жители пребегаа во Република Маке- 
донија и во источноевропските земји. Поради тоа 
во пописот од 1951 година се евидентирани 34, во 
1961 година 38, во 1971 година 39, а во 1981 и 1991 
година по 31 жител. Селото беше и остана чисто 
македонска населба.

7) БАНИЦА
-ВЕВИ Βεύη
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Големо село и самостојна општина во Ле- 
ринската околија (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). Повеќе прилега на 
гратче. Неговата надморска височина изнесува 
740 метри, а атарот на ошптината опфаќа 31 ква- 
дратен киломстар. Низ Баница минува главниот 
паг од Солун за Лерин и Битола. Тука се одде- 
лувааг јазлите што водат кон Сорович, Костур и 
Кожани, а друг директно за Битола кон Крушо- 
ради и Живојно. Селото е оддалечено 8 киломе- 
три од Сорович и 20 километри од Лерин (21°37’ х 
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40°46'). Тука постои истоимена железничка ста- 
ница. Селото било и до денес остана чисто маке- 
донско и како такво нема претрпено никакви ет- 
нички промени. Кај Верковиќ с регистрирано со 
141 семејство и 682 жители, додека К'нчов го 
спомнува со 1.650 жители, а Милоевиќ го бележи 
со 400 македонски куќи. Во 1913 година во Бапи- 
ца имало 1.617 жители, во 1920 година 1.653, во 
1928 година 1.995, а во 1940 година 2.245. Меѓу- 
тоа, поради Втората свстска војна и Граѓанска га 
војна, кога мнозина пребегнале во Република Ма- 
кедонија и во другите источноевропски држави, 
како и поради постојаното емигрирањс во пре- 
куокеанските земји, селото Баница по војната 
покажува постојано намалување. Така во 1951 
година имаше 2.062 жители, во 1961 година 2.105, 
во 1971 година поради засилено емигрирање во 
прекуокеанските земји бројот на жителите речи- 
си се преполови, односно изнесуваше 1.043, во 
1981 година 806, а во 1991 година 753 жители со 
тенденција за натамошно опаѓање. Во селото е 
сместена жандармериска поткоманда со неколку 
истурени жандармериски станици во околнитс 
села, како и пошга која ги опслужува и околните 
села. Баница во минатото била чифлик на Изет- 
паша, па се до денес правно не е регулирана соп- 
ственоста на имотите на селото со грчката др- 
жава. Селото произведува големи количества жи- 
то. Недалеку од него се наоѓа познат рудник со 
висококвалитетен јаглен, во кој се вработени по- 
голем број работници.

8) БЕЛ КАМЕН
- ДРОСОПИГИ Δροσοπηγή
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Некогашна чисто македонска населба одда- 
жечена 15 километри јужно од градот Лерин, која 
■оради зулумите на разбојничките банди била 
■апуштена упгге во 18 век. Некаде кон почето- 
«от на 19 век селото било населено пре гежно со 
Албанци христијани и помал број влашки семеј- 
ства дојдени од Епир. Неговата надморска висо- 
чнна изнесува 1.120 метри, а атарот на селото 
опфаќа 25 квадратни километри (21°27' х 40°40'). 
Сслото има статус на самостојна општина (царска 
«аредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918).

поред К'нчов имало 560 албански и 100 влашки 
жнтели, додека Милоевиќ погрешно го регистри- 
Р» како иаселба со 50 албански и 150 влашки 
жуќи. При пописот од 1913 година се попишани 
1364 жители, но нивниот број во 1920 година по- 
рали емигрирање во странство опадна на 770. Во 
1928 година во селото живееле 752, а во 1940 го- 
жна 765 жители. Причината за стагнирањето и 
?-*чалувањето на бројот на жителите се должп 

Фактот што пеговото население првенствено 

сс занимава со ѕидарство, гака што постојано се 
иселува во поголемите градови и во прекуоке- 
анските земји. Во времето на Граѓанската војна 
селото наполно настрада, поради што во пописот 
од 1951 година се води како напушгена населба 
бсз жители. Малку подоцна грчките власти тука 
и малку подалеку од старата локација на Бел 
Камен изградија 125 куќи кои беа населени од 
делумно вратените семејс гва. Така Бел Камен во 
пописог од 1961 година се води како населба со 
581 жител, додека во 1971 година, поради иселу- 
вање, бројот на населението опадна на 421, во 
1981 на 364, а во 1991 година на 327 жители, со 
тенденција за натамошно опаѓање поради иселу- 
вањето. Основното занимањс на жителиге од ова 
село е ѕидарството, а како второстепено земјо- 
делството и шумарството.

9) БЕСФИНА
- СФИКА Σφήκα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Југозападно од градот Лерин и северозапад- 
но од Костур, во една од котлините на планината 
Врба, на надморска височина од 1.180 метри се 
наоѓало убавото ссло Бесфина (2Г09' х 40°43') со 
статус на самостојна општина (царска наредба од 
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). Неговиот 
атар опфаќал 18 квадратни километри. Селото 
било познато како засолниште на арамии, ајдуци 
и комити. Верковиќ го спомнува со 70 
македонски семејства и 373 жители, додека 
К'нчов го бележи со 320 жители, а Милоевиќ со 
70 македонски куќи. Според официјалните грчки 
пописи на населението, во 1913 година се попи- 
шаии 4.31 жител, во 1920 година 348, во 1928 
година 322, а во 1940 година, поради делумното 
емигрирање во прекуокеанските земји, бројот на 
населението опадна на 294 жители. Селоз’о Бес- 
фина наполно настрада во времето на Граѓан- 
ската војна и повеќе не се подигна. Неговите 
жители побараа засолниште во Република Маке- 
донија и во другите источноевропски земји. Се 
смета дека го напуштија 77 семејства со 304 жи- 
гели, нс сметајќи ги убиените и депортираните. 
Атарот на селото со царската наредба од 8.5. 
1957 (Вл. в/к бр.95/28.5 1957) е приклучен кон оп- 
штината Оровник, а се користи од новонаселе- 
ните колонисти па селото Буковик како пасиште.

10) БИТУША (ВИТОША, ВИТУША)
- ПАРОРИОН Παρόρειον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

I (едалеку од патот што води од Лерин преку 
Драгош за Битола, на околу 13 километри севе- 
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розападно од .Перин, на надморска височина од 
670 метри, лежи селото Битуша (2Г22’ х 40°52'). 
Тоа е чисто македонска населба која како таква 
до денес не претрпе никакви етнички измени. Се- 
лото претставува самостојна општина во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918). Неговиот атар опфаќа 7 
квадратни километри. Всрковиќ го регистрира 
со 80 македонски семејства и 391 жител. К'нчов 
го води со 580 жители Македонци, а Милоевиќ со 
100 македонски куќи. Според официјални грчки 
пописи селото во 1913 година имало 482 жители, 
во 1920 година 478, во 1928 година 490 и во 1940 
година 556 жители. Во селото постои традиција 
за иселување уште од пред војната, кога во пре- 
куокеанските земји се иселиле повеќе од 40 лица. 
Во Граѓаиската војна селото не нас града многу и 
само мал број селани пребегнале во Република 
Македонија и во некои источноевропски земји, та- 
ка што во пописот од 1951 година во селото се 
попишани 491 жител. Меѓутоа, поради силното 
емигрирање во прекуокеанските земји, кое го за- 
фати селото во педесеттите години, бројот на 
жителите во 1961 година опадна на 318, во 1971 
година на 92, во 1981 година на 73, а во 1991 го- 
дина на 70. Основното занимање на селанитс е 
земјоделството, а делумно и сточарството.

11) БОРЕШНИЦА
- ПАЛЕСТРА Παλαίστρα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Тринаесетина километри источно од градот 
Лерин, сред самото Леринско Поле, на надмор- 
ска височина од 620 метри лежи селото Борепр 
ница (2ГЗГ х 40°48'). Тоа е самостојна оппггина 
во Леринската околија (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа 
9 квадратни километри. Селото Борешница отсе- 
когаш било населено со Македонци, па во тој по- 
глед се до денес нема претрпено никаква етничка 
промена. Според Верковиќ во селото живееле 
104 македонски семејства со 521 жител. К'нчов 
го спомнува со 348 жители, а Милоевиќ со 40 
македонски куќи. Според официјалните пописи 
во 1913 година имало 375 жители, во 1920 година 
372, во 1928 година 447, а во 1940 година 592 
жители. Бидејќи се наоѓа в поле и било открај на 
воените операции за време на Граѓанската војна, 
селото не претрпе штети, така што во пописот од 
1951 година се попишани 638 а во 1961 година 600 
жители. Поради се посилната тенденција за еми- 
грирање во прекуокеанските земји што го зафа- 
ти селото во шеесетгите години, бројог па жи- 
тслите во 1971 година се сведе на 421, во 1981 го- 
дина опадна дури на 381, а во 1991 година на 337 
жители со тенденција за натамошно опаѓање. Кај 

населснието од селото Борсшница во минатото 
немало традиција на иселување, бидејќи тоа лежи 
в поле и е доста богато. Меѓутоа, поради Граѓан- 
ската војна, во Република Македонија побегнаа 5 
семејства, а неколку поединци во источноевроп- 
ските земји. По војната, особено по шеесеттите 
години зачести појавата на иселување на поедин- 
ци и иа цели семејства во прекуокенските земји, 
особепо во Австралија, така што бројот на жи- 
телите на селото постојано се намалува. Жители- 
ге од Борешница се занимавааат со земјоделство 
и покрај житарици произведуваат многу тутун, а 
доста е развиено лозарс гвото и сточарството.

12) БОСТАНЏИОВЦИ

Всушност се работи за маало на селото Р'би 
во кое до 1924 година живеелс неколку семејства 
Албанци муслимани кои според Лозанската 
конвенција и по новосоздадеиата ситуација биле 
принудени да се иселат во Албанија (21°09' х 40°50'). 
На нивно место грчките власги сместиле осум се- 
мејства бегалци од Кавказ. Оваа населба (маало) 
чиј број на жители секогаш бил вклучен во сос- 
таво г на селото Р'би, лежи во неговата непосред- 
на близина, така што речиси е прилепено за него, 
крај самиот пат кој од Р'би води за Герман. Име- 
то на оваа необична населба доаѓа оттаму што 
неговите жители се занимавале со одгледување 
на бос ган.

13) БРЕЗНИЦА
- ВАТОХОРИОН Βατοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозападно од градот Костур и југоза- 
падно од Лерин, на надморска височина од 880 ме- 
три, се простира селото Брезница (21°09' х 40°40'). 
Покрај самото село тече Брезничка Река. Село- 
то претставува самостојна општина во Леринска- 
та околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к 
бр. 259/21.12.1918), со атар од 27 квадратни кило- 
мезри. Тоа отсегогаш било населено со Маке- 
донци и до денес нема претрпено никакви етнич- 
ки промени. Според Верковиќ се состоело од 180 
семејства, со вкупно 892 жители, К'нчов го спом- 
нува со 620 жители Македонци, а Милоевиќ со 
130 максдонски куќи. Официјалните пописи на 
1рчките власти по години ги даваат следниве број- 
ки: во 1913 година 761, во 1920 година 577, во 1928 
година 605, а во 1940 година 770 жители. Меѓу 
населението отпорано постоела традиција на исе- 
лување, посебно во прскуоксапските земји. Во 
времето на Граѓанската војна селото многу нас- 
града и добар дел од пеговото население пребег- 
на во Република Македонија, а извесен број во
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■ггочноевропските држави. Од тне причлни во 
жзстсот од 1951 година се води како населба со 
'* жители, додека поради масовното емигрирање 
жто го зафати селото во шеесеттите години, во 
1971 година се попишани 89, во 1981 година 54, а 
■о 1991 година 51 жител. Во селото е сместена и 
жавдармериска станица која врши надзор и врз 
жжолку околни села. Покрај другите земјодел- 
-жа производи тука се произведува и мошне ква- 
Јѕгтетен грав.

14) БУКОВИК
- ОКСЈА Οξυά
(н. 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Источна од Мало Преспанско Езеро и запад- 
■» од градот Лерин, во подножјето на шумови- 

в богата со буки планина Врба, на надмор- 
васочина од 880 метри, лежи селото Буковик 

<Σι:98' х 40°44'), кое административно влегува во 
«жтавот на општинага на селото Оровник. 
Кеговото население отсекогаш го сочинувале Ма- 
«лонци и такво остана се до Граѓанската војна, 
■■га беше уништено. Според К'нчов тоа имало 
12) жители Максдонци, додека Милоевиќ го спом- 

со 17 македонски куќи. Во пописот од 1913 
взвгаа се попишани 151, во 1920 година 131, во 
вЗ година 133, а во 1940 година 147 жители. Меѓу 
1912 и 1940 година од ова село 28 жители заминаа 
«ажо печалбари во прекуокеанскитс земји. Не- 
■ои од нив не се вратија, а си ги повлекоа и се- 
*-)ствата. За време на Граѓанската војна повеќе 

100 жители беа принудени да побараат засол- 
жште во Република Македонија и во источио- 
аропските земји, а останатите се засолнија во 
Јругите околни села подалеку од фронтовата ли- 
■}а. Поради тоа Буковик во пописот од 1951 го- 
жна се води како напуштена насделба. Малку 
■олоцна грчките власти тука сместија влашки се- 
«јства, колонисти од Епир. Нивниот број во по- 
Шсот од 1961 година изнесува 75 жители, за во 
1971 година да опадне на 39, во 1981 година на 25, 
аво 1991 година се регистрирани 26 жители. Ос- 
■овно занимање на новите жители е сточар- 
ството, но во иоследно време тие почнаа да се за- 
■■маваат и со земјоделство и со експлоатација на 
■умата.

15) БУФ
- АКРИТАС (БУФИОН) 
Ακρίτας (Μπούφιον)
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 227/10.10.1955)

Под источните падини на планината Баба, 
оддалечено од .Перин околу три и половина часа 
дење, на надморска височина од 1.030 метри е 

расположено големото македонско село Буф 
(21° 18' х 40°49'). Селото лежи во котлината пгго 
ја формираат плаиините Баба и Бигла. Покрај 
самото село тече Стара Река, која се формира од 
гри помали рекички пгго извираат од соседните 
планини. Селото Буф е многу старо и според пре- 
данието го подигнале лажичари (мајсторп кои 
правеле дрвени лажици). И денеска во непосред- 
на близина па селото постои месност која се вика 
Лажичари. Во месноста Градиште, што се наоѓа 
близу до селото, постојат урнатини на стара твр- 
дина. Во минатото тамошното население било 
познато по својот хероизам и единство во бор- 
бите против турското ропство. Селаните од окол- 
иите села често им се обраќале на буфчаните ко- 
га биле напаѓани од разбојнички банди, а своите 
ќерки кога се наоѓале во опасност га засолну- 
валс во Буф. Од овде води потело и прочуениот 
војвода Поп Коста Буфски. Според Верковиќ 
селото се состоело од 104 семејства со 521 жител, 
колку што биле регистрирани кај турските адми- 
нистративни власти. Меѓутоа, Горче Петров, кој 
во 1894 година го има лично посетено, пишува 
дека тоа се состои од 200 максдонски домови, со 
2.120 жители. К'нчов го води со 1.900 жители, а 
Милоевиќ со 220 македонски куќи. Според бро- 
јот на жителите Буф е едно од најголемите маке- 
донскл села во Леринската околија. Претставува 
самостојна оппггина (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар изнесува 
40 квадратни километри. При пописот на населе- 
нието во 1913 година се попишани 2.228 жители, 
во 1920 година нивниот број падна на 1.709, во 
1928 година има 1.760, а во 1940 година 1.989 жи- 
тсли. Намалувањето на бројот па населението ме- 
ѓу дветс светски војни се должи и на големата 
емиграција во прекуокеанските земји и во градот 
Битола, каде што во тој период се преселени по- 
веќе од 60 буфски семејства. Селото Буф многу 
настрада за време на Граѓанската војна. Се смета 
дека само во Република Македонија побегнале 
189 семсјства со 686 члена, а околу 96 семејства 
со 140 члена во источноевропските земји. Освен 
тоа, во текот на Граѓанската војна Буф дал пове- 
ќе од 250 борци како припадницв на ДАГ, а сво- 
и ге животи ги положиле повеќс од 120 буфчани, 
додека 30 борци од селото останаа трајно инва- 
лиди. По нормализацијата на ситуацијата, а пора- 
ди силниот притисок и терор од страна на грч- 
ките власти, започна силен бран на емигрирање 
во прекуокеанските земји. Поради тоа бројот на 
жителите покажува постојано опаѓање. Така во 
1951 година во Буф живееја 766 жители, во 1961 
година 723, во 1971 година нивниот број опадна 
на 281, во 1981 година на 190, а во 1991 година на 
само 152 жители. Во Буф по традиција упгге од 
пред Втората светска војна постои жандармерис- 
ка станица која врши надзор и врз неколку окол-
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ни села. Селото произведува големи количества 
компири, а поради пространите пасипгга мшиу е 
развиено и сточарството.

16) БУШКАНИ

Два километра југозападно од ГТпли, на ма- 
ло растојание од езерото Мала Преспа, лежи во 
урнатини мала македонска населба позната под 
името Бушкани (21°07' х 40°46'). Населба га пора- 
ди покачувањето на нивото на езерото во нео- 
дамнешното минато потонала, а нејзините жите- 
ли се прибрале во околните села.

17) ВИНЕНИ
-ПИЛИ Πύλη
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Селото Винени лежи на самиот западен брег 
на езерото Мала Преспа (21°03' х 40°46') и е една 
од населбите на таканаречената „Африка“, од- 
носно на континенталниот дел на западната стра- 
на на Мала Преспа. Тоа претставува самостојна 
општина во Леринската околија (наредба од 7.10. 
1927, Вл. в/к бр. 219/13.10.1927), во чиј состав вле- 
гуваат и населбите Ахил и Дробитипгга. Се наоѓа 
па надморска височина од 860 метри, а атарот на 
целата општина изнесива 25 квадратни киломе- 
три. Селото Винени до почетокот на XIX вск Οπ- 
βο населено со Македонци кои од тука биле при- 
нудно иселеии во соседното село Граждано од 
Албанци муслимани од истото село, кои насила 
ги приграбиле имотите на месните македонски 
жители. На тој начин Винени стаиало единстве- 
ната населба на „Африка“ населена со немаке- 
донско население. Меѓутоа, Албанците како мус- 
лимани биле истерани насила од грчките власти 
во 1924 година и на нивно место биле населени 
грчки бсгалски семејства од Понд. К'нчов селото 
го спомиува со 155 жители Албанци, Милоевиќ 
со 18 албански куќи, додека во пописот од 1913 
година се запишани 224, а во 1920 година 202 жи- 
гели. Бројот на новонаселените бегалци од Понд 
во селото Винени во пописот од 1928 година из- 
несува 173, а во 1940 година 207 жители. Во вре- 
мето на Граѓанската војна селото било напуш- 
тено од неговите жители, а по нормализацијата 
на ситуацијата тие се населиле во поубавото и 
побогато македонско село Оровник, напуштено 
поради Граѓанската војна, кое се наоѓа во непос- 
редна близина од другата страна на Мала Преспа 
(види и село Оровник). Поради тоа во пописот од 
1951 година Винени се води како напуштена па- 
селба. Малку подоцна грчките власти тука 
насслиле сточарски семејства од Епир по народ- 
ност Власи. Нивниот број во 1961 година изнесу- 

ва 122, во 1971 година 112, во 1981 година 1Г. 
во 1991 годииа 118 жители.

18) В'МБЕЛ
- МОСХОХОРИОН Μοσχοχώριον
(п. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927) 4

Северозападно од Костур и југозападво β 
.Перип до самата грчко-албанска граница, на залН 
морска височина од 1.260 метри се простпрмив 
убавото македонско село В'мбел (21°04’ х 40* 
До Граганската војна административно влегу»· 
ше во сосгавот на Костурскиот округ, но ведкгов 
по нормализацијата на ситуацијата општинаом· 
подрачје влезе во составот во Леринската око» 
ја. Ова убаво село до неговото уништување н: 
1949 година беше населено исклучително со »- 
кедонско население. Верковиќ го спомпува со 139 
македонски семејства и 656 жители, К'нчов с» 
650 жители, а Милоевиќ со 127 македонски кукж. 
Иако настрада во Илинденското востание, пр· 
пописот во 1913 година во него се регистрираМ 
733 жители, во 1920 година 574, во 1928 годжв 
444, а во 1940 година 483 жители. Намалувањетг» 
на бројот на населението по Балканските воји· 
се должи на големата емиграција во прекуокеа»- 
скиге земји и во Бугарија, каде што во 1924 п>- 
дина по сила на Нејската конвенција се иселжЈв 
71 лице. Селото наполно настрада во времето вж 
Граѓанската војна, кога неговите жители беа пр·- 
нудени да побараат засолниште во Републии 
Македонија, а делумно и во источносвропските 
земји. Поради близината на грчко-албанската гр*- 
ница селото не е обновено, а неговиот атар, ксј 
изнесува 22 квадратни километри, со наредба ва 
грчките власти од 8 мај 1957 година, објавена ио 
Владиниот весник бр. 95 од 28 мај 1957 година, е 
приклучен кон оппггинското подрачје на селот· 
Смрдеш и се користи како паспште од новон»- 
селсните влашки сточарски семејства по Гр»- 
ѓанската војна во селото Смрдеш, кое исто така 
го напушти македонското население.

19) ВОШТАРЕНИ (ОВЧАРЕНИ)
-МЕЛИТИ Μελίτη
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На западното подножје на планината Нире 
(Кајмакчалан), под самата планина Пирица, која 
е разгранка на Кајмакчалан, на надморска висо- 
чина од 680 метри е расположено селото Вопгга- 
рени (21°35' х 40°50'), кое поради големите стада 
овци е позиато и под името Овчарени. Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Леринската око 
лија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр 
259/21.12.1918). Неговиот атар опфаќа површинг



145

:-ГГлП1и километри. Во минагото ова 
—авувало мсшана населба паселеиа со 

иж и Турци. Според Верковиќ селого се 
сч 107 македонски и 92 турски семеј- 

ие Петров, кој имал личен увид, пишува 
» сслото живееле 840 Македонци и 400 
■то повеќе одговара на вистинскиот со- 
» етничкиот состав. К'нчов го бележи ка- 
■ба со 810 Македонци и 600 Турци, додека 
■ќ погрепшо го регистрира со 200 макс- 
■ со 200 турски куќи. Во селото според 
к во 1913 година живееле 1.511 жители, а 

Ј година 1.292 жители. Намалувањего па 
ва населението се должи на фактот што 
преме повеќе турски семејсгва го напу- 
селото. Во 1924 година по сила на .Πό
α конвенција Воштарени го напуштиле п 
Јватите гурски семејства, а па пивно ме- 

: иаселиле бегалски семејства од Кавказ, 
’ Источна Тракија, вкупно околу 40 семсј- 
» 182 жигели. Така Воштарени станало ме- 
■»селба, во која при пописотод 1928 година 

ишани 1.388 жители, вклучувајќи го и 
деното население, а во 1940 година нивни- 
се качи на 1.759. Селото многу настрада 

1ето на Граѓанската војна, поради што за- 
.те во Република Македонија беа прину- 

за побараат 54 семејства и поединци, вкупно 
зуши, а 12 семејства и поединци се иселиле во 
чноевропските земји. Од новодојденитс ссло го 
ипупггилс само 10 лица. Отгука во селото при 
■сот од 1951 година се регистрирани 1.666 
«ли. во 1961 година 1.756, во 1971 година 1.445, 

1981 година 1.511, а во 1991 година 1.562 жители. 
малувањето иа бројот на жителите се должи 
тенденцијата за иселување во прекуокеап- 

гте земји. Во селото е сместена жандармериска 
свмица, како и пошта која опслужува неколку 
«жолни села. Селото е многу богато и произве- 
ЈЕува големи количества жито, компири, тутун и 
••ошје. Делумно е развиено и сточарството.

20) ВРАПЧИН
ХИМАДИОН Χειμάδιον

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Селото Врапчин е мала населба која до 1951 
година влегуваше во составот на општииата Сре- 
брено, а од 1951 година е во составот на општи- 
ната Лехово (нарсдба од 19.12.1950 објавена во 
Владиниот весник број 21 од 18 јаиуари 1951 го- 
лина). Врапчин лежн крај самиот западеп брег на 
истоименото Врапчинско Езеро (Рудничко Езе- 
ро) на надморска височина од 600 мстри (21°33' \ 
40°35'). Тоа е всушност колибарска населба на се- 
1апите од Сребрсно, кои тука имале изградено 

колиби поради оддалечепоста на своите имоти од 
самото Сребрепо. Порано оваа населба била чпф- 
лик во кој според Милоевиќ живееле 8 зурски 
семејства кои, изгледа, се разбегале за време на 
Ирвата балканска војна, бидејќи во поппсот од 
1913 година селото се спомнува заедно со сосед- 
пото Ииско со само 28 жители, додека според 
пописот од 1920 годпиа во него живееле 47 жи- 
телп, всушност Македонци од Сребрено кои во 
меѓуврсме ги откупиле имотите на чифликот. 
Бројот на жнтелите иа Врапчин во 1928 година 
изпесува 56, за да опадне во 1940 година само на 
15 житсли. За врсмс на Граѓанската војна селото 
било напуштено, поради ιπτο и во пописот од 
1951 годипа не се спомнува како населба, а не- 
говиот атар с приклучен кон оппггината Лехово. 
Во поиисот од 1961 година Врапчип повторпо се 
спомнува како населба со 23 жители, во 1971 
годииа само со 8, додека при пописите од 1981 и 
1991 годииа псговитс жители се прссметани во 
составот на населнието од селото Сребрено.

21) ВРБЕНИ (ДОЛПО ВРБЕНИ)
ИТЕА Ιτέα

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 12 киломез-ри североисточно од гра- 
дог Лсрип на надморска височина од 615 метри, 
на самиот главен пат од Лерин за Битола и Со- 
лун, лежи селото Врбени (21°ЗГ х 40°50')· Тоа прет- 
сгавува самостојна општина во Леринската око- 
лија (царска иаредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918). Атарот на општината опфаќа 9 
квадратни километри. Жителите на Врбени от- 
секогаш биле Македонци и во тој поглед селото 
се до денсс нсма претрпено никакви етнички про- 
мени. Селото се вика и Долно Врбени, за разлика 
од селото Екши-Су кое порано се викало исто 
гака Врбени, но за да се разликува од Долно Вр- 
бени се викало Горно Врбени (види и село Екши- 
Су). Според Верковиќ селото имало 152 семеј- 
ства со 732 житсли, К'нчов го спомнува со 690 
житсли Македонци, а Милоевиќ со 80 македон- 
ски куќи. Официјалните пописи па грчките вла- 
сти ги даваат следните бројки: во 1913 година 677 
жители, во 1920 година 548, во 1928 година 496, а 
во 1940 година 891 жител. Бидејќи се наоѓа в по- 
ле, за време на Граѓанската војна селото Врбепи 
не претрпе поголеми пггети. Според пописот од 
1951 година во него живеелс 960 жители, во 1961 
годипа 927, во 1971 година, поради иселување во 
прекуокеанските земји, бројот иа житслите опад- 
на на 733, во 1981 година на 713, а во 1991 година 
на 698. Главни производи на селото се жито и 
тутун, а делумно е развиено и сточарството.

0 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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22) ВРТОЛОМ
- АГИОС ВАРТОЛОМЕОС 
(ВАРТОЛОМЕОС)
Άγιος Βαρθολομαίος (Βαρθολομαίος) 
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Село и самостојна општина во Леринската 
околија (Царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918) во чиј состав влегува и селото 
Железничка Станица Баница. Атарот на општи- 
ната опфаќа 17 квадратпи километри, а неговага 
надморска височина изнесува 670 мезри. Лоцира- 
но е 9 километри источно од Лерин и североза- 
падно од Сорович (21°32' х 40°46'). Во постаро 
време претставувало чисто македонска насслба, 
но со време месното македонско население наси- 
ла било изгонето од албански муслимански се- 
мсјства кои ги присвоиле имотите на Македон- 
ците. Тоа се случило некаде кон почетокот на 
XIX век. Верковиќ покрај овие присилни измени, 
имајќи ја предвид постарата турска админисзра- 
тивна документација, го регистрира како мешана 
насслба, во која според него живееле 125 маке- 
донски и 80 муслимански семејства, додека К’н- 
чов правилно го регистрира како чисто албанска 
муслиманска иаселба со 360 жители, а Милоевиќ 
ίο регистрира како населба со 70 албански му- 
слимански куќи. Според пописот од 1913 година 
в® Вртолом живееле 343 и во 1920 година 487 жи- 
тели. По нивното присилно иселуваље, по сила 
на Лозанската конвенција, во 1924 година тука се 
населиле бегалци Грци, кои во 1928 година- бро- 
сле 371 жител, а во 1940 година 625 жители. По- 
радп Граѓанската војна во 1951 година бројот на 
населението покажува благо намалување; тогаш 
во селото живееле 559 жители. Во 1961 година 
нивниот број се намалува на 467, во 1971 година 
на 252, во 1981 година на 200, а во 1991 година се 
регистрирани 323 жители. Причината за намалу- 
вањето е преселувањето во поголеми градски цен- 
три, како и емигрирањето во странсгво. Главни 
производи на селото се жито и тутун.

23) ГЕРМАН
- АГИОС ГЕРМАНОС’ Άγιος Γερμανός 
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Селото Герман до Граѓанската војна беше ед- 
па од најголемите населби во Леринската околи- 
ја. Расположено е североисточно од езерото 
Мала Преспа до самата грчко-македонска гранп- 
ца. во подножјето на планините Бела Вода, Ела- 
га и 'Ржана (2Г09' х40°50'), на надморска височи- 
на од 1.050 мезри. Тоа е самостојна општина 
(царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од 
21.12.1918), чиј општински атар исто така е еден 

од најголемите во округот и опфаќа површина 
61 квадратен километар. Низ селото и непоср 
но до него течат реките Горна Река и Стара 
ка, кои извираат од соседните планини, се п, 
вуваат над селото, а се влеваат во Голема Пј 
па. Во постаро време селото било сместено 
селото 'Рби, во месноста која денес се вика М 
кова Нога, но селаните, поради поголема сш 
ност од разбојнички банди, го преместиле на 
високо и посигурно место. Се смета дека им 
го добило од некојси патријарх Гсрман, кој с 
бил интерниран и тука умрел. Секоја годнна 
12 мај неговото име се празнува како име на ί 
тец. Населбата отсекогаш била македонска. ' 
претставува центар на Преспа под грчка влј 
која всушност е дел од Долна Преспа во која 
ографски влегуваат и неколку села што се 
оѓаат на грчка гериторија. Пред Втората свет 
војна тука имаше околиски суд, шумарско-аг 
номска станица, царинарница, околиска ποι 
жандармериска погкоманда за цела Преспа и д 
државни институции. Верковиќ селото го спомну 
со 213 семејсгва и со 1.016 жители, К'нч 
погрешно го регистрира како населба со 6 
жители Македонци, додека Бранков правилно 
регистрира како населба со 1.160 жители. Спор 
официјалните пописи бројот на жителите се да 
жел вака: во 1913 година 1.621 жител, во 19201 
дина 1.549, а во 1928 година 1.622 жители. Гер1
според пописот од 1940 година имал 2.170 жите- 
ли, но во овој број се пресметани и жителите 
соседното село (маало) Шаовци, кое некогаш ι 
ло населено со албански муслимански семеу
а по 1924 година било населено со бсгалци Γ] 
(види село Шаовци). Во Герман уште од постар® 
врсме постои традиција за одење на печалба, по- 
себно во прекуокеанските земји. До Втората свет- 
ска војна извесен број семејства се иселени во то 
гашна Југославија, Бугарија, па дури и во Фраа- 
ција. Селото посебно настрада во времето на Гра- 
ѓанската војна, кога рсчиси наполно се распадна. 
11овеќето од жителите на селото (774 души) прс- 
бегнаа во Република Македонија, а доста отидо· 
и во други земји, како во Полска (354 души), во 
СССР (105) ит11., по постепено се враќаат во Ре- 
публика Македонија. Поради пустошењето, се- 
лото Герман во пописот од 1951 година се вод· 
како напушгсна населба без жители. По норма- 
лизацијата на ситуацијата грчките власти тука 
населиле 840 колонисти Власи од Епир, 70 бегал- 
ски семејства од Понд, кои всушност се од со- 
седното маало Шоавци, а во меѓувреме се вра- 
гени и приличен број Македонци, кои во 1961 го- 
дина бросле 290 души. Така селото во 1961 годи- 
на се води со 689 жители, од кои повеќето се ко- 
лонисти Власи и бегалци Грци од Понд, додека 
во 1971 година, поради натамошното иселување 
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на Македонците во прекуокеанските земји и на 
новите колонисти во градските центри, бројот па 
жителите опадна на 478, во 1981 година на само 
237, а во 1991 годипа се регисзрирани 267 жители 
од кои сосема мал број Македонци. Во Герман е 
сместена жандармериска поткомапда со неколку 
■стурени станици во околните села, како и пош- 
та која ги опслужува и околните села. Во селото 
се произведуваат големи количества компири, 
грав и жито. Многу е развиено и сточарството за 
кое постојат поволни услови поради пространо- 
ста на општинскиот атар и пасиштата со кои се- 
лото располага.

24) ГОРИЦКО (ГОРЕНЦИ)
- АГРАПИДЕЕ Αγραπιδέαι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Најугоисточнитс падини на планипата Не- 
веска, на надморска височина од 660 метри, пет- 
наесетииа километри југозападно од Сорович се 
наоѓа сслото Горицко (21°32' х40°39’). Расположе- 
во е на самиот пат што води од Сорович за Кли- 
сура и Костур. Според преданието селото во по- 
старо време прстставувало чисто македонска на- 
селба, а името го добило поради тоа што околи- 
■ата обилува со диви круши (горници). По доаѓа- 
*ето на Турцитс селото било претворено во чиф- 
ш, а Македопците биле принудени да го напуш- 
тат, така што постепено станало чисто турска 
■жхлба. Тука постои и стара црква во урнатини 
■оја била посветена на Свети Харалампие. Инте- 
рссно е дека Верковиќ селото го регистрира ка- 
■о македонска населба со 50 семејства со 278 жи- 
тели, додека сите други статистики правилно го 
сж>мнуваат како турска населба, која спорсд Ѓорче 
Петров се состои од 20 турски куќи. К'нчов 
апишал дека во селото живеат 135 турски жите- 
ж, а Милоевиќ дека има 25 турски куќи. Бројот 
■а жителите во 1913 година изнесувал 114, а во 
1920 година 162. По нивното иселување во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
се населиле бегалски семејсгва од Понд и Источ- 
■а Тракија, а по Граѓанската војна и колонисти 
оа Епир. Селото е самостојна општина во Лерип- 
«жата околија (наредба од 24.8. 1931, Вл. в/к бр. 
»1/29.8.1931), чиј атар опфаќа 7 квадратни кило- 
■гтри. Бројот на населението во 1928 година из- 
ихувал 102, а во 1940 година 190 жители. Иако 
Жлумно настрада за врсме на Граѓанската војна, 
селото како бегалско не се растури, така што во 
1951 година се попишани 190 жители, во 1961 го- 
жна, поради доселување на колонисти од Епир, 
вројот на жителите порасна на 219, во 1971 годи- 
β се регистрирани 200, во 1981 годииа 180, а во 

'-•-1 година 255 житсли. Населението произведу- 
ΐ'.ιιο компири и жито.

25) ГОРНИЧЕВО
КЕЛА Κέλλα

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

11а јужниге падини на планината Ниџс (Кај- 
макчалан), на самиот главен пат од Солуп за Ле- 
рин, на надморска височина од 980 метри е рас- 
положеио прекрасното село Горничево (21°4Г х 
40°47'). Тоа претставува самостојна оппггина во Ле- 
ринската околија (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј општински атар 
опфаќа површииа од 59 квадратни километри. 
Оддалечено е 27 километри од Лерин и само 8 
километри од Сорович. Селото е многу старо и 
како такво сс спомнува во најстарите турски си- 
1.П1ЛИ. Од најстаро време било чисто максдонска 
населба во која многу подоцна се населиле не- 
колку муслимански семејства од ромско потекло. 
Всрковиќ го заппшал со 131 македонско семејс- 
тво со 635 жители, како и со 15 ссмсјства Роми 
кои со врсмсз'о го напупггиле селото, така што 
во подоцнежните статистики се зборува за чисто 
македопска населба. К'нчов го спомнува со 960 
жители Македопци, а Милоевиќ со 160 македон- 
ски куќи. Официјалните пописи на паселението 
подоцна ги даваат следниве податоци: во 1913 го- 
дина 1.103 жители, во 1920 година 983, во 1928 
година 1.095, а во 1940 година 1.577 жители. Ре- 
зултатите од пописите укажуваат на тоа дека 
мсѓу двете светски војни бројог на населснието 
покажува извесно зголемување, иако во ова врс- 
ме има иселување во прекуокеанските земји и во 
Бугарија. Селото посебно настрада за време на 
Граѓанската војна, поради што во Република Ма- 
кедонија побараа засолнипгге повеќс семејства 
со вкупно 226 члсна, 10 семејства во Бугарија и 
околу 30 поедиици во источноевропските земји, а 
мнозина загинаа. Поради гоа село Горничсво во 
1951 година има намален број житсли, односно 
во него живсеја 1.336 души, нивниот број во 1961 
година се качи на 1.680 жители, додека во 1971 
година поради силниот бран на емигрирање во 
прекуокеанските земји, пгго го зафати и ова село 
по шеесеттите години, бројот на жителите опад- 
на на 1.069, во 1981 година на само 877, а во 1991 
година се регистрирани 980 жители, но со тен- 
денција на натамошно емигрирање. Главни про- 
изводи на селото се жито и компири, а поради про- 
сзраните пасишта многу е развиепо и сточарството.

26) ГОРНО КАЛЕИИК
- АНО КАЛИНИКИ Άνω Καλλίνικη 
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Во самото Леринско 11оле, десетина кило- 
метри североисточно од градот Лерин, на над- 
морска височина од 605 метри лежи селото Гор- 
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но Каленик (21°27' х 40°51'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Леринската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од 21.12. 
1918), чиј атар изнесува 7 квадратни километри. 
Селото Горно Каленик огсскогаш било паселепо 
со Македонци и во тој поглед се до денес нема 
претрпено никакви етнички измени. Според Вср- 
ковиќ Горно Каленик заедно со Долно Каленик 
пмало 72 семејства со 364 жители, Кнчов Горно 
Каленик го спомпува заедно со Долио Каленик 
со 394 жители Македонци, а Милоевиќ со 40 ма- 
ксдопски куќи. Спорсд официјалните пописи на 
населснието бројот на жителите на Горно Калс- 
ник сс движел вака: во 1913 година 326, во 1920 
годипа 309, во 1928 година 423, во 1940 година 500 
жители. Бидејќи селото се наоѓа в поле, за време 
на Граѓанската војна не настрадало многу, така 
пгго во 1951 година имашс 551 жител, во 1961 
година 506 жптели, додека во 1971 година, пора- 
ди силниот бран на иселувањс во прекуокеански- 
тс земји пгго го зафати селото во шеесеттиге 
годипи, бројот па жителите се намали на 303, во 
1981 година се евидентирани 333, а во 1991 година 
449 жители. Селото е многу богато, а неговото 
население произведува големи количества жито.

27) ГОРНО КЛЕПГГИНО
- АНО КЛИНЕ Άνω Κλεινά!
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 21 километар јужно од Битола и 8 кило- 
метри северозАпадно од Лерин, под самата пла- 
нина Баба, на надморска височина од 635 метри 
лежи селото Горно Клештино (21°23’ х 40°5Г). 
Тоа претставува самостојпа општина во .Псрин- 
ската околија (Царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа 12 ква- 
дратни километри. Во постаро врсмс гоа била 
чисто македонска населба. Со врсме Македон- 
цитс билс истиснати од Албанци муслимани кои 
тука се доселиле. Поради тоа Верковиќ погреш- 
но го води како мешана населба. Најверојатно 
грешката се должи на фактот што го вклучува и 
Долно Клсштино кое е мешана населба. К'нчов 
го спомнува иравилно со 350 албански жители, 
додека според Милоевиќ Горно Клештино имало 
200 албански муслимански куќи и 7 македонски 
куќи, што е точно, бидејќи во меѓувреме некои 
Македонци од околните села (Буф, Раково, Биту- 
ша и други) тука откупиле земја и се населиле. 
Во 1913 година Горно Клештино имало 749, а во 
1920 година 911 жители. Во 1924 година мусли- 
манското население, по сила на Лозанската кон- 
венција, го напуштило селото, а на нсгово место 
се населиле бегалски семејства од Мала Азија и 
од Исгочна Тракија, вкупно 384 бегалци. Така 
селото во 1928 година повторпо се води како ме- 

шана населба со 584, а во 1940 година со 740 жи- 
тели, од кои повеќс од една третина Македонци. 
Горно Клепггино прилично настрада за време на 
Граѓапската војна, поради пгго бројот на жите- 
литс сс намали, па во пописот од 1951 година се 
регистрирани 656. И во иарсднитс пописи е за- 
бележано опаѓање на бројот на жителите, така 
ιιπΌ во 1961 година се попишани 540, во 1971 го- 
дина 267, во 1981 година 236, а во 1991 година 207 
жители. Намалувањето на бројог на жителите се 
должи на фактот што поголем број од нив се 
преселиле во градските центри, а извесен број, 
особено македонските семејства, во прекуокеан- 
ските земји. Селото е прилично богато. По војна- 
та се подигнати големи плаптажи на овошни др- 
вја, а посебно јаболка кои многу добро успеваат. 
Развиено с и сточарството.

28) ГОРНО КОТОРИ
-АНОИДРУСА Άνω Υδρούσσα 
(ιι. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Единаесетина километри југоисточно од Ле- 
рин на надморска височипа од 885 метри е распо- 
ложено селото Горно Котори. Тоа лежи на се- 
верпата страна од црквенишката корија и речиси 
на крајот на југозападниот дел на Пелагониското 
Поле (21°29' х 40°42'). Тоа е самостојна општина 
во Леринската околија (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа 
површина од 12 квадратни километри. Според 
легендата селото не е многу старо. Него го 
подигнале сточари Македонци дојдени тука во 
XVIII век од Воденско. Тие го подигнале и селото 
Долпо Котори. Поради зулумите од тоа време се- 
ланитс му се понудиле на некојси албански бег 
од Колонија за заштита, па така селото станало 
негов чифлик. Името го носи од подигнатите сто- 
чарски „котори“- горпи и долни. Со гекот на вре- 
мето албанскиот бег тука населил и извесеп број 
христијански семејства од Албанија, па селото 
станало мешана населба со македонско и албан- 
ско христијанско население и до денес остана так- 
во, со тоа што албанскиге семејства се сродиле 
со македонските и речиси се асимилирале. К'н- 
чов го спомпува со 168 македонски и 60 албански 
христијански жители, додека Милоевиќ бележи 
74 македонски и 6 албански домови. Во подоц- 
нежните пописи е регистрирано следното движе- 
ње на бројот на насслепието: во 1913 година се 
попишаии 286 жители, во 1920 година 266, во 
1928 година 316, а во 1940 година 526 жители, 
што укажува на фактот дека само од 1920 до 
1940 година селото се зголемило двапати. Горно 
Которп за времс на Граѓанската војна не на- 
страда миогу. Во Рспублика Македонија побег- 
нале 23 души, а неколку семејства се преселиле 
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ао Лерин. Според пописот од 1951 година во се- 
ито живееле 375 жители, во 1961 година 426, во 
1971 година 388, во 1981 година 333, а во 1991 го- 
ина 326 жители. Главпо занимање на населени- 
сто е сточарство, а делумно и земјоделството.

29) ГОРНО КРУШОРАДИ
-АНОАХЛАДА Άνω Άχλαδα

Населбата Аио Ахлада (Горно Крушоради) 
арв пат се спомпува во пописот иа населението 
■о 1971 година со 71 жител. Во 1981 година се по- 
ишани 128, а во 1991 година 116 жители. Селото 
се наоѓа во составот на општината Крушоради. 
Лоцирано е на помалку од два кнлометра ссвсро- 
■сточно од Крушоради, речиси на половина пат 
меѓу Крушоради и Сетина (21°38' х 40°52'). Се ра- 
боти за сточарска населба на колонисти сточари, 
■аселени тука од истите колонистички семејства 
жои биле населени во Крушоради по Граѓанската 
■ОЈна. Основно занимање на населението е сто- 
чарството.

власти тука населија Власи колонисти од Епир, 
кои во 1961 година броеја 371, во 1971 година 310, 
во 1981 годипа, поради масовпо иселување во по- 
големите градски центри, пивниот број опадна на 
172, а во 1991 година на само 150 жители. Оспов- 
ното занимање па колонистите е сточарството, 
но во последно време се повеќе се ориентираат 
кон земјоделството.

31) ГРАМАДА (СТАРО ГГПЛИ)

Источно од селото ГГпли на југозападните 
падини на планината Бела Вода и денеска посто- 
јат урнатини од старото македонско село Грама- 
да (21° 10' х 40°47'). Тоа било напуштено од жите- 
лите поради поголема безбедносг. Тие се спуш- 
тиле пониско и поблиску до сзсрото Мала Прес- 
па каде пгго основале мала населба па која и го 
дале името ГГпли. Жителитс од селото ГГпли 
оваа папуштена насслба, од каде што потекну- 
ваат нивните прсдци, ја зпаат и под името Старо 
ГГпли (види село П'пли).

30) ГРАЖДАНО
- ВРОНДЕРОН Βροντερόν
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Западно од езерото Мала Преспа, во близи- 
■а на албанската граница, на надморска височина 
«Н 1.090 метри е расположено селого Граждано 
<21°0Г х 40°44'). Тоа е самостојна општина во Ле- 
ртаската околија (царска иаредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), во чиј состав влегува- 
Ж> п сега напупггеното село Трново (Ангатотон). 
Атарот на општината опфаќа површина од 24 
оадратни километри. Селото до почетокот на 
XIX век било албаноко, но негови ге житсли наси- 
ха се населиле во македонското село Винени од 
■ое месното македонско население било прииу- 
Жно да се пресели во Граждано. Така ова село 
станало македонско и такво останало до крајот 
■а Граѓанската војна кога се распаднало, а него- 
ите жнтели биле принудени да побараат спас во 
Република Македонија и во другите источноев- 
ропски држави. Всрковиќ го спомнува со 84 ма- 
«едонски семејства и 431 жител, К'ичов го реги- 
стрнра со 276 жители, а Милоевиќ со 60 маке- 
јонски куќи. По паѓаљето на Мала Преспа под 
грчка власт, во пописот од 1913 година тоа се 
■оди со 437 жители, во 1920 година со 418, а во 
1940 годииа со 507 жители. Населението предим- 
■о се занимавало со сточарство, бидејќи теренот 
е планински и е погоден за одгледување добиток. 
Бидејќи селото се растури во Граѓанската војна, 
■■ пописот од 1951 година се води како напупгге- 

населба без жители. Малку подоцна грчките

32) ГУЛЈАНЦИ (ГУЛИНЦИ)
РОДОН Ροδών

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Село и самостојна општина во Леринската 
околија (наредба од 24.8.1931, Вл. в/к бр. 301 од 
29.8.1931), чиј атар опфаќа површина од 4 ква- 
дратни километри. Лежи околу 5 километри 
југозападно од Сорович до некогашното руднич- 
ко блато, на надморска височина од 610 метри 
(21°38' х 40°40'). Крај селото минува главниот пат 
од Сорович преку Клисура за Костур. Во поста- 
ро време Гулјанци било чисто македонска насел- 
ба, но неговите жители постепено биле истисну- 
вапи од Турциге, гака што станало турска насел- 
ба. Како такво, К'ичов го спомнува со 20 зурски 
и со 150 ромско-муслимански жители, а Милое- 
виќ со 15 турски домови. Во селото во 1913 годи- 
на се попишани 97, а во 1920 година 129 жигели. 
По нивното иселување во Турција во 1924 годи- 
на, по сила на Лозанската конвенција, тука се на- 
селиле бегалски семејста од Понд, кои во 1928 
годива имале 110, а во 1940 година 283 жители. 
Селото како доселеничко, а и поради тоа пгго 
лежи сред поле, не настрада во Граѓанската вој- 
на, така што во време на пописот од 1951 година 
во него живееле 220, во 1961 година 240, во 1971 
година 180, во 1981 година 172, а во 1991 година 
252 жители, сите бегалци од Понд. Населението 
главно произведува жито и овошје, додека по- 
ради ограничените пасишата сточарството е сла- 
бо развиено.
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33) ДОЛПО КАЛЕНИК
КАТО КАЛИНИКИ Κάτω Καλλίνικη 

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На 12 километри североисточно од Лерин, 
во самото Леринско Поле, на надморска височи- 
на од 600 метри е расположено селото Долно Ка- 
леник (2 Г’28’ х40°52') кое претставува самостојна 
ошитина во Леринската околија (п. од 10.3.1928, 
Вл. в/к бр. 48/31.3.1928), чиј атар опфаќа површи- 
па од 6 квадратни километри. Од далеку селото 
изгледа многу распространето, бидејќи куќите се 
оддалечени една од друга. Подигнато е на левиот 
брег на Стара Река, по должина на патот што од 
Лерин преку Горно Каленик води за Битола. 
Бранков го спомнува со 120 македонски жители, 
а Милоевиќ со 15 македонски домови. Во селото 
за време на пописот од 1913 година живееле 120, 
а во 1920 година 127 жители. По 1924 година тука 
биле преселени и неколку бегалски семејства од 
11онд, така што селото станало мешана населба, 
која во 1928 година броела 253, а во 1940 година 
368 жители. Од сслото, поради Граѓанската вој- 
па, повеќе Македонци пребегнаа во Република 
Македонија и во источноевропските земји, а по 
пормализирањето на ситуацијата извесен број се- 
мејства отидоа во ирекуокеанските земји, особе- 
но во шеесеттите годнни. Така селото во 1951 
година имаше 315 жители, во 1961 година 255, во 
1971 година бројот на жителите падна на 226, во 
1981 година на само 125, а во 1991 година на 112 
жигели. Во селото е сместена жандармериска 
поткоманда со неколку нстурени жандармериски 
станици во околнитс села, кои вршат надзор врз 
мссното нассление. Тоа е прилично сиромашно, 
па дурп и водата шго ја користи за пиење е бу- 
нарска и неедобра.

34) ДОЛНО КЛЕШТИНО
- КАТО КЛИНЕ Κάτω Κλειναί
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Седум километри северно од Лерин и 21 ки- 
лометар јужно од Битола, на 620 метри надмор- 
ска височина, лежи селото Долно Клепггино (21°24’ 
х 40°5 Г). Тоа прстставува самостојна општина во 
Леринската околија (царска парсдба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа повр- 
шина од 11 квадрагни километри. Спорсд преда- 
нието селото не е многу старо и е подигнато не- 
каде кон XVIII век од ковачи кои имале свои ра- 
ботилници по должинага на патот од .Перин за 
Битола и го потковувале товарниот добиток кој 
минувал оттука. Името го добило според основ- 
ниот алат на ковачите, клештите. Селото прет- 
ставувало мешана иаселба од Македонци и Ал- 

банци муслимани. К'нчов го спомнува со 400 ма- 
ксдонски и 150 албаиски муслимански жители, а 
Милоевиќ со 45 максдонски и 50 албански мусли- 
мапски домови. Долно Клеиггино во 1913 година 
имало 750 жители, а во 1920 година 792 жители. 
Во 1924 година, по сила на Лозанската конвенци- 
ја, муслиманското население било припудено да 
се исели во Турција, а на негово место се на- 
селиле бегалски семејства од Кавказ (вкупно 133 
бегалци), така што Долно Клештино пак станало 
мешана населба. Во време на пописот од 1928 
година во него живееле 817, а во 1940 година 1.120 
жители. И покрај големата миграција на Маке- 
донци во Република Македонија и во источно- 
европските земји поради Граѓанската војна и про- 
гонот од страна на грчките власти, како и поради 
емигрирањето во прекуокеанскитс земји, по нор- 
мализирањето на ситуацијата, соодносот на маке- 
донското со доселеничкото паселение и денес е 
три спрема едсн. Бројот на жителите по војната 
се намалува, така што во него во 1951 година жи- 
веат955, во 1961 година 812, во 1971 година 532, во 
1981 година 523, а во 1991 година 529 жители. На- 
малувањето на населението се должи претежно 
на иселувањето на македонското население во 
прекуокеанските земји. Луѓето се занимаваат со 
земјоделство, овоштарство и сточарство.

35)ДОЛНО  КОТОРИ
- ИДРУСА (КАТО ИДРУСА) 
Υδρούσσα (Κάτω, Υδρούσσα) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Осум километри југоисточно од Лерин, на 
двата брега од горниот тек на реката Елешка, на 
надморска височина од 720 метри е расположено 
селото Долно Котори (21°28* х 40°44'). Тоа е са- 
мостојна општина во Леринската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12. 1918), 
чиј атар опфаќа површина од 10 квадратни 
километри. Населбата е подигната во 18 век од 
сточари Македонци дојдени од Воденско (види и 
село Горно Котори). Името потекнува од подиг- 
натите трла (котори). Селото почнало особено да 
расте по претворањето на Горпо Котори во чиф- 
лик на албански бег дојден од Колонија. Во него 
сс доселиле семејства и од Горно Котори, кои не 
сакале да му се потчинат на бегот. Малку подоц- 
на во селото се населиле и албански христијан- 
ски семејства. Како такво, К'нчов го спомнува со 
600 македонски и 74 албански христијански жи- 
тели, а Милоевиќ со 120 македонски и 30 албан- 
ски христијански домови. Во 1913 годинасе попи- 
шани 894, во 1920 година 784, во 1928 година 846, 
а во 1940 година 974 жители. Долно Котори меѓу 
двете светски војни покажува пораст иако во тоа 
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времс има голема емиграција, бидејќи само за 
прекуоксанскиге земји заминале 24 македонски 
семејства со 104 души и 15 албански семејства со 
41 член. Во исто време во Бугарија се иселиле 38 
македонски семејства со 122 члена и 5 семсјства 
во тогашна Југославија со 22 члена. Вкупно меѓу 
Двете светски војпи се иселиле 67 максдопски и 
15 албански семејства. За време на Граѓанската 
војна селото го напуштиле 35 семејства кои се 
преселиле во Република Македонија и други 68 
души се иселиле во источноевропските земји. По 
вормализираљето на ситуацијата во Грција за- 
почна интензивпо иселување во прекуокеапските 
земји како на македонски така и на албански се- 
мејсгва. Но и покрај тоа во пописот во 1951 го- 
дина се запишани 1.267 жители, но нивниот број 
се намали во 1961 на 571, во 1971 година на 506, 
во 1981 година на 456, а во 1991 година на 380 жи- 
тели. Главни производи на населението се жито, 
грав и јаболка, а во последно време се развнва 
одгледување на јагоди и краварство.

36) ДОЛНО НЕВОЛЈАНИ
- ВАЈГГОНЕРА Βαλτόνερα
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Западно од Сорович, во нспосрсдна близина 
на некогашното рудничко блато кос с исушено, 
расположено е селото Долио Нсволјапи кое така 
се вика за да се прави разлика од селото Нево- 
лјани, кое се наоѓа во непосредна близина на гра- 
дот Лерин (21°35' х 40°38') (види село Неволјани). 
Селото лежи на надморска височина од 600 ме- 
три и претставува самостоја општина во Лернн- 
ската околија (наредба од 4.9.1933, Вл. в/к бр. 260 
од 9.9.1933). Неговиот атар опфаќа површина од 
26 квадратни километри. Долно Неволјани во 
постаро време било населено исклучително со 
Македонци кои делумно постепепо биле истисна- 
ти од муслиманското насслсние. Како мешана 
населба се спомнува од К'нчов со 150 христијан- 
ски жители, додека Милоевиќ регистрира 10 ма- 
кедонски и 10 турски домови. Долно Неволјани 
во 1913 година имало 204, а во 1920 година 171 
жител. По иселувањето на преостанатите мало- 
бројни турски семејства во 1924 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанскага конвенција, тука се 
населиле бегалци од Кавказ и Епир (Власи), така 
што заедно со помногубројното македонско на- 
селение во 1924 година селото имало 219, во 1940 
година 384, во 1951 година 353, во 1961 година 
365, во 1971 година 319, во 1981 година 358, а во 
1991 година 357 жители. Главни производи на на- 
селението се жито, тутун, компири и сточарски 
приозводи.

37) ДОЈ1НО НОВОСЕЛСКО 
(ЧИФЛИК НОВО СЕЛО)
- КАТО НЕА КОМИ Κάτω Νεα Κο3μη 
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Околу 5 километри јужио од Сорович па 
самиот пат за Кајлари до рудничкото блато се 
наоѓале две мали чифлигарски населбн - Долно 
н Горно Новоселско. Милоевиќ оваа мала чиф- 
лигарска населба ја спомнува како Чифлик Ηοβυ 
Село, со 3 турски куќи, за разлика од Горно 
Новоселско, кое сс спомнува како Ветко Ново 
Село, пгго укажува на фактот дека се работи за 
постара населба (21°38' х 40°38'). При пописот од 
1913 година и двете чифлигарски населби имале 
.32 житсли, додека при пописот од 1920 година, 
бидејќи биле напупггени, не се спомпуваат како 
такви. Се чини дека тука селанпте од соседното 
село Љубетино имале колиби заради обработу- 
вање на имотите, бидејќи двете мали населби во 
1926 година добиле и официјалнн грчки имиња, а 
во пописот од 1928 година се спомнуваат со вкуп- 
по 13 жители, и тоа сите мажи, што доволно збо- 
рува дска се работи за земјоделски работаицп. 
Меѓутоа, во подоцнежните пописи не се спом- 
нуваат. Атарот на овие две населби влсгува во 
составот на општината Љубетино (види и Ново- 
селско - Горно Новоселско).

38) ДРАГУМИЦА

Во непосредна близина на селото Дроби- 
тишта, на растојание помало од еден километар, 
до самото езеро Мала Преспа прсд поплавувањс- 
то постоела мала македонска населба позната 
под името Драгумица (21°05' х 40°45'). Оваа мала 
населба потона во водите на Мала Преспа по- 
ради покачувањето на нивото па езерото. Се смс- 
та дека жителите од селото Драгумица го осно- 
вале селото Дробитипгга.

39) ДРЕНОВО
- КРАЊЕ Κρανειαί
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На југоисточниот брег на езерото Мала 
Преспа на надморска височина од 880 метри и во 
непосредна близина на селото Л'к, во составог на 
чија оппггина и влегува, расположено е македон- 
ското село Дреново (21°06' х 40°43’). На источна- 
та страна од селото се издига планината Голина 
која е разгранка на големата планина Врба. До 
Граѓанската војпа, кога наполно се распадна, се- 
лото претставувало чисто македонска населба. 
Според К'пчов имало 70 жители, а Милоевиќ го 
спомнува со 15 македонски домови. Во 1913 годи-
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на се попишани 124 жители, во 1920 година 115, 
во 1928 година неговиге жители се прссметани 
во составот на ЈГк, а во 1940 година имало 150 
жители. Во минатото Дреново често страдало од 
разбојнички банди. Меѓу двете светски војнн од 
сслото емигрирале во прекуокеанските земји 8 
лица, I во Бугарија и 2 во Албанија. За времс на 
1 'раѓанскага војна Дрсново цслосно настрада п сс 

растурн. Тогаш 28 ссмејства со 152 души се за- 
солпаа во Република Македонија и во другите ис- 
точнпевропски земји, додека останатите 27 лица 
не можеа да сс врагат во селото, бидејќи од влас- 
гите беше забрансго Дрепово повторно да се об- 
нови, така што мораа да се населат во соссдпото 
село Л'к, кадс што живеат и денеска. При попи- 
сот од 1961 година со официјален акт селото е 
избришано од свидснција.

40) ДРОБИТИШТА (ДРОБОТИПГГА)
ДАСЕРИ Δασερή

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мала максдонска населба лоцирана на за- 
падниот брсг на езерото Мала Преспа на падмор- 
ска височипа од 860 метри (2Г05' х 40°44’). Се- 
лото административно влегувало во составот на 
општината Винени. Верковиќ го спомнува со 25 
семејства и со 134 жители, додека во ΕΐΙιποβΓαρΙιίο 
с1с 1а Масескипе се спомнува со 15 куќи и со 50 
жители. К’нчов го регистрира со 90 жители. За 
време на пописите вака се движел бројот на на- 
селението: во 1913 година 50 жители, во 1920 
година 34, во 1928 година 67, а во 1940 година 75. 
Селото наполно настрада во времето на Граѓан- 
ската војна, кога и се растури. Дел од жителите 
побараа засолниште во Република Македонија и 
во источпоевропските земји, а помал број се при- 
браа по нормализацијата на ситуацијата во соссд- 
ното село Л’к, каде што и денес живеат. Поради 
забрана на властите селото нс можеше да се об- 
нови. Со официјален акт при пописот од 1961 го- 
дина е избришано од евидеиција.

41) ЕКШИ СУ (ВРБЕНИ, ГОРНО ВРБЕНИ)
КСИНОН НЕРОН Ξινόν Νερόν

(II. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Старо македонско село во непосредна бли- 
зина на Сорович, подигнато на падините на пла- 
нината Килит Дервен, која с разгранка на пла- 
иината Кајмакчалан, на надморска височина од 
650 метри (21°38’ х 40°4Г). Селото има статус на 
самостојна општина (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918) со вкупна повр- 
шипа на општинскиот атар од 26 квадратни кило- 
мезри. Порано селото се викало Врбени, но Тур- 

ците го нарекле Екши Су (кисела вода), ■ 
тоа што тука почнала да извира минералва 
која и денеска многу се експлоатира. (1 
квалите гот е еднаква со киселата вода οι
дпн Биголско.) Крај селото минува гј 
пат II жслезиичката линија од Солуп кон Ј 
Битола. Во постаро време Екшл Су влегуз 
составот па Рудничката нахија и отсекогаш 
ставувало чисто македонска населба, која 
нес нсма претрпено никакви етллчкл прс 
Всрковиќ го спомнува со 289 македонски < 
ства „ со 1.425 житсли, а К'нчов со 1.965 ЖЈ 
Офлцлјалнитс пописи на грчките власти 1 
ваатследните бројки: во 1913 година селото 
ло 1.735 жители, во 1920 годипа 1.406, во 192 
дина 1.718 и во 1940 година 1.955. Како ιπτο 
дочат бројките, селото мсгу двсте светски г 
покажува пораст, иако во меѓувреме се исѕ 
за Бугарија 40 семејсгва и 67 семејс гва и по 
ци во прекуокеанските земји. Во текот на 
ѓанската војна селото го напуштија 60 семе 
и поединци кои главно се засолниле во 1 
бллка Максдонија, а пе е мал ни бројот на з 
вите кои загинаа како борци. И покрај овве 
губл во селото во 1951 година сс попишанн 2 
жители (се работи за концентрација на жм1 
од околните села во Граѓанската војна), дој 
во 1961 година правилно се попишанл 1.562. 
1971 година 1.419, во 1981 година 1.393, а во 1' 
година 1.371 жител, и покрај тоа што бројот 
смигрираните во прекуокеалскитс земји е мсн 
голем. Во Екши Су е сместена жандармериска ι 
ница, како и попгга која ги опслужува и околе 
села. Главни производи на паселението се Ж1 
тутун, грозје и градинарски култури.

42) ЕЛЕВИШ (ЕЛЕОВО)
- ЛЕВЕА (ЛАЌА) Λεβαία (Λακκιά)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Едно од најголемите села во Лсринската 
околија, расположено 6 километри југоисточж’ 
од Сорович (21°42' х 40°39'). Тоа претставува само- 
стојпа општина (Царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна површина ва 
општинскиот атар од 18 квадратни километрж. 
Лоцирапо е во самото поле па надморска висо- 
чина од 630 ме гри. Селото уште од дамнина прет- 
ставувало турска населба во која спорсд К'нчов 
живееле 700 Турци. Во пописот од 1913 година се 
регистрирани 779, а во 1920 година 986 жители. 
11о иселуваљето на Турците во 1924 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, тука се 
паселени бегалци од Понд и од Мала Азија, чиј 
број во 1928 година изнесува 1.002, а во 1940 го- 
дина се намалува на 883, затоа што во меѓувреме 
дел од новодојдениге се преселил во други села.
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■■εκ не настрада во Граѓанската војна, Еле- 
; 1951 година имаше 1.048, во 1961 годнна 

ВМ*. ж> 1971 година поради емигрирањето брп- 
жителите се намали на 959, во 1981 година 
а во 1991 годипа се покачи на 1.022 жите- 

Главни производи па населението сс жито, 
». грозје, а делумно е развиено сточарсгвото 
кбио се одгледува крупсн рогат добиток).

43) ЕЛОВО
- ЕЛАТИЈА Ελάτεια
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Западно од селото Бел Камен, во непосред- 
бдизина на Костурска (Менска) Река, на над-

са височина од 1.040 метри е расположено 
о Елово (21°27' х 40°40’). Во постаро времс 
населено со Македоици, кои го напуштиле 

■вради нападите од разбојнички бапди. Нскаде
«волу почетокот на XIX век во него се паселиле 
«ибански христијански семејства дојдсни од Ал- 
•игаја, во исто време кога го населиле и сосед- 
■Иосело Бел Камен (види с. Бел Камен). Елово 
■»? К'нчов е регистрирано со 40 жители, а Мило- 
ежќ го спомнува со 6 албански куќи. Селото во 
НВ година имало 125 жители, во 1920 годипа 52, 
• ■о 1940 година 125. (При пописот од 1928 годи- 
·* иеговите жители се пресметани во составот на 
жжтелите на селото Бсл Камеи, во чија општина 
^•паѓаше и Елово). Осповното занимање на жп- 
■влите било градежншитвото (мајстори за ѕидање 
■уѓи), поради што тие често мигрирале и ги пре- 
«оувале своите ссмејства. Селото наполно настра- 
» во Граѓанската војна и не сс обнови. Преоста- 
■гпгге жители од селото се преселија во Бел Ка- 
■ев. каде што државата за нив изгради нови куќи.

44) ЖЕЈ1ЕВО
- АНТАРТИКОН Ανταρτικόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Големо македонско село и самостојна оп- 
пггина во .Перинската околија (царска наредба од 
19.12 1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна 
оовршина на општинскиот атар од 44 квадратни 
километри. Расположено е крај самиот пат што 
води од Лерин за Костур, во подножјето на пла- 
нината Бигла, на надморска височина од 1.060 
мезри (21° 12' х 40°45'). Според легепдата старата 
населба била лоцирана на уште повисоко место, 
во месноста Лазина. Желево е многу стара маке- 
донска населба и како таква се спомнува во нај- 
старитс турски сиџили. Озсекогаш било населе- 
но со Македонци и во тој поглед до денеска не 
претрпе никакви етаички промепи. К'нчов го 
спомпува како населба со 1.250 жители, а Милое- 

виќ со 250 македонски куќи. Во 1913 година има- 
ло 1.415 жители, во 1920 година 1.162, во 1928 го- 
дина 1.136, во 1940 година 1.040 жители. Бројот 
па жителите меѓу двете светски војни покажува 
извсспо намалување поради големата смиграција 
во прекуокеанските земји, а шест семејства се 
иселиле во сслото Породин (Битолско) и извесен 
број во Бугарпја. Во текот на Граѓанската војна 
селото го напуштиле 200 семејства и поединци 
коп, главно, сс прибрале во Република Македо- 
нија и во пекои источноевропски земји. Емигри- 
рањето по војната продолжи, главно за Канада, 
каде што постои голсма колонија од ова село. За 
време па пописот од 1951 година селото имало 
1.047 жители, но поради интензивнага емиграци- 
ја во прекуокеанските земји, во 1961 година бро- 
јот на населението е речиси преполовен - попи- 
шани се само 605 жители, во 1971 година поради 
патамошното емигрирање нивниот број паѓа на 
418, во 1981 година на само 169, а во 1991 година 
на 133 жители. Желево е седиште на жандарме- 
риека станица и на пошта која ги опслужува и 
околните села. Селото е планинско и сиромашно. 
Населението се занимава главно со производство 
на жито и грав, како и со сточарство.

45) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БАНИЦА
- СГАТМОС ВЕВИС Σταθμός Βεύης

Мала населба до истоимената железничка 
станица, во непосредна близина на селото Бани- 
ца од кое е оддалечена околу 4 километри (21°34' 
х 40°46'). Населба га с подигната по 1920 година и 
во неа се населени бегалски семејства. Админи- 
стративно влсгува во составот на општината Вр- 
толом, а нејзина надморска височина изнесува 
660 метри. Според официјалните пописи бројот 
на жителите се движел вака: во 1928 година сс 
попишани 151 жител, во 1940 година 203 жители, 
во 1951 година 198, во 1961 година 134, во 1971 
година 110, во 1981 година 49, а во 1991 година 69 
жители. Намалувањето на бројот на жителите се 
должи на фактот што цели семејства се иселиле 
во градовите. Земјиштето е плодно, а е добиено 
со аграрпата рсформа. Главпо се произведуваат 
жито, овошје и сточарски производи.

46) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ЛЕРИН
- СТАТМОС Σταθμός

Пет километри источно од Лерин, малку по- 
наисток од Сакулевска Рска, на местото каде пгго 
железничката линија се дели за .Перин и Битола, 
лоцирана е населба изградена во 1924 година и 
населена со бегалски семејства (21°28' х 40°48'). 
Најпрвин сс викаше Синикисмос Месонисиу, однос- 
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но кварт па селото Лажсни, но поради тоа што во 
исто време гука беше и железничка станица, пов- 
торпо е наречена Статмос, односно Железничка 
Станица Лерип. Населбата се спомува уиггс во 1920 
година со 14 жители, но со изградбата на новата 
населба во која се сместени новодојдените семеј- 
ства од Понд, бројот на жителите во 1928 година 
нарасна на 167, со тенденција и натаму да расте 
во наредните дваесетипа години, така што во 1940 
година се евидентирани 248 жители, а во 1951 го- 
дина брои 231. Во 1961 година бројот опадна на 
183 и во 1971 година на 148 жители. Во пописите 
од 1981 и 1991 година населбата повеќе не се во- 
ди како посебна, туку бројот на нејзините жиге- 
ли е засметан во составот на жителитс од селото 
Лажени. Главпи производи на селото се жито, 
тутун и овошје (види и село Лажени)

47) ЖУПАН

Помала населба растурена во немнрните го- 
дини, лоцирана во атарот на селото Прекопана, 
од каде била оддалечена околу пег километри. 
Жителиге од ова село според преданието го ос- 
новале селото Прекопана.

48) ЗАБРДЕНИ
- ЛОФИ Λόφοι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Дваесетина километри источно од Лерип во 
непосредна близина на селото Баница, во самото 
подножје на една од разгранките на планината 
Кајмакчалаи, позната под името Веливор, на над- 
морска височина од 720 метри е расположено се- 
лото Забрдени (21°36' х 40°48'). Тоа има статус на 
самостојна општина (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна површипа на 
општинскиот аз'ар од 21 квадратен километар. За- 
брдени отсекогаш било населено со Македонци и 
во гој поглед до денес нема претрпено никакви 
етнички промени. К’нчов го спомнува со 325 жи- 
тели, а Милоевиќ со 40 куќи, додека во офици- 
јалните пописи на грчките власти се регистри- 
рани следниве бројки: во 1913 година 358, во 1920 
година 306, во 1928 година 417 и во 1940 година 
516 жители. Иселувањето меѓу двете светски вој- 
пи во прекуокеанските земји и во Бугарија е ис- 
значително. Во времето на Граѓанската војна, πο- 
το така, не настрада многу, така што во Републи- 
ка Македонија и во источноевропските земји по- 
бегнаа чстири ссмејства и извесен број поединци. 
Поради тоа во селото во 1951 година се попи- 
шани 514 жители, во 1961 година 541, во 1971 го- 
дина 443, во 1981 година 458, а во 1991 година 470 
жители. Намалувањето на населението во пос- 

ледните двс децении се должи на се поголемо 
иселување, претежно во прекуокеанските земји. 
Населението се занимава со земјоделство и сто- 
чарство, а главни производи се жито и тутун.

49) ЗЕЈ1ЕНИЧ
-СКЛИТРОН Σκλήθρον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селого Зеленич се наоѓа на 18 километри 
југоисточно од Лерин, близу до патот што води 
од Сорович преку Клисура за Костур. Зеленич 
лежи во една котлина обиколена од сите страни 
со високи ср гови, а неговата надморска височина 
изнесува 680 метри (21°30' х 40°38')· Тоа има ста- 
тус на самостојна општина (царска наредба од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 18 квадратни 
километри. Се смета дека селото го добило сво- 
ето пме поради изобилство на зеленило во око- 
лината. Во постаро време тоа било поголема на- 
селба во која се одржувал и пазар. Во него жи- 
вееле Македонци и Турци. Според К'нчов во се- 
лото живееле 1.800 Македонци, 500 Турци и 72 
жители од ромско потекло. Во 1913 година тоа 
броело 2.232, а во 1920 година 2.219 жители. По 
иселувањето на турското население во 1924 годи- 
на во Турција, по сила на Лозанската конвенција, 
тука се населиле бегалски семејства од Мала 
Азија, но ги има и од Кавказ и од Цариград (вкупно 
346 бегалци). И покрај населувањето со бегалски 
жители, Зеленч во 1928 година покажува 
намалување на бројот на жителите на само 1.347. 
Во 1940 година има 1.342 жители. Намалувањето 
се должи на големиот број иселувања на Маке- 
донци во прекуокеанските земји (20 семејства) и 
во Бугарија. Поради Граѓанската војна селото го 
напуштиле 58 македонски семејства, од кои 28 се 
иселиле во Република Македонија и 30 во источ- 
носвропските земји. Како последица на тоа во 
1951 година селото брои 1.153, во 1961 година 
1.084, во 1971 година 853, во 1981 година 623, а во 
1991 година 553 жители. Натамошното иселува- 
ње се должи на фактот дека постои масовно исе- 
лување во прекуокеанскитс земји, претежно на 
македонски семејства. Но и покрај тоа и денес 
повеќе од две третини од жителите се Македон- 
ци. Зелеиич е и седиште на жандармериска ст- 
аница, а во селото има и попгга која опслужува и 
неколку околни села. Главни производи на село- 
то се компири, де гелина и сточарски преработки.

50) ИНСКО Ίνσκο

Источно од Сребрено, под чија општина и 
припаѓа, и југоисточно од Зеленич, во непосред- 
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на близина на западниот брег на Рудничкото Езе- 
ро (21°33' х 40°36') од постаро време постои мала 
колибарска населба познага со името Инско. 
Всушносг се работн за неколку колиби подигна- 
ти од селаните на Сребрено, кои повремено ги 
користат кога ги обработуваат своите имоти кои 
се наоѓаат во непосредна близина.

51) ЈУРУКОВО
- ЃУРУКИ Γιουρούκι

Североисточно од Лерин, околу еден кило- 
метар југозападно од селото Крушоради, лоци- 
рана е мала населба под името Јуруково (21°37' х 
40°5Г). Таа денес претставува составен дел на се- 
лото Крушоради, одпосно едно од трите маала на 
селото, поради што е позната и како Долно Ма- 
ало. Името го добила од Турците, најверојатно 
затоа што тука живееле Турци од племсто на Ју- 
руците. Селото е македонско и според К'нчов бро- 
ело 216 жители, додека во подоцнежните офици- 
јални пописи населението се вбројувало во соста- 
вот на селото Крушоради, со исклучок на попи- 
сите од 1971 година наваму, кога е евидентирана ка- 
ко посебна населба, и тоа: во во 1971 година со 85, 
во 1981 година со 63, а во 1991 година со 52 жителн.

52) КАБАСНИЦА
- ПРОТИ Πρώτη
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу три километри северно од Лерин, на 
надморска височина од 680 метри се наоѓа селото 
Кабасница (21°24' х 40°49'). Има статус на само- 
стојна општина во .Перинската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 14 
квадратни километри. Кабасница е многу старо 
ссло кое отсекогаш било населено со Макс- 
ДОнци, па во тој поглед до денес нема претрпено 
никави етнички измени. Бранков го спомнува со 
520 жители, а Милоевиќ со 80 македонски куќи. 
Во Кабасиица во 1913 година живееле 637 жите- 
ли, во 1920 година 617 жители, во 1928 година 
683, а во 1940 година 802 жители. Иако меѓу две- 
тс светски војни се забележува емигрирање во пре- 
куокеанските земји, бројот на жителите во овој 
период покажува постојан растеж. Тоа не настрада 
во Граѓанската војна, а во 1951 година се по- 
пишани 743 жители, но поради огромното еми- 
грирање во прекуокеанските земји по Граѓанска- 
та војна, во 1961 година бројот на жителите се 
намали на 303, во 1971 година на 143, во 1981 го- 
дина на 137, а во 1991 година на 118 жители. Би- 
дејќи е полупланинско, селото е многу сиромаш- 
но, а основните средства за живеење уште од 
с гаро времс се обезбедувале со печалбарство.

53) КАЛУГЕРИЦА
- КАЛОГЕРИЦА Καλογερίτσα

Некогашна колибарска населба која се на- 
оѓа во непосрсдна близина југозападно од Лерин. 
Лежи на една голема висорамнина на планината 
Кула (21°2Г х 40°45'). Во минатото била расгуре- 
на од разбојнички банди. Во непосредпа близина 
постои растурсн манастир, по кој и ова село го 
добило името. Атарот на селото влегува во сос- 
гавот на општината Грсје, чиишто колиби и жи- 
тели всушност се регистрираните 114 жители во 
пописотод 1920 година. Како посебна населба се 
спомнува во пописите од 1961 година - со 131 жи- 
тел, 1971 година - со 41 жител, 1981 година - со 
63, а в<> 1991 година има 15 жители. Калугерица, 
која е населена исклучително со Македонци, по 
Граѓанската војиа е рсгистрирана како прописна 
населба, во која се изградени убави селски куќи. 
Основното занимање на населението е земјодсл- 
сгвотоисточарставото.

54) КЛАБУЧИПГГА
- ПОЛИПЛАТАНОН ΓΙολυπλάτανον 
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Близу до грчко-македонската граница, 15 
километри северно од Лерин, во пространото Ле- 
ринско Поле на надморска височина од 608 ме- 
три се наоѓа селото Клабучишта (21°25' х 40°53'). 
Тоа има статус на самостојна општина (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918) 
со вкупна површина иа општинскиот атар од 10 
квадратни киломсгри. Селото во минатото било 
чисто македонско, но во него многу подоцна се 
населиле и неколку албански семејства. К'нчов 
го спомнува со 850 жители, од кои 750 Македон- 
ци и 100 Албанци, а Милоевиќ со 50 македонски 
и 20 албански куќи. Во Клабучишта во пописот 
од 1913 година се регистрирани 688, а во 1920 го- 
дина 628 жители. По иселувањето на Албанците 
во 1924 година тука се населиле бегалски семеј- 
ства од Кавказ со вкупно 181 жител. Клабучи- 
шта, како мешана населба, во 1928 година брое- 
ше 742, а во 1940 година 969 жители. За времс на 
Граѓанскага војна извесен број Македонци од 
селото пребегна во Република Македонија, а по 
нормализирањето на состојбата се појави желба 
за иселување во прекуокеанските земји. Поради 
тоа бројната состојба на селото покажува посто- 
јано намалување. Гака, од 932 жители, колку што 
имаше во 1951 година, во 1961 година нивниот број 
се намали на 755, во 1971 година на 477, во 1981 
година на 573, а во 1991 година на 369 жители. 
Односот на македонското спрема доселеничкото 
население порано беше три спрема еден во ко- 
рист на македонското, но поради големото иселува- 
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ње на Македонците овој сооднос е намален во 
полза на доселениците. Главни производи на на- 
селението се жито и тутун, а дслумно е развиепо 
и сточарството, посебно крупниот рогат добиток.

55) КЛАДОРОБИ
КЛАДОРАХИ Κλαδορράχη

(п. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Четири километри ссвсрно од Лерин, на са- 
миот пат од Лерин преку Драгош за Битола, на 
надморска височина од 600 метри е расположеио 
македонското село Кладороби (21°24’ х 40°50'), 
кое има статус на самостојна општина (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918) 
со вкупна површина на општинскиот атар од 10 
квадратни километри. Тоа отсекогаш била чисто 
македонска населба и во тој поглед се до денес 
нема претрпено никакви етнички промени. К’п- 
чов селово го спомнува како населба со 340 жи- 
тели. Во 1913 година се попишани 346, во 1920 го- 
дипа 361, во 1928 година 407, а во 1940 година 5.30 
житсли. Бидејќи не настрада во Граѓанската вој- 
на, селото во 1951 година имаше 508 жители. Ме- 
ѓутоа, поради претерано иселување во преку- 
океанските земји, во 1961 година бројот на жи- 
гслите опадна на 290, во 1971 година на 119, во 
1981 година на 107, а во 1991 година па само 85 
жители. Селото е полупланинско и многу сиро- 
машно, гака што одвај ги обезбсдува нужните 
производи за опстанок.

56) КОЛАРИЦА (КОЛАРЦИ)
МАЊАКИОН Μανιάκιον

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На самиог брег на Островското Езеро, на 
надморска височина од 550 метри, лоцирано е сс- 
лото Коларица (21°47' х 40°4Г) кое претсгавува са- 
мостојна општина во Леринската околија (царска 
нарсдба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од 21.12. 
1918), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 21 квадратен километар. Лежи источно од Со- 
рович, од хој е оддалечено дваесетипа киломс- 
три, и северно од Кајлари, од кое е оддалечено 25 
киломстри. Уште од постаро времс тоа била чи- 
сто турска паселба. К'нчов како такво селото го 
спомнува со 360 жители, а Милоевиќ со 100 тур- 
ски куќи. При пописот од 191.3 година имало 460 
жители, а во 1920 година 541 жител. По иселува- 
њето на Турцитс во 1924 година, по сила на Ло- 
занскага конвенција, тука се населиле бегалски 
семејства од Понд. Нивниот број во 1928 година 
изнесувал 242, во 1940 година 454, во 1951 година 
451, во 1961 година 255, во 1971 година .379, во 1981 
година 507, а во 1991 година 491 жител. Намалу- 

вањсто на бројот на жителите во шеесеттите го- 
дини се должи на иселувањето на дел од насе- 
лението, претежно во големите градови. Зем- 
јиштето е многу плодно. Главни производи се ту- 
тун и грозје. Делумно е развиено и сточарството.

57) КОЛИБИ НА БАКА
- КАЛИВИЈА БАКА Καλύβια Μπάκα

Мала колибарска населба подигната во па- 
зувите на Кајмакчалан на надморска височина од 
1700 метри од Каракачани сточари, од големото 
семејство Бака чиешто име и го носи. Лоцнрана 
е неколку километри североисточно од селото 
Чегап (21°48' х 40°52'), но административно спаѓа 
под општината Сетина, во чиј атар и се наоѓа. 
Бројот на населението пред Втората светска вој- 
на, по правило, се пресметувал во составот на на- 
сслбата Колиби па Фармаки или во сосгавот на 
населбата Колиби на Пападија. Оваа колибарска 
населба беше целосно изгорена во јануарската 
офанзива во 1944 година од страна на германски- 
от окупатор, но по нормализирањето па ситуаци- 
јата повторно беше подигната од истите сточари.

58) КОЛИБИ НА ГЕРМАН
- КА.ПИВИЈА АГИУ ГЕРМАНУ
Καλύβια Αγίου Γερμανού
(н. од 12.3.1928, Вл.в/кбр.81/14.5.1928)

Мала колибарска населба североисточно од 
селото Герман во подножјето на планината Баба 
(21° 12’ х 40°5Г). Беше подигната од жители на се- 
лото Гермаи и се користела од месните селани за 
нивните потреби поради оддалеченоста на нивни- 
те имоти или за потребите на нивните стада. Ка- 
ко населба не се спомнува ниту во еден од офи- 
цијалните пописи иа грчката држава, а нејзиното 
нассление секогаш се пресметувало во составот 
на паселението на селото Герман. Покрај тоа, со 
наредба од 12 март 1928 година, објавена во Вла- 
дпниот весник број 81 од 14 мај 1928 година, оваа 
населба е преименувана во Каливија Агиу Гер- 
мапу. Населбата беше растурена во времето на 
Граѓанската војна и повеќе не беше подигната

59) КОЛИБИ НА КИРЈАКО
- КАЛИВИЈА КИРЈАКУ
Καλύβια Κυριάκου

Мала каракачанска населба лоцирана во па- 
зувите на Кајмакчалан па надморска височина од
1.700 мстри на самата височина Пиперица (21°45' х 
40°52'). Подигната е од сточарското семејство Кир- 
јако, чие име и го иоси. Административно спаѓа 
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■з, жштинага Сетина, во чиј атар п се наоѓа. 
, -λβ· х звсите на населението нејзините жители 
■е «ксметувани во Колибите на Фармакп или во 
■вкглпата Колиби на 11ападија. Населбата беше 
Вкакво изгорена во германскага офанзива во ја- 

1944 година, но подоцна повторно е подиг- 
оа истите сточари.

■<0) КОЛИБИ ΙΙΛ ЛАГЕН
- КАЛИВИЈА ТРИАНТАФИЛЕАС’ 
Καλύβια Τριανταφυλλέας 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр.81/14.5.1928)

Мала колибарска населба подигната на југо- 
Γ··ΐ-ΐιιιε падини на планината Впчо во атарот на 

ИИМ1 I нната Лаген за потребите на жигелите од 
вжгго Лаген, кои ја користеле за своите одда- 
жчени имоти или за своите стада (2Г22' ,\ 4(7’41'). 
Мм колибарска населба не се спомнува ниту во 

«Ж» од поиисите на грчката држава, а нејзиното 
шселенне секогаш се пресметувало во составот 
■» васелението на Лаген. Со официјален акт од 
12 март 1928 година, објавен во Владиниот вес- 
вброј 81 од 14 мај 1928 година, оваа колибар- 
сжа населба е преименувана во Каливија Триан- 
■Ифилеас, односно го доби новото грчко име на 
З-жгго Лагеп.

61) КОЛИБИ НА ПАПАДИЈА
- КАЛИВИЈА ПАПАДЈАС
Καλύβια Παππαδιάς

На северозападните падини на планината 
Кајмакчалан, крај еден од изворите на Стара Ре- 
ѕа. близу до грчко-македонската граница, лоци- 
рана е мала сточарска населба позиата под името 
Колиби на Пападија, која како таква се спомнува 
упгте пред Балканските војни (21°42' \ 40°54'). 
Населбага влегува во составот на општината С’е- 
тмна, а лежи на надморска височина од 1.700 мс- 
чри. При пописот од 1913 година имала 189 жн- 
тели, во 1920 година 138, во 1928 година 208, а во 
1940 годипа 95 жители. Всушност, населбата имала 
вомал број жители, но кон неа при пописите на 
васелението најверојатно се вклучени и жите- 
лите од другите колибарски населби, лоцирани 
на планината Кајмакчалан, а кои се наоѓале во 
атарот на општината Сетина. Нејзините жители 
биле Власи сточари. И оваа населба, како и дру- 
гите колибарски населби на Кајмакчалан, како и 
селото Пападија, настрада при германската офан- 
зива во јануари 1944 година кога беше целосно 
изгорена и опљачкана. Населбата по нормализи- 
рањето на ситуацијата не беше обновена, бидејќн 
нејзините малобројни жигели се преселија во на- 
пуштеното и опустошено македонско село Сетина.

62) КОЛИБИ 11А САКАЛК
-КАЛИВИЈА САКАЛК
Καλύβια Σακάλκ

Мала колибарска населба, лоцирана во па- 
зувите на Кајмакчалан на надморска височина од
1.700 метри, сосема близу до грчко-македонската 
граница (2Г42' х 40°56'). Лежи североисточно од 
11ападија и административно потпаѓа под општи- 
ната Сетина. Имсто на оваа паселба доаѓа од 
родоначалникот на родот чиипгго семејства лет- 
по врсме гука ги пасат своите стада. Населбата 
бпла паполно изгорена при германската офанзива 
во јануари 1944 година, но подоцна повторно по- 
дигната. Бројот на жителите од оваа населба при 
пописите на населението се вклучувал или во 
Колиби на Фармаки или во населбата Колиби на 
Пападија, поради што таа не се води како по- 
себна иасслба. Овие сточарски семејства се Ка- 
ракачани.

63) КОЛИБИ IIА ФАРМАКИ
КАЛИВИЈА ФАРМАКИ

Καλύβια Φαρμάκη

Колибарска каракачанска сточарска насел- 
ба лоцирана во пазувите иа Кајмакчалан на над- 
морска височина од 1.700 метри (21°46' х 40°54'). 
Населбата е подигпата пред Балканските војни и 
го носи името од старешината на братството на 
овие каракачански населби - Фармаки. Како и дру- 
гите каракачански колибарски населби на Кајмак- 
чалан, и оваа е населена само во летно време. 
Паселбата админисгративно влегува во составот 
на општината Сетина, во чиј атар се наоѓа. Во 
време на пописот од 1913 година имала 155 жи- 
тели, во 1928 година 191 жител, а во 1940 година 
45 житсли. Причина за нееднаквоста на бројот на 
жителите во различните пописи се различпите 
годишни периоди на пописите, како и поради, 
различното вклопување на жителитс од околни- 
ге сгочарски населби кои се пресметувале во 
оваа населба. Населбата беше изгорена при гер- 
манската офанзива во јануари 1944 година, а по 
Граѓанската војна е повторно подигната.

64) КОЛИБИ НА ФЛОРО
КАЛИВИЈА Ф.ПОРУ Καλύβια Φλώρου

Мала колибарска сточарска каракачанска 
населба, лоцирана на надморска височина од
1.700 метри на плапината Кајмакчалан (21°46' х 
40°53'). Населбата влегува во составот на општи- 
па га Сетина, во чиј атар се наоѓа. Името го носи 
според старешината на братството на овие кара- 
качански сточарски семејства - Флоро. При по- 



158 Лерински окргг

писите на населението не се води како посебиа 
населба, а нејзините жители се вбројувани во жи- 
телите на соседната поголема сточарска населба 
Колиби на Фармаки. Населбата била цслосно 
изгорена при германската офанзива во јануари 
1944 година, но подоцна повторно подигната.

65) КРАПЕПГГИНА (КРАПЕШИНО)
- АТРАПОС Ατραπός
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На јужните падини на планината Лута, јуж- 
ио од Лерин, од каде што е оддалечеио 6 кило- 
метри, се наоѓа селото Крапешгина кое лежи на 
надморска височина од 880 метри (21°25' х 40°44'). 
Административно претставува самостојна опиггина 
во Леринската околија (царска наредба од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 24 квадратни 
километри. Жителите на селото отсекогаш биле 
Македонци и во тој поглед се до денес тоа нема 
претрпсно никакви етнички промени. Според пре- 
данието селото е основано пред два века од не- 
којси Крапо, по народност Влав, чие име и го ио- 
си. Во почетокот неговите жители се занимавале 
исклучително со сточарство, а подоцна иочналс 
да се запимаваат и со земјоделство. К'нчов село- 
во го спомнува со 320 жители, а Милоевиќ со 70 
македонски куќи. При пописот од 1913 година 
имало 430 жигели, во 1920 година 502, во 1928 го- 
дина 543, а во 1940 година 598 жители. Меѓу две- 
те светски војни во прекуокеанските земји емиг- 
рираа 53 лица, од кои извесен број ги повлекле и 
своите семејства. Во Граѓанската војна селото не 
пастрада многу, но поради теророт и неподнос- 
ливага состојба, во Република Македонија и во 
источноевропските земји побегнале околу 20 семеј- 
ства и поединци. Позасиленото смигрирање се за- 
бслсжува по Граѓанската војна во Грција и во пре- 
куокеанските земји, поради што во Крапештина 
постојано се намалува бројот на жителите. Така,· 
додека во 1951 година селото имаше 466, во 1961 
година 318, во 1971 година 219, во 1981 година 
бројот на жителите се намали на само 160, а во 
1991 година се евидентирани 199 жители. Насе- 
лението се занимава со зсмјоделство и сточар- 
ство, а главни производи се жи го и грав.

66) КРУШОРАДИ
- АХЛАДА Αχλάδα
(ιι. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926

Североисточно од градот Лерин, речиси до 
самата грчко-македонска граница, на североза- 
падните падини на планината Кајмакчалан на 
надморска височииа од 730 метри лежи селото 

Крушоради (21°37' х 40°5Г), кое претставува·» 
самостојна оппггина во Леринската околија (царсж» 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12. 191Η 
со вкупна површина на општинскиот атар од 21 
квадратен километар. Низ селото тече Стар· 
Рска која извпра од пазувите на Кајмакчалан. 
Пад селото постои стара населба со гробови ■ 
урнатини. Селото е поделено па три маала: Гор- 
но, Средно и Долно Маало, познато и како Јуру- 
ково или како Јурко, како што го нарекуваше 
месното население. Неговите жители отсекогаш 
бпле Македонци. К'нчов селото го спомнува без 
Јуруково со 650 жители, а Милоевиќ со 60 маке- 
донски куќи. Официјалпите пописи на пасслен»- 
ето ги даваат следните бројки: во 1913 година 606 
жителн (без Јуруково), во 1920 година 573, во 
1928 година 690, во 1940 година 967 жители. (Во 
последните пописи е вклучен и бројот на жителв- 
те од сслото Јуруково.) Во нспосредиа близина 
на селото постои рудник на лигнит кој се експло 
атира од 1927 годнна и во кој работат мнозина од 
месни ге селани. Меѓу двете светски војни во пре- 
куокеапските земји емигрирале околу 40 лица, а 
некои од нив ги повлекоа и своите семејства. Во 
Втората светска војпа и за време на Граѓанската 
војна во Грција селото дало повеќе од 50 жртви. 
од кои 43 активни борци, а поради големиот те- 
рор во Република Македонија и во источноев- 
ропските земји побегнаа 114 семејства, така што 
во селото останаа само 30 македонски семејства. 
На местото на пребегнатите Македонци грчките 
власти населија колонисти од Епир, кои ја при- 
грабиле земјата на побегнатите Македонци. Така 
селото стана мешана населба во која во 1951 го- 
дина се попишани 361 жител, во 1961 година 534. 
во 1971 година бројот на жителите падна на 240, 
но во 1981 година повторно се качи на 313, а во 
1991 година се евидентирани 305 жители. (При 
пописите на населението во 1951 и 1961 година 
вклучен е и бројот на жителите од населбата Ју- 
руково.) Намалувањето на бројот на населението 
се должи и на напуштањето на селото и преселу- 
вањето во поголемите градски центри, како и во 
прскуокеанскиге земји. Во селото е сместена ■ 
жандармсриска станица која врши надзор и врз 
неколку околни села. Населението се занимава 
главно со сточарство и земјоделство.

67) КУЧКОВЕНИ
- ПЕРАСМА Πέρασμα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926

Селото Кучковени се наоѓа шест километри 
југоисточно од Лерин. Расположено е сред Ле- 
ринското Полс, на надморска височина од 660 
метри (21°28' х 40°45'). Има статус на самостојна 
општииа (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к 
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бр. 259/21.12.1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 6 квадратни километри. Тоа 
е чисто македонска населба која до денес не пре- 
трпела никакви етиички промени. К'нчов селото 
го спомнува со 840 жители, а Милоевиќ со 100 
македопски куќи. Според пописите, во 1913 годи- 
на имало 566 жители, во 1920 година 644, во 1928 
годиана 645, а во 1940 година 878 жители. Селото 
не настрада за време на Граѓанската војна, пора- 
ди што не дојде до осетно намалување на бројот 
на неговите жители по војната. Според повоени- 
те пописи бројот на жителите се движел вака: во 
1951 година 783, во 1961 година 724, во 1971 го- 
дина 600, во 1981 година 534, а во 1991 година 499 
жители. Причината за намалувањето на бројот 
на жителите е постојаното и се поинтензивно исе- 
жување во прекуокеаиските земји и во големиге 
градски центри. Селото е мошне богато. Главни- 
те производи се градинарските културн, меѓу кои 
значајно место заземаат гравот и јаболкото. Поч- 
вата се наводнува од Менска Река, која гече низ 
селото.

68) ЛАГЕН (ЛАГЕНИ, ЛАГИНО)
- ТРИЈАНТАФИЛЕА Τριανταφυλλεα 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На надморска височина од 1.140 метри, два- 
есетина километри јужно од Лерин, во пазувите 
на планината Вичо се наоѓа селото Лаген (21°24' 
х 40°42') кое има статус на самостојна општина 
(царска нарсдба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.
12.1918),  со вкупна поврпшна на општиискиот атар 
од 17 квадратни километри. Тоа отсекогаш било 
населено со Македонци и до денес во тој поглед 
не претрпело никакви етнички промени. Според 
К'нчов иламо 520 жители, а Милоевиќ го спом- 
нува со 100 македонски куќи. Според пописот од 
1913 година имало 742 жители, од кои 182 им при- 
паѓале на Колибите на Лаген кои селаните ги ко- 
ристеле при обработка на своите оддалечени имо- 
ти. (Во подоцнежните пописи Колибите на Лаген 
не се спомнуваат како посебна населба.) Во 1920 
година во селото живееле 466 жители, во 1928 го- 
дина 492, а во 1940 година 468. Причините за стаг- 
нирањето на бројната состојба на жителите се 
должи на големата емиграција меѓу двете свет- 
ски војни во прекуокеанските земји, каде игго еми- 
грирале во тоа време околу 30 семејства, а не- 
колку семејства се иселиле во Бугарија. Како 
последица од Граѓанската војна во Република 
Македонија пребегнаа 30 поединци и едно семеј- 
ство, а по нормализирањето на ситуацијата за- 
почна големо иселување во прекуокеанските земји, 
поради што денес во селото се останати само 
старци и помал број жени и деца. Во 1951 година 
Лаген имаше 210, во 1961 година 188, во 1971 го- 

дина 95, во 1981 година 81, а во 1991 година 101 
жител. Основни средства за егзистенција на жи- 
телиге на селото се парите што ги добиваат од 
своитс блискп во странство, како и приходите од 
слабите приноси од земјоделството.

69) ЛАЖЕНИ
- МЕСОНИСИОН Μεσονήσιον
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу четири километри источно од Лерин, 
до самата железничка линија, на надморска висо- 
чина од 620 метри е расположеио селото Ла- 
жени. Сместено е меѓу Леринска и Менска Река 
(2Г28' х 40°47'). Има статус на самостојна општи- 
иа (царска наредба од 28.4.1922, Вл. в/к бр. 66 од 
4.5.1922), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 9 квадратни километри. Во селото отсе- 
когаш живеелс Македонци, а во тој поглед тоа 
до денес нсма претрпено никакви етнички проме- 
Ш1. К'нчов го спомнува со 200 жители, а Мило- 
евиќ со 18 македонски куќи. Интересно е дека 
при пописог од 1913 година се регистрирани 489 
жители, но поранешните и подоцнежните пописи 
покажуват помал број, што укажува на фактот 
дека се работи за грешка. Така при пописот од 
1920 година селово имало само 131 жигел, во 1928 
година 189, а во 1940 година 328 жители. (Од по- 
писите на населснието сс гледа колку е голем 
прирастот на населението само за 20 години при 
релативно нормален живот.) Бидејќи се наоѓа во 
непосредна близина на Лерин, селото не настра- 
да за време на Граѓанската војна, така што во 
1951 година имаше 336 жители. Меѓугоа, во 1961 
година бројот на жителите опадна на 256, а во 
1971 годипа на само 139 жители. Според пописот 
од 1981 година селото имаше 276, а во 1991 годи- 
на 288 жители, но во оваа бројка се прссметани и 
жителите од населбата Железничка Станица Ле- 
рин. Главни производи на селото се жито, тутун, 
јагоди, вишни и јаболка.

70) ЛЕРИН
- ФЈ1ОРИНА Φλώρινα

Град во севсрозападна Егсјска Македонија 
и седшпте па истоимениот округ (царска н&редба 
од 31.3.1915, Вл. в/к бр. 120/1.4.1915). Вкупната 
површина па округот изнесува 1.925 квадратни 
километри. Градот е расположен на западната 
страна на Пелагониската Котлина (21°25' х 40°47') 
во устието на една длабока долина опколена од 
источната страна со планина га Бигла. Од Солун 
с оддалечен 160 километри.

До XVIII вск Лерин прстставувал безначајна 
паланка, населена претежно со турско и сосема 
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мал број македонско население, која често стра- 
дала од нападите на разбојничкиге баиди. Всрко- 
виќ го спомнува како центар на каза со 212 тур- 
ски домови и 100 македонски семејсгва. Меѓутоа, 
се работи за постар податок, бидејќи во 1881 го- 
дина во Е(1то§гар11Је с!с 1а Массскнпс сс регистри- 
рани 1.500 куќи со 2.800 жигели од муслиманско 
и 1.690 жители од словенско (македонско) потек- 
ло, што укажува на брзо растење на градот. 
К’нчов го спомнува со 9.824 жители, од кои 5.000 
Турци, 200 Албанци муслимани, 200 Албанцп хри- 
сгијани, 84 Власи, 20 Евреи, 1.600 Роми и 2.820 Ма- 
кедонци.

Во почетокотна ноември 1912 година Лерип 
го зазела српска војска, а потоа на 7 ноември во 
него влегла грчка војска, и овој датум од страна 
на официјална Грција се празнува како ден на ос- 
лободувањето на Лерин од турското ропсгво. 
При поиисот од 1913 година градот имал 10.155 
жители, додека Милоевиќ го спомнува со 950 ма- 
кедонски, 1.400 турски, 175 ромски, 30 влашки п 
25 албански куќи.

Во Првата светска војна тука пребегнале 
повеќе семејства, претежно влашки, но и маке- 
донски од Битола и од околните села Магарево, 
Нижополе, Трново и други. Од нив по војпата 
останале околу 300 семејства. На тој пачин бро- 
јот па жителите во градот бил зголемен и во 1920 
година изнесувал 12.513. По иселувањето на тур- 
ското и друго го муслиманско население во 1924 
година, во градот се населиле околу 400 семеј- 
ства од Мала Азија, Кавказ, Понд и Источна 
Тракија. Но, поради тоа што новодојденците би- 
лс помалкубројни од иселените Турци - во Лерин 
во 1922 година се населиле 1.673 бегалци од кои 
730 од Југославија (Македопија - Битолско) и 484 
од Албанија, а по 1922 година уште 1.999 бегал- 
ци,.односно вкупно 3.612 бегалци, бројот на жи- 
тслите во Лерин во 1928 година се намалил на 
10.585, но веќе во 1940 година се качил на 12.562 
жители. Поради Граѓанската војна и засилепото 
иселување во прскуоксанскитс земји и во пого- 
лемите градски центри, во Лерин, кој нема никаква 
индустрија, во 1951 година имаше 12.270, во 1961 
година 11.933, во 1971 година 11.164, во 1981 
година 12.562, а во 1991 година 12.355 жители. 
(Сите статистички показатели укажуваат дека гра- 
дот Лерин во последните 80 години остаиал со 
речиси ист број жители.) Градот Лсрин и покрај 
суровите денационализаторски мерки и денес е 
населен претежно со македонско население кое 
претсгавува повеќе од половината, а останатиот 
дел го сочинуваат доселеници од Мала Азија и од 
други места, Албаици христијани доселени од окол- 
ните албански христијански села (од Бел Камен, 
Лсхово и други) и сосема мал број 1'рци од кон- 
тинентална Грција, населепи тука како чиновни- 
ци, полициски и друг државен апарат.

Градот Лерин претставува и културсн цен- 
тар па округот. Во него сс издаваат два весника и 
едио филолошко списание. Има полпа машка и 
женска гимназија, педагошка академија, земјодел- 
ско училиште, дом за сирачиња и културни ин- 
ституции. Многу се развиени трговијата и зана- 
етчиството, а се вложуваат напори за индуст- 
ријализација на градот. Засега има ладилници, 
фабрика за конзерви, ткајачки полуфабрикати. 
килимарпици, випарска визба и др. Градот е се- 
дшпте на XXVIII полк и како центар на округот 
ги има сите потребни административно-правни 
служби.

71) Ј1ЕСКОВЕЦ
- ЛЕПТОКАРЈЕ Λεπτοκαρυαί
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Југоисточно од Лерин, во самата средина на 
Леринското Поле, на надморска височина од 695 
мегри лсжи селото Лесковец (21°ЗГ х 40°45'). Има 
сгатус на самостојна општина (царска нарсдба оз 
18.3.1920, Вл. в/к бр. 74/31.3.1920), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 12 квадратнв 
километри. Селово отсекогаш било населено со 
Македонци и, како такво, до денес не претрпело 
никакви етнички промсии. Според К'нчов имало 
330 жители, а Милоевиќ го спомнува со 50 маке- 
донски куќи. Во 1913 година имало 249 жителв. 
во 1920 годипа 238, во 1928 година 294, а во 194· 
година 378 жители. Селото не настрада во Гр·- 
ѓанската војна, така што во 1951 година во нег· 
се регистрирани 327 жители, додека поради исс- 
лување во прекуокеанските земји подоцна бројот 
на жителите опадна - во 1961 година имаше 28Ή 
во 1971 година 197, во 1981 година 162, а во 19Иј 
година 186 жители. Главниот производ на селопн 
е тутунот, но неговите жители се занимаваат в О· 
сточарство.

72) ЛЕХОВО
- ЛЕХОВОН (ИРОИКОН)
Λέχοβον (Ηρωικόν)
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/11.6.195 
(н. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.195

Југоисточно од градот Лерии и североист 
но од Костур, во подножјето на планината I 
бишка, на надморска височина од 900 метрв 
жи големото албанско село Лехово. Тоа имас 
•гус на самостојна општина (царска наредбв
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вги 
површина на општинскиот атар од 23 квадрв 
километри. Расположено е на самиот пат О1< 
рович за Костур (21°30' х 40°35'). Лехово го ■ 
лиле Албапци христијани и неколку влашкж 
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мсјства уште на почетокот на XIX век, бегајќи од 
разбојнички банди од Епир, во исто врсмс кога и 
■нвните сонародници од Бел Камен, Негован и 
Елово. Според К'нчов селото броело 750 Албан- 
ал христијани, додека Бранков правилно реги- 
стрира и 90 Власи. Милоевиќ го спомнува со 380 
албански куќи. Официјалните пописи на грчките 
масти ги даваат следиивс бројки: во 1913 година 
1.691 жител, во 1920 година 1.172, во 1928 година 
1.292 и во 1940 година 1.477 жители. Селото Ле- 
хово во Граѓанската војна не настрада многу, по- 
ради што во 1951 година имашс 1.195 жители, во 
1961 година 1.177, во 1971 година 1.205, во 1981 
година 1.194, а во 1991 година 1.329 жители. Во 
Лехово уште од постаро време постои традиција 
■а иселување во внатрешноста на Грција и во 
«рекуокеанските земји, поради што и бројот на 
жителите не покажува пораст. Главното занима- 
н>с на жителите од Лехово е ѕидарството, а по- 
малку земјоделството, сточарството и експлоата- 
ција на околните шуми.

73) Л’К(Л КНИ, ЛОК)
- МИКРОЛИМНИ Μικρολίμνη
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

На самиот источен брег на езерото Мала 
Преспа лежи малото село .П'к, чијашто надмор- 
ска височина изнесува 850 метри (21°07' х 40°45'). 
Селото има статуе па самостојна општина (цар- 
ска нарсдба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од 21.
12.1918),  со вкупна површипа на општинскиот атар 
од32 квадратни километри. И покрај тоа што ле- 
жв на самиот брег на езерото, тоа е расположено 
во самото подножјс на планините Богданица и 
Гуменџа. Селото Л'к отсекогаш било населено со 
Максдонци и до денес во тој поглед нема претр- 
пено никакви етничкн промени. Според К'нчов 
броело 150 жители, а Милоевиќ го спомнува со 
25 максдонскн куќи. Во 1913 годипа селото има- 
ло 203 жители, во 1920 година 202, во 1928 година 
360 (во оваа бројка се вклучени и жителите од 
соседното село Дреново), а во 1940 година 316 
жители. Меѓу двете светски војни 29 лица еми- 
грирале во прекуокеанските земји, а некои од нив 
ги повлекоа и своите семејства. За времс на Гра- 
ѓанската војна сслого многу настрадало. Околу 
70 семејства и поединци побегнаа во Република 
Македонија и во некои источпоевропски земји. 
Затоа во пописот од 1951 година се регистрирани 
само 96 жители. Во 1961 година нивниот број се 
качи на 149, за во 1971 година да падпе на 114 , во 
1981 година на 71, додека во 1991 година се попи- 
шани 92 жители. Тука сс населени и неколку семеј- 
ства од соседнитс села Дробитипгга и Дрсново, па 
кои грчките власти по Граѓанската војна им заб- 
ранија повторно да ги населат своите села.

74) ЛОПУШНЕЦ

I Јекогашно македонско село расположено на 
билото Кула од разгранката на планината Вичо 
(2Г24' х 40°45'). Селото било растурено во поче- 
токот на XIX век од разбојнички банди. Меѓу Ло- 
пупшец и Калугсрица, крај самиот пат на билото 
Кула, постои разурната црква посветена на Све- 
та Троица, која ја посетувале жителите од Ло- 
пушнец и Калугерица (види и сслото Калугсрица).

75) ЉУБЕТИНО
ПЕДИНОН Πεδινόν

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Недалеку од патот од Сорович за Костур, 
двассетипа километри југоисточно од Лерин, рас- 
положено е селото Љубетино (21°36' х 40°39') кое 
прстставува самостојна општина во Лерипската 
околија (царска нарсдба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918) со вкупна површипа на општин- 
скиот атар од 16 квадратни километри. Неговата 
надморска височина изнесува 620 метри. Тоа от- 
секогаш била чието македоиска иаселба и во тој 
поглед до денес пе претрпе пикакви етпички про- 
мени. К'нчов го спомнува со 325 жители, а Мило- 
евиќ со 20 македонски куќи. При пописот од 1913 
година имало 277 жители, во 1920 година 252, во 
1928 година .308, а во 1940 година 367 жители. По- 
ради Граѓанската војна дојдс до памалување на 
бројот на неговото население, кој во 1951 година 
опадна на 264 жители. Меѓутоа, во 1961 година 
повторно нарасна иа 338, во 1971 година иа 354, 
во 1981 година на 462, а во 1991 година на 554 
жители. Село го, иако лсжи в поле, не е богато, а 
главни производи се жито, детелина и тутун. На- 
селението делумно се занимава и со овоштарство 
источарство.

76) МААЛА (МАХАЛА)
- ТРОПЕУХОС Τροπαιούχος
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/5.2 1929)

Пет километри југоисточно од Лерип, па над- 
морска височина од 700 мстри лсжи селото Ма- 
ала. кое претставува самостојна општина во Ле- 
ринската околија (царска нарсдба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна површина на 
општинскиот атар од 12 квадратни километри 
(2Г27' х 40°45'). Селото Маала во минатото било 
чисто турска населба, која спорсд К'нчов броела 
600 жители, а Милоевиќ го спомнува со 100 тур- 
ски куќи. Во пописот од 1913 година е регпстри- 
рано со 300 жители, а во 1920 година со 450. По 
нивното иселување во 1924 година во Турција, по 
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сила на Лозанската конвенција, тука се населиле 
бегалски семејства од Источна Тракија и од Ма- 
ла Азија, вкупно 155 души, но и поголем број 
македонски ссмејства од соседниге села, кои ја 
откупиле земјата од турските сопственици. На 
тој иачин селото стана мешана пасслба во која 
во 1928 година живееле 430, а во 1940 годииа 665 
жители Македонци и Грци. Бидејќи не настрада 
во Граѓаиската војна, селото во 1951 година има- 
ше 664, во 1961 година 552, во 1971 година 410, во 
1981 година 382, а во 1991 година 359 жители. 
Намалувањето иа бројот на населението се дол- 
жи на емигрирањето во прекуокеанските земји и 
во поголемите градски ценгри Во селото е смес- 
тена и жандармсриска станица која врши надзор 
и врз неколку околни ссла. Селото с досга бога- 
то, а населението сс занимава со земјоделство и 
сточарство. Главните производи се јагодите, ту- 
тунот и житото, како и сточарски преработки.

77) МАГЕШНИЦА
- СИМОС ИОАНИДЕС Σίμος Ιωαννίδης 
(н. од 17.1.1957, 13л. в/к бр. 11/24.1.1957)

Мала пасслба лоцирана околу 5 километри 
зацадно од Лерин во непосредна близина на па- 
тот Лерин Костур (2Г2Г х 40°46'). Селото лежи 
на. надморска височина од 820 метри, а админи- 
стративно влегува во составот на градската оп- 
штина Лерин. Се смета дека старата населба би- 
ла растурена од разбојнички банди во почетокот 
на XIX век, а подоцна гука биле подигнати ко- 
либи на селани чиишто имоти се наоѓале на неј- 
зиното место. Меѓутоа, како населба не се спо- 
мнува ниту пред Балканските војни ниту меѓу 
двеге светски војни, а повремените жители се 
вбројувале во составот на селото, каде што има- 
ле постојаио место на живеење. Всушност, непо- 
средно пред Втората светска војна зука посте- 
пено се оформи посгојана населба, во која спо- 
рсд пописот од 1951 година живееја 73 жители, а 
во 1961 година 71 жител. Потоа бројот на жите- 
лите почнува брзо да се намалува, така што во 
1971 година се евидентирани само 8, а во 1981 го- 
дина 11 жигели. Меѓутоа, во 1991 година нивниот 
број се покачи дури на 267. Со наредба на грч- 
ката влада од 17 јануари 1957 година (Вл. в/к бр. 
11/24.1.1957) Матешница е преименувана во Си- 
мос Иоанидес, односно го доби името на Симе 
Стојчев Грачев (1834 1916) од селото Арменско, 
кој бил во служба и функција на великогрчката 
кауза. Независно од тоа, селаните во Арменско 
им замераат на грчките власти што презимето на 
Симе од Грачев самоволно го преиначилеле по 
свој терк на Иоанидис. Жителите на населбата се 
занимаваат со сточарство и земјоделсгво.

78) МЕДОВО
- МИЛЕОН (МИЉОНА) 
Μηλεών (Μηλιώνα)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1 -2ќ« I

Североисточно од Мала Преспа во непосро·· 
близина па селото Р'би, во чија оишива М 
влегува, на надморска височина од 880 меттж ■ 
расположено селото Мсдово (21°09' х 40°50гѕ. ЈМ 
пеговото растурање во 1949 година тоа бепк »1 
сго македонска населба, која според К'нчов 
ела 100 жители, а Милосвиќ ја спомнува со Ј· 
македонски куќи. Според официјалните пошо· 
во 1913 година Медово имало 130 жителж. ■■ 
1920 година 152, во 1928 година 161, а во 1940 
дина 209 жители. Селото наполно се растур· м 
1949 година поради борбите што се водеа тук^ · 
неговото население се засолна во Република М»4 
кедонија и во некои источноевропски земји. Π·-| 
ради тоа Медово во 1951 година се води како 
пушгена населба. Подоцна грчките власти дозжч 
лија тука да се вратат и да се сместат маа®- 
бројните преостанати максдонски семејства 
беа засолнати во впатрешноста па земјата, кавв 
и две бегалски семејства. Така во пописот с· 
1961 годипа во селото се евидентирани 107 ж»- 
гели, но поради масовно иселување во прегу- 
океанските земји во 1971 година нивниот брај 
опадна на 47, во 1981 година на 27, а во 1991 го- 
дина па само 2 житела.

79) МОКРЕНИ
- ΒΑΡΗΚΟΗ Βαρικόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Источно од Кајлари и југозападно од Соро- 
вич, на надморска височина од 750 метри, лоцв- 
рано е голсмото село Мокрени (21°30' х 40°33*)- 
Има статус на самостојна општина (царска на- 
редба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918) со 
вкупна површина на општинскиот атар од 22 ква- 
дратпи кнлометри. Мокрени оз’секогаш било на- 
селено со Македонци и во тој поглед се до денес 
нема претрпено никакви промени. К'нчов го спом- 
нува со 1.180 жители, а Милоевиќ со 200 маке- 
донски куќи. Според официјалните пописи, во 1913 
година имало 764 жители, во 1920 година 735, во 
1928 година 924, а во 1940 година 1.247 жители. 
Како пгго се гледа, бројот на жителите во селото 
покажува постојан пораст меѓу двете светски вој- 
ни, иако е забележано емигрирање во прекуокеа- 
скиге земји и во Бугарија. Во Втората светска 
војна и во Граѓанската војна во Грција Мокрени 
даде преку 150 жртви. а селото го напуштија по- 
веќе семејсгва и поединци, кои се засолнаа во 
Република Македопија и во некоп источноевроп- 
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сжи земји. Поради тоа се памали бројот на насе- 
жнието, така што при пописот во 1951 година се 
ѕвидентирапи 798 жители. Во наредниот период 
вројот на жителите варира. Така во 1961 година 
се качи на 863, за да се намали, поради иселува- 
*ето во прекуокеанските земји, во 1971 година 
■а 799, во 1981 година се покачи на 811, а во 1991 
година има 809 жители. И покрај тоа што земји- 
■пгто е прилично сиромашно, населението се за- 
■имава со земјоделство и сточарство, а главните 
■фоизводи се житото и гравот (надалеку е познат 
иокренскиот грав), како и сгочарскитс прера- 
ботки.

80) МУРАЈ1АР (МОРАЛАР)
- ПЕЈ1АРГОС’ Πελαργός
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Дваесетина километри североисточно од Кај- 
лари, осумнаесет километри југоисточно од Со- 
рович и шест киломегри јужно од Островското 
Езеро е сместено селото Муралар (2Г46' х 40°37’). 
Тоа претставува самостојна општипа во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
М бр. 260/1918), со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 12 квадратни километри (до нео- 
дамна и припаѓаше на Кајларската околија). Не- 
говата надморска височина изнесува 590 метри. 
Селого Муралар до 1924 година било населено 
исклучително со турско население. К'нчов го спом- 
нува со 250 турски жи гели, а Милоевиќ со 30 тур- 
ски куќи. При пописот од 1913 година имало 435, 
а во 1920 година 510 жители, што значи дека да- 
дените бројки од К'нчов и Милоевиќ не се реал- 
ни. По иселувашето на Турците во 1924 година 
тука билс населени бегалски семејства од Мала 
Азија кои зборувале гурски, но по вера биле 
христијани. Во 1928 година селото имало 374, а 
во 1940 година 561 жител. Во времето на Втората 
све гска војна ова население беше вооружено од 
германскиот окупатор, а во Граѓанска га војна бе- 
ше голем противник иа демократского движење 
и ги пљачкаше и тероризираше максдонските се- 
ла. Бидејќи селото не настрада во Граѓанската 
војна, не дојде ни до иамалување на бројот на 
неговото население. Во 1951 година тука се еви- 
дентирани 560, во 1961 година 582, во 1971 годи- 
на, поради иселување во Кајлари и во други град- 
ски цензри, бројот на жителите се намали на 396, во 
1981 година на 370, а во 1991 година на 345 жи- 
тели. Бидејќи лежи в поле, селото е доста бога- 
то. Главни производи се жито, тутун и други зем- 
јодслски култури, а делумно е застапено и сто- 
чарството. Во последниве години се развива и ово- 
пггарството.

81) НЕВЕСКА
ПИМФЕОН Νυμφαίο ν

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Некогашна максдонска населба, насслена уш- 
те во постаро времс со Власи дојдени од Епир. 
Насслбата с расположена па Нсвсшката Плани- 
на, на надморска височпна од 1.364 метри (21°30' 
х 40°39'). Селото има статус на самостојна оппггпна 
(царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од
21.12.1918),  со вкуппа површипа па општинскиот 
атар од 28 квадратни километри. Невеска посте- 
пепо прераснала во голема иаселба, која приле- 
гала на гратче, со убави куќи чии жители се зани- 
мавалс главно со сточарство, со трговија и со за- 
паетчиство. К'нчов ја спомнува со 2.300 жители, 
а Милоевиќ со 500 влашки куќи. Во 1913 година 
имала 1.857, во 1920 година 1.176, во 1928 година 
1.247, а во 1940 година 929 жители. Постепеното на- 
малување на бројот на жителите меѓу двсте свет- 
ски војни сс должи на големата емиграција во по- 
големитс градски цептри, како и во странство. Жи- 
тсли па Невеска има насекаде во светот, а нај- 
многу во Романија. Невеска наполно настрада во 
Втората светска војна, а не беше поштедена ни 
за време на Граѓанската војна, поради што во 1951 
година бројот на жителите опадна па 360, во 1961 
година на 275, во 1971 година иа 130, во 1981 го- 
дина на 158, а во 1991 година имаше 244 жители. 
Во селото по традиција е сместбиа жандармсри- 
ска станица, а постои и пошта која опслужува и 
неколку околни села. Главни земјоделски произво- 
ди се компирите, а се сксплоатира и околната шума.

82) НЕВОЛЈАНИ (ГОРНО ИЕВОЛЈАНИ)
-СКОПЈА Σκοπιά
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Сслото Неволјани, кос е лоцирано во непо- 
средна близипа и јужио од градот Лерин, на над- 
морска височина од 700 метри. Лежи на устието 
на Неволјанска Долина што ја формираат пла- 
нината Кула од севср и лопушкиог клон од југ 
(2Г25' х 40°45'). Селото има статус на самостојна 
општина (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к 
бр. 259/21.12.1918), со вкупна површина на општин- 
скиотатар од 19 квадратни километри. Низ село- 
то тече Неволјанска Река. Во минатото атарот 
на селото бил чифлик па Али-паша Јанипски. 
Селото е многу старо и во него живесле само 
Максдонци, но подоцна тука се населиле и Тур- 
ци, така пгго тоа станало мешана населба. Спо- 
рсд К'нчов во Неволјани живееле 1.250 Макс- 
донци и 300 Турци, додека Милоевиќ го спомнува 
со 150 македопски и 50 турски куќи. Во 1913 го- 
дина имало 1.833 жители, а во 1920 година 1.520 
жители. По иселуваљсто на Турците во 1924 го- 
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дина тука се населиле 74 бегалци од Мала Азија. 
Така селото повторно станало мешана населба 
која вп 1928 година имала 1.478, а во 1940 година 
1.731 жител со апсолутно мнозинство на Макс- 
донци. Поради нспосредната близипа на градот 
.Перин, селото не настрада за време на Граѓан- 
ската војна, така што во 1951 година се евиден- 
тирани 1.522 жители. Меѓутоа, поради големата 
емиграција на Македонците во прекуокеанските 
земји, по 1951 година бројот на жителите на Не- 
волјани покажува постојано намалување. Така ве- 
ќе во 1961 година бројот на жителите се намали 
на 1.077, во 1971 година на 732, во 1981 година на 
612, а во 1991 година на 594 жители. Бидејќи ле- 
жи в поле, а дел од почвата се наводпува од Не- 
волјанска Река, селото е мошне богато. Значи- 
тслно с производството на жито, овошје (особе- 
но ореви), грав, јагоди и друго. Прилично е раз- 
виено и сточарството, а особено се одгледува 
крупен рогат добиток.

83) НЕГОВАН
ФЈ1АМПУРОН Φλάμπουρον

(н. од 19.7.1928, Вл.в/кбр. 156/8.8.1928)

Петнаесетина километри југоисточно од Ле- 
рин, во подножјето на планините Темен Врв и 
Невешка Планина, кои претставуваат разгранки 
на Вичо, на надморска височина од 780 метри, 
опколено со густа шума, лоцирано е селото Не- 
гован (21°32' х 40°42'). Тоа е самостојна општина 
во Лсринск&та околија (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна повр- 
шина на опшгинскиот атар од 22 квадратии кило- 
метри. Во селото некогаш живееле Македонци, 
но тие се растуриле поради честите напади на ра- 
збојнички банди. Во почетокот на XIX век тука 
се населиле албански христијански и помал број 
влашки семејства дојдени од Епир. Со време, ту- 
ка повторпо сс населиле и неколку македонски 
семејства. К'нчов селото го спомнува со 620 ал- 
бански и 100 влашки жители, а Милоевиќ со 110 
албански и со .3 влашки куќи. Според пописите, 
во Негован во 1913 година живееле 1.133 жители, 
во 1920 година 828, во 1928 година 975, а во 1940 
година 1.170 жители. Всушност, тука покрај Ал- 
банците живееле 50 влашки и 10 македонски се- 
мејства. Селого многу не настрада во Граѓанска- 
та војна, поради што сосема мал број семејства и 
оддслнн лица емигрираа во Република Максдо- 
пија п во источпоевропските зсмји. Ио и иокрај 
тоа, бројот на жителитс постојано опаѓа. Така се- 
лото во 1951 година имаше 1.028 жители, во 1961 
година 923. во 1971 година 645, во 1981 година 556, а 
во 1991 година 621 жител, со тендепција за ната- 
МО1Ш1О намалување поради иселувањето во преку- 
океанските земји и во поголемите градски цен- 

три во земјата. Во селото е сместена жандарме- 
риска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села. Основно занимање на селаните, како 
и во другите албански села во .Перинско, е ѕидар- 
ството, а делумно сточарството и земјоделството.

84) НЕГОЧАНИ
- НИКИ Νίκη
(п. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Во непосредна близина на грчко-македон- 
ската граница, на надморска височина од 592 ме- 
три, 17 киломе гри северно од Лерип, сред самото 
Леринско Поле лежи голсмото македонско село 
Негочани (21°25' х 40°55'). Тоа е самостојна оп- 
штина во Леринската околија (царска наредба од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна 
површипа на општинскиот атар од 11 квадратни 
километри. Расположено е крај самиот пат од Ле- 
рин за Битола. Селото отсекогаш било чисто ма- 
кедонска населба и во тој поглед до денес не е 
променето. Според К'нчов броело 650 жители, а 
Милоевиќ го спомнува со 50 македонски куќи. 
Во 1913 година имало 630 житсли, во 1920 година 
562, во 1928 година 662 жители, а во 1940 година 
834 жители. Во текот на Граѓапската војпа село- 
то не настрада многу, поради што во 1951 година 
сс регистрирани 803 жители, во 1961 година 696, 
во 1971 година 508, во 1981 годииа 503, а во 1991 
година 425 жители. Причината за намалувањето 
на бројот на жителите по војната се должи на се 
поголемото емигрирање во прекуокеапските зем- 
ји. Главни производи на населението се жито и 
сточарски преработки.

85) НЕОКАЗИ
НЕОХОРАКИОН Νεοχωράκιον 

(н. од 17.7.1928 Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

На надморска височина од 620 метри, во са- 
мото Лсринско Поле, оддалечено 13 километри 
североисточно од Лерин, лежи селото Неокази 
(2ГЗЗ’ х 40°50'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Леринската околија (царска наредба од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со вкупна 
површина па општинскиот атар од 9 квадратни 
километри. Населбата во минатото била мешана 
- со македонско и турско население. К'нчов ја 
спомнува со 650 македонски и со 180 турски 
жители, додека Милоевиќ ја регистрира со 60 
македонски и само 4 турски куќи. По иселува- 
њето на малобројните Турци во 1924 година тука 
се доселиле околу 20 бегалски семејства од Понд 
и Кавказ. Така, заедно со доселениците, Неокази 
во 1928 година имало 585, а во 1940 година 828 
жители. Во времето меѓу дветс светски војни во 
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прекуокеанскиге земји емигрираа 5 семејства, а 
во Граѓанската војна 5 семејства и 15 поединци 
побараа засолниште во Република Македонија. 
Во селото во 1951 година живееја 654 жители, во 
1961 година 787, во 1971 година 632, во 1981 го- 
дина 624, а во 1991 година 592 жители, од коп ап- 
солутно мнозинство сс Македонци. Главни про- 
изводи на населението се жито и тутун.

86) НЕОС КАВКАСОС (НОВ КАВКАЗ)
Νέος Καύκασος
(н. од 3.5.1925, Вл. в/к бр. 114/6.5.1925)

Нова доселеничка населба во Леринската 
околија, подигната во самото Леринско Поле на 
надморска височина од 605 метри по 1922 година, 
кога тука се населиле бегалци од Кавказ. Распо- 
ложеиа е североисточно од Лерин и во непос- 
редна близина на грчко-македопскага граница 
(21°28' х 40°53'). Населбата претставува самостој- 
на општина во Леринската околија (н. од 3.5. 
1925, Вл. в/к бр 114/6.5.1925), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 14 квадратни километри. 
Во 1928 година имаше 604, а во 1940 година 856 
жители. Како последица на Граѓанската војна бро- 
јот на жителите се намалил, така што Неос Кав- 
касос во 1951 година имашс 565, во 1961 година 
478, во 1971 година 353, во 1981 година 348, а во 
1-991 година 334 жители. Осетното иамалување 
на бројот на жителите по нормализирањето на 
ситуацијата се должи на тешките услови за живе- 
ење. Меѓу другото нема доволно вода за пиење, 
поради пгго житслите се преселуваат во поголе- 
мите градски центри. Подигањето на оваа бегал- 
сќа населба во близина иа грчко-македонската 
граница имаше чисто политички побуди од стра- 
на на грчките власти, бидејќи целата околина е 
населена со чисто македонско население. Во се- 
лото е сместена и жандармсриска станица која 
врши надзор и врз околните села.

87) НЕРЕД
-ПОЛИПОТАМОН Πολυπόταμον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На осумнаесетина километри југозападно од 
Лерин, на надморска височина од 940 метри лсжи 
селото Неред (2Г22' х 40°43'), кое с расположено 
во една котлина на Нередскага Планипа, која е 
разгранка на Вичо и која месните жигели ја ви- 
каа г Сморо. Има статус на самостојна општина 
(царска маредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од
21.12.1918),  со вкупна поврпшна на општинскиот 
атар од 31 квадратен километар. Низ селото те- 
чат две рекички, кои веднаш подолу се соедину- 
ваат и образуваат една поголема, позната под име- 

го Грашина. Селото е многу стара населба отсс- 
когаш населена со Македонци. Во тој поглед и 
до денес иема претрпено никакви промени. (Σπό
ρε д Горче Петров селото имало 200 македонски 
куќи, додека К'нчов го спомнува со 1.950 жители, 
а Милоевиќ со 400 македонски куќи. Во 1913 
година имало 2.075 жители, во 1920 година 1.666, 
во 1928 годипа 1.697, а во 1940 година 1.533 жиге- 
ли. Намалувањето на бројот на жителите се дол- 
жи на големата емиграција во прекуокеанските 
земји меѓу двете светски војни. Во Граѓанската 
војна селото прилично насзрада, поради што го 
напуштија околу 150 лица, кои побараа засолни- 
пгге во Републнка Македонија и во некои источ- 
ноевропски земјп. По нормализирањето на сос- 
тојбата продолжува бранот на емигрирањето во 
прекуокеанскитс земји, гака пгго Нсред во 1951 
година имаше 1.046, во 1961 година 853, во 1971 го- 
дина 657, во 1981 година 428, а во 1991 година 506 
житсли. Во селото е сместена жандармериска 
станица која врши надзор и врз околпите села. 
Главните производи на селото денес се јагодите, 
прочуени ио својот квалитет и арома (месното на- 
селенис ги вика планушки), но не е запоставено 
ни сточарството и другитс земјоделски култури.

88) НИВИЦИ
ПСАРАДЕС Ψαράδες

(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Во најсевсроисточниот дел од таканарече- 
ната „Африка" и на најјужниот брсг на езерото 
Голема Преспа, на надморска височина од 860 
метри, расположено е малото село Нивици (2Г02' 
х 40°50') кое претставува самостојна општина во 
Леринската околија (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). Атарот на селото (без 
водите на Преспа) опфаќа 16 квадратни киломе- 
три. Речиси од сите страни е опколено со вода 
Отсегогаш било населено со Максдонци, и до де- 
нес нсма претрпено никакви етнички промени. 
Според К'нчов броело 400 жители, а според Ми- 
лоевиќ се состоело од 93 македонски куќи. Во 
1913 година имало 674 жители, во 1920 година 
589 жители, во 1928 година 585 жители, а во 1940 
година 770 жители. Од сслото има голема печал- 
барска емиграција во прекуокеанските земји. За 
врсме на Граѓанската војна прилично настрада 
кога дсл од неговите жители побараа засолниш- 
те во Република Македонија, меѓугоа не се рас- 
тури, така што во 1951 година во Нивици живееја 
433, во 1961 година 430, во 1971 година 247, во 1981 
година 167, а во 1991 година 144 жители, со тен- 
денција за натамошно опаѓањс иа бројот на него- 
вите житсли поради се поголемото иселувањс во 
прекуокеанските земји и во поголемите градски 
центри. Во селото е сместена и жандармериска 
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станица која врши падзор и врз неколку околни 
села. Основното занимање на селаните е риболо- 
вот. Годишно се ловат прску 500.000 килограми 
риба, а постои и сопствена рибарска задруга.

89) НОВИ ГРАД
- ВЕГОРА Βέγορα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Недалеку од југозападниот брег на Остров- 
ското Езеро, на надморска височина од 550 ме- 
три, се наоѓа селото Нови Град (21°43’ х 40"4Г). 
Има статус на самостојна ошптина (царска па- 
редба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918) со 
вкуппа површина од 10 квадратни киломегри. Во 
посгаро време бнло населено исклучително со 
Македонци, но тие биле иселени од Турците на- 
сила, така што станало чисто турска населба. Ка- 
ко такво, К'пчов го сиомнува со 500 турски и 70 
ромски жители, а Милоевиќ со 200 турски куќи. 
11ови Град во 1913 година имал 773, а во 1920 го- 
дина 800 жители. Во 1924 година Турците биле 
насила иселени во Турција, а на иивното место се 
насслиле бегалски семсјства од Понд и од Мала 
Азија. Бројот на доселениците во 1928 година из- 
пссуваше 315, во 1940 година 531, во 1951 годнна 
553. во 1961 година 601, во 1971 година 442, во 1981 
година 469, а во 1991 година 573 жители. Нама- 
лувањето на бројот на жителите по шеесетти ге 
години се должи на нивното иселување, претсж- 
но во поголсмите градски центри. Главниге про- 
изводи се тутунот, грозјето и житото. Делумно е 
развиено и сточарството. Атарот на селото из- 
песува само 6 квадратии километри без водите на 
Островското Езеро.

90) НОВОСЕЛСКО (ВЕТКО НОВО СЕЛО, 
ГОРНО НОВОСЕЛСКО) 
-АНОНЕАКОМИ Ανω Νέα Κώμη
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Некогашна мала чифлигарска населба ло- 
цирапа пст километри јужпо од Сорович, на са- 
миот пат од Сорович за Кајлари (21°39' х 40°39'). 
Според К'нчов населбата била чифлигарска соп- 
ственост па некој гурски бег, на која работеле 
120 Роми. Населбата во пописот од 1913 година е 
регистрирана со 32 жители, додека Милоевиќ ја 
спомнува како Вегко Ново Село, за разлика од 
Долно Новосслско, кое го спомнува како Чиф- 
лик Ново Село (види Долно Новоселско) со 5 
турски куќи. По се изгледа дека оваа чифлигар- 
ска паселба била растурена во времето на Пр- 
ва га свстска војна, бидејќи не се спомнува во по- 
писотод 1920 година. Подоцна, односно во попи- 
сот од 1928 годипа, одново се спомнува како на- 

сслба со 13 жителп, сите од машки пол, пгго збо- 
рува дека се рабоги за имот на кој работеле ма- 
жп од околните села. Новоселско во подоцнеж- 
иите пописи не се спомнува, ιυτο значи дека се 
расгурило. Атарот на оваа населба влегува во 
составот на општината Елевиш.

91) ОГНИЈ1О

Мало македонско село лоцирано иа југоза- 
падниот брег (сега под вода) на езсрото Мала 
11ресна, во близина на селото Трново, во чиј атар 
и влсгува (2Г04' х 40°44'). Селото било потопено 
во втората половина на XVII век од покачувањето 
па водите па Мала Преспа, во исто време кога 
билс потопени и селата Бушкани и Драгумица.

92) ОПАЈА (ОПА) Οπάϊα (Όπα)

Некогашно мало македонско село на севе- 
роисточпиот брег на езерото Мала Преспа, ло- 
цирано меѓу Штрково, Медово и Рудари (21°07' х 
40°48'). Селото Опаја се состоело од 15 маке- 
донски куќи и според К'нчов имало 60 жигсли. 
Гоа с распаднато уштс прсд Балканските војни 
(поради надојдените води), а неговите житсли се 
прибрале во околните села ПГтрково и Рудари. 
Атарот на селото влегува во составот на оп- 
штината Штрково.

93) ОПСИРИНО (ОПСИРИНА)
- ЕТНИКОН Εθνικόν
(п. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Околу 14 километри северозападно од Ле- 
рип, во непосредна близина на грчко-маке- 
донската граница, на надморска височина од 680 
метри, во пазувите на планината ПелИстер е ра- 
сположено малото македонско село Опсирино 
(2Г22' х 40°52'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во .Перинската околија (Царска наредба 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар 
опфаќа површина од само 4 квадратни киломе- 
три. Лежи покрај самиот пат од Лерин преку 
Драгош за Битола, а отсекогаш било чисто ма- 
кедонска населба. Според К'нчов броело 150 жл- 
тели, а според Милоевиќ се состоело од 30 маке- 
донски куќи. Во 1913 година имало 293 жител*. 
во 1920 година 264, во 1928 година 296, а во 1940 
година 372 жители. Населението покажува зго- 
лемување, иако во тоа време оттука постои зва- 
чителна емиграција во прекуокеанските земјв. 
За време на Граѓанската војна две семејства оо 
бегнале во Република Македонија и повеќе пое- 
динци во источноевропските земји. По нормал*- 
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шраљсто на ситуацијата настапи интензивно исе- 
■пвање во прскуокеанските земји. Така селото 
Оисирино од 341 жител, колку што имаше во 
1951 година, опадна на 197 жители во 1961 годи- 
■», во 1971 година броеше 121, во 1981 година 85, 
>во 1991 година 95 жители.

94) ОРОВНИК
КАРЈЕ Καρυαί 

(одлука на МВР бр. 41.384/1929, 
Вл. в/к бр.63/1929)

Нсдалеку од источниот брег на езерото Ма- 
жа Преспа, крај самиот пат што од Осчима води 
"И Мала Преспа, на надморска височина од 940 
метри лежи селото Оровник (21°09’ х 40°45'). Гоа 
претставува самостојна општина во Леринската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918), чиј атар опфаќа површина од 13 
квадратни километри (тука с вклучен и атарот на 
селото Буковик), а до Граѓанската војна беше 
населено исклучително со Македонци. К'нчов го 
спомнува со 150 жители, а Милоевиќ со 30 ма- 
кедонски куќи. Во 1913 година имашс 222 житс- 
ли, во 1920 година 244, во 1928 година 226, а во 
1940 година 162 житсли. Намалувањето па бројот 
на жителите се должи на големата емиграција во 
прекуокеанскиге земји. Во времето иа Граѓан- 
ската војна селото паполно настрада и неговите 
житсли побараа спас, главно, во Република Маке- 
донија. На нивно место по нормализирањето на 
ситуацијата грчките власти населија бегалци од 
Понд кои дотогаш живееја во селото Винени. 
Оровник во 1951 година имаше 107 жители, во 1961 
година 160, но поради иселување во поголемите 
градски центри нивниотброј во 1971 година опадна 
на 78, во 1981 година на 63, а во 1991 година 
селото имаше само 48 жители. Главно занимање 
на селаните е земјоделсвото и сточарството.

95) ОРОВО (РАХОВО)
ПИКСОС Πύξος

(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Во најзападпиот дел од таканаречената „Аф- 
рика ", близу до самата грчко-македонска грани- 
ца, на надморска височина од 1.080 мстри, до 
Граѓапската војна во Грција постоешс македои- 
ското село Орово (21°00’ х 40°45'), кое претставу- 
ваше чисто македонска населба со статус на са- 
мостојна општина (царска нарсдба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). Според К'нчов селото 
броело 172 жители, а Милоевиќ го спомнува со 
40 македонски куќи. Во 1913 година имало 363 
жители, во 1920 година 373, во 1928 година 431, а 
во 1940 година 489 жители. Во селото, поради си- 
ромаштијата, постоеше традиција за одење во 

прекуокеанските земји. Во Граѓанската војна на- 
полно настрада, а неговите житсли беа прину- 
дсни да побараат засолниште во Република Ма- 
кедоннја и во некои источноевропски земји. Не- 
колку семејства кои останаа по нормализира- 
н>ето на ситуацијата беа принудени да се населат 
во други села, бидејќи грчките власти не дозво- 
лија селото, чиј живог згасна по Граѓаиската вој- 
на повторно да се обнови. Со царската паредба 
од 8.5.1957 (Вл. в/к бр. 95/28.5.1957) селото е из- 
бришано од свиденција, а пеговиот атар се при- 
клучува кон општината Граждано.

96) ОРТА ОБА (ОРТОБА)
- МЕСОКАМПОС Μεσόκομπος
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Дваесетина километри североисточно од Ле- 
рин, на надморска височина од 600 метри, до са- 
мата грчко-максдонска граница е лоцирано село- 
то Орта Оба (2ГЗР х40°53'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Леринската околија (и. од 
26.1.1933, Вл. в/к бр. 104/29.4.19.33), со вкупна по- 
вршина па опиггинскиот атар од 9 квадратии ки- 
лометри. Тоа била турска населба, која според 
К'нчов броела 250 труски жители, а Милоевиќ ја 
спомнува со 60 турски куќи. По иселувањето па 
Турците во 1924 година тука се населиле бегал- 
ски семејства од Понд, кои во 1928 година броеле 
179 души. По 1930 година тука во селото се пасе- 
лиле и малобројпите македонски семејства од со- 
седното село Рахманли (види с. Рахманли), кое се 
наоѓало во иеговата непосредна близина. На тој 
пачин Орта Оба стана мешана населба, која во 
1940 година имаше 463 жители, односно 27 маке- 
донски и 60 доселенички семејства. За време па 
Граѓанската војна селото го напуштија 16 маке- 
донски семејства кои се засолнаа во Република 
Македонија, а останаа 11 македонски семејства. 
При пописот во 1951 година селото имаше 312 
жи гели, во 1961 година 322, а потоа нивниот број 
опаѓа поради натамошното иселување, така што 
во 1971 година се евидентирани 237, во 1981 го- 
дина 211, а во 1991 година 193 жители. Во селото 
е сместена жандармериска станица која врши 
надзор и врз нсколку околни села. Селото е при- 
лично сиромашно. Главни производи се жито и 
сточарски преработки. Атарот на селото опфаќа 
само 6 квадратни километри.

97) ОСЧИМА
ТРИГОНОН Τρίγωνον

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозапдно од Лерин и северозападно од Кос- 
тур, па надморска височина од 1.020 метри, во 
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подножјето на планината Бигла лежи маке- 
донското село Осчима (21°12' х 40°44'). Во етни- 
чки поглед се до денес нема претрпено никакви 
промени. Селото лсжи крај самиот пат од Лерин 
за Костур и за грчко-албанската граница. До 
1981 година претсгавуваше самостојна општина 
во Леринската околија (царска нарсдба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), а неговиот атар 
опфаќаше површина од 16 квадратпи километри. 
Според К'нчов селото броело 384 жнтели, а Ми- 
лоевиќ го спомнува со 60 македонски куќи. Во 
1913 година имало 560 житсли, во 1920 година 
406, во 1928 година 421, а во 1940 година 482 жи- 
тели. Осчима растело и покрај релативно големо 
иселување меѓу двете светски војпи во прекуоке- 
анскиге земји. Многу настрада за време на Гра- 
ѓанска га војна. Го напуштија 94 семејства кои по- 
бараа спас во Република Максдонија, во источно- 
европските и во прекуокеанските земји. Како по- 
следица на тоа во Осчима во 1951 година се по- 
пишани само 56 жители, во 1961 година 67, во 
1971 година, поради натамошно иселуваље во пре- 
куокеанскиггс земји, се евидснтирани 37, во 1981 
година 27, а во 1991 година 26 жители. Поради 
драстичното намалување на бројот на жителите, 
Осчима го загуби статусог на самостојна општи- 
па, а селото е вклучено во составот на општи- 
ната Желево. Основното занимање на неговите 
жители е земјоделството и сточарството.

98) ПАПАДИЈА (ПОПАДИЈА)
- ПАПАДЈА ΙΊαππαδιά

На севсрозападните падини на Кајмакчалан, 
во една од котлините низ кои тече Сгара Река, 
опкружено од сите страни со високи планински 
врвови, на надморска височина од 900 метри е 
лоцирано малото македонско село Пападија 
(2Г42' х 40°53'). Според К'нчов броело само 50 жи- 
тели, а Милоевиќ го спомнува со 20 македонски 
куќи. Во 1913 година имало 73 жители, во 1920 
година 98, во 1928 година 135, а во 1940 година 
149 жители, кои главно се занимавале со сточар- 
ство. Сслото наполно иастрада во Граѓанската 
војна, поради пгго повеќе од неговите малоброј- 
11и жители се засолнаа во Република Македонија, 
а помал број семејства се прибраа во соседното 
село Сетина, каде што живеат и денес. Селото е 
обновено во седумдесеттите години и како такво 
во 1981 година е регистрирано со 17 жители, до- 
дека во пописот од 1991 година бројот на него- 
ви ге жители е пресметан во сосгавот на населе- 
нието од селото Сетина под чија општина и при- 
паѓа.

99) ПАПАЖАНИ (ВАКУФ ЌОЈ, 
ПОПЖАНИ, ПО1ГЛЖАНИ)
- ПАПАЈАНИС Παππαγιάννης

(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Дванаесет километри североисточно од Ле- 
рин, на надморска височина од 615 метри, крај 
самата железничка линија од Солун за Лсрин и 
Битола, по железничката липија оддалечсно 196 
километри од Солун, лоцирано е селото Папа- 
жани (21°30' х 40°50'). Тоа прстставува самостој- 
на ошптина во Лсрипската околија (царска на- 
рсдба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), со 
вкупна површина па општинскиот атар од 11 ква- 
драгни километри. Селото отсекогаш било насе- 
лено со Македонци и гакво остана се до денес. 
К'нчов го спомнува со 1.088 жители, а Милоевиќ 
со 120 македонски куќи. Во 1913 година имало 
887 жигсли, во 1920 година 750, во 1928 година 
930, а во 1940 година 1.334 житсли. Зголемување- 
то на бројот на жителите мегу двете светски вој- 
ни се должи на големиот наталитет и покрај исе- 
лувањето во ова време во прекуокеанскиге зем- 
ји, во Република Македонија, во Бугарија и во 
градот Лерин. Иако извесен број ссмејства пора- 
ди Граѓанската војна пребегнаа во Република 
Македонија и по нормализирањето на ситуација- 
та повсќе од 200 лица се иселија во прекуокеан- 
ските земји, селото во 1951 година имаше 1.389« 
во 1961 година 1.382 житсли. Во 1971 година бро- 
јот на жителите се намали на 984, во 1981 година 
на 923, а во 1991 година на 912, со тенденција за 
иатамошно намалување поради продолжување 
па исслувањето. Главии производи на селото <х 
жито и сточраски преработки.

100) ПАТЕЛИ (ПАТЕЛЕ)
- АГИОС Г1АНТЕЛЕИМОН
Άγιος Παντελεήμων
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На самио г југозападен брег на Островското 
Езеро, крај железничката линија од Солун за Ле- 
рин и Битола се наоѓа селото Патели (21°45* к 
40°44'), по железничказ'а линија 155 километр·* 
оддалечено од Солун. Тоа претставува самостоЈ- 
на општина во Леринската околија (царска «*- 
редба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.191$.] 
Вкупната површина на општинскиот атар изнесу-, 
ва 54 квадратни километри, од кои 21 се под ■»- 
да. Лежи на надморска височина од 550 метр·. 
Селото отсекогаш било населено со Македо·^· 
и во тој поглед нема претрпено никакви ешмчш 
промени. К'нчов го спомнува со 1.750 жителж. » 
Милоевиќ со 300 македонски куќи. Во 1913 «М 
дина имало 1.791 жител, во 1920 година 1.41&М> 
1928 година 1.501, а во 1940 година 1.747 жител
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покрај тоа пгго меѓу двете светски војни многу- 
мина се иселиле во странство (43 семејства во 
Бугарија, 9 семејства во Цариград, а другите во 
прекуокеанските земји), населеиието покажа из- 
всссн прираст. По Граѓанската војна 76 семсјства 
и 29 поединци побараа засолниште во Република 
Македонија и во источноевропските земји. Меѓу- 
тоа, бидејќи селото не настрада многу, во 1951 го- 
дина се попишани 1.498 жители, во 1961 година 
1497, во 1971 година, поради зголемено иселува- 
ње во прекуокеанскизе земји, бројот на жители- 
те опадна на 1.161, во 1981 година на 1.068 жители, 
а во 1991 година на 1.003 жители со тенденција за 
натамошно опаѓање поради иселување. Во 11ате- 
ли е сместена жандармериска станица која врши 
надзор и врз други околни села. Главно занима- 
н>е на селаните е земјоделството, лозарствого и 
риболовот. Делумно е развиено и сточарството.

101) ПЕСОЧНИЦА
- АМОХОРИОН Αμμοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу шест километри источно од Лерин, 
во самото Леринско Поле, на надморска височи- 
на од 635 метри е расположено селото Песочни- 
ца (21°29’ х 40°47') кое прстставува самостојна оп- 
штина во Леринската околија (Царска наредба од 
19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). Во минатото 
миозинство од населенисто биле Максдонци, а са- 
мо мал дел Турци. К'пчов селово го спомнува со 
859 македоиски и 200 турски жители, а Милоевиќ 
со 120 македонски и 30 турски куќи. Во 1913 го- 
дина имало 794, а во 1920 година 796 жители. По 
иселувањето на Турците во 1924 година тука сс 
населиле 156 бегалци, така што селото повторно 
стана мешана населба која во 1928 година имала 
1.092, а во 1940 година 1.508 жители. Песочница 
не настрада во Граѓанската војна и затоа во 1951 
година е евидентираиа со 1.582 жители, во 1961 
година со 1.510, но поради иселување го на Маке- 
донците во прскуокеанските земји, а на доселе- 
ниците во поголемите градски цснтри, во 1971 
година бројот иа жителите сс намали на 1.310. Во 
пописот од 1981 година се евидентирани 1.362 жи- 
тели, а во 1991 година 1.600 жители. Атарот па 
селото опфаќа 12 квадратни километри, а поч- 
вата е доста плодна. Главните производи на насе- 
лението се житото, тутунот, компирот и боста- 
нот. Делумно е развиено и сточарството.

102) ПЕТОРИЦА (ПЕТОРАК)
- ТРИПОТАМОС Τριπόταμος
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Петорица е лоцирано меѓу три реки 
илика, Сакулевска и Стара (или Сува) Река 

на иадморска височина од 680 мстри, североис- 
точно од Лерин, покрај железничката линија од 
Лерин за Битола (21°30' х 40°50'). Има стазус на 
самостојна општина (н. од 10.3.1918, Вл. в/к бр. 
48/31.3.1928). Од Лсрип е оддалечепо 10 киломе- 
гри. До 1924 годииа претставувало чисто маке- 
донска паселба која спорсд К'нчов броела 210 
жители. а според Милоевиќ се состоела од 20 ма- 
кедонски куќи. Во 1913 година имала 127, а во 1920 
година 135 жители, сите Македонци. Во 1921-1922 
година тука сс населиле 15 семејства од Понд и 
неколку семејства од Епир. Така селото станало 
мсшана паселба која во 1928 година имала 319, а 
во 1940 година 495 жители. Во Граѓапската војна 
селото Петорица не настрада многу, па поради 
тоа во 1951 година е регистрирано со 483 жители. 
Во 1961 година има 468, во 1971 година 404, во 
1981 година 371, а во 1991 година 355 жители. И 
во ова село, посебно меѓу Македонците, се забе- 
лежува појава на иселување во прекуокеанските 
земји, но и покрај тоа Македонците се двапати 
побројни од доселсниците. Атарот на селото е 
најмал во округот и опфаќа површина од 3 ква- 
дратни километри. Главни производи се жито, 
тутун, грав и јаболка. Добар дел од земјиштето 
се наводнува.

103) ПЕТРСКО (ПЕТАРСКО)
- ПЕТРЕ Πέτραι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северно од Сорович, иа самиот брег на Пе- 
тфското Езеро, на надморска височина од 590 
метри, лежи истоименото село Пет'рско (21°41' х 
40°44'), кое претставува самостојна опиггина во Ле- 
ринската околија (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). До 1924 година во се- 
лото живееле Македонци и Турци. К'нчов го спом- 
нува со 400 Македонци, 550 Турци и 36 Роми, а 
Милоевиќ со 85 македонски и 80 турски куќи. 
При пописот од 1913 година имало 1.024, а во 
1920 годнна 851 жител. По исслувањето на Тур- 
ците во 1924 година на нивно место се населиле 
бегалски семејства од Понд и Тракија, вкупно 
147 бегалци. Така селото повторно стана мешана 
насслба која во 1928 година имаше 712, а во 1940 
година 797 жители. Во Граѓанската војна селото 
не настрада многу, поради што во 1951 година се 
попишани 789, во 1961 година 806 жители, во 1971 
година 588, во 1981 година 523, а во 1991 година 
509 жители. Намалувањето на бројот на жители- 
те се должи на иселувањето во прекуокеанските 
зсмји и во поголемите градски цен гри. Атарот на 
селото опфаќа површина од 26 квадратни кило- 
ме гри, од кои 5 квадратни километри се под вода 
(Петфско Езеро). Главни производи се жито, 
компири, грозје и кромид.
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104) ПЛЕШЕВИЦА
- КОЛХИКИ Κολχική
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Девет киломегри југоисточно од .Перин, во 
самото Леринско Поле, на надморска височина од 
690 метри лсжи селото Плешевица (21°29' х 40°44'), 
кое ирстставува самостојна општина во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918). Некогаш ова село било чис- 
то македонско, но со време неговиге жители 
биле истиснати од Албанци, гака што станало 
чисто албанска муслиманска населба. К'нчов ова 
ссло го забележал со 700 жители Албанци, а Ми- 
лоевиќ со 80 албански куќи. Во пописот од 1913 
година е регистрирано со 400, а во 1920 годипа со 
532 житсли. По иселувањето на Албанците во 
1924 година како муслиманско населепие, по си- 
ла па Лозанската конвенција, тука сс населиле бе- 
галски семејства од Понд. Нивниот број во 1928 
година изнесувал 457, а во 1940 година 530 жите- 
ли. По војната бројот на жителите покажува из- 
весно намалување, иако селото не настрада во 
Граѓанската војна - во 1951 година има 444, во 
1961 година 376, во 1971 година 279, во 1981 годи- 
на 315, а во 1991 година 408 жители. Намалува- 
њсто на бројот на населението се должи претеж- 
но на иселувањето во поголемите градски центри 
во земјата. Атарот на селото опфаќа површина 
од 12 квадратни километри, а главни производи 
па населението се жито, тугун и компири. 
Делумно е развиено и сточарството. 

мејства од Понд и Мала Азија (вкупно 35 семеј- 
с гва со 122 члена). Селото на тој начин повторно 
станало мешана населба, во која во 1928 година 
имало 510, а во 1940 година 422 жители. Од нив 
Македонци биле 270, а доселеници 150 лица. Би- 
дејќи меѓу Максдонците постоела традиција за 
иселување, меѓу двете светски војни во преку- 
океанските земји се иселиле 31 лице, а некои од 
нив ги повлекле и своите семејства. П'пли при- 
лично настрада за време на Граѓанската војна, 
поради што околу 40 македонски семејства по- 
бегнаа во Република Македонија, а околу 15 во 
источноевропските земји. Во селото останаа са- 
мо 6 македонски семејства. Поради тоа селото во 
1951 година се води како преполовено - со 196 
жители, претежно доселеници од Понд и Мала 
Азија. Малку подоцна тука се населија уште 15 
македонски семејства од поблиските македонскж 
села, прс гежно од Оровник, на кои грчките влас- 
ти им забранија да се населат во своите села, ка- 
ко и извесен број бегалски семејства. Така број- 
от на жителите во П'пли во 1961 година се зго- 
леми на 242, но поради новото иселување во 1971 
година се намали на 182, во 1981 година на 127, 
додека во 1991 година е евидентирано со 133 жи- 
тели. Во селото е сместена жандармериска ста- 
ница која врши надзор и врз неколку околни се- 
ла. Главни производи на селото се жито и грав, а 
насслението се занимава и со експлоатација на 
околната шума, како и со сточарство. Атарот на 
селото опфаќа 14 квадратни киломезри, од кои 5 
се под вода.

105) ППЛИ(ПОПЛИ)
- ЛЕВКОН Λευκών
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На североисточниот брег на Мала Преспа, 
од која е оддалечено помалку од два километра, 
на надморска височина од 930 метри, а во непо- 
средна близина иа планината Бела Вода, односно 
Мазен Врв, расположено е селото ГГпли (21°09’ х 
40°47'). Тоа е самостојна општипа во .Перинската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918). Порано било сместено во самата 
плапина и било познато под името Грамада или 
Старо ГТпли. Селото во почетокот било населе- 
но само со македонски семејства, но со време ту- 
ка се населиле и албански муслимански семеј- 
ства, така што станало мешана населба. Како 
такво, К'нчов селото ГГпли го спомнува со 180 
македонски и 210 албански жители, а Милоевиќ 
го забележува со 22 македонски и 50 албански 
куќи. Во 1913 година имало 490, а во 1920 година 
492 житсли. По иселувањего на Албанците во 
1924 година како муслимани, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука се населиле бегалски се-

106) ПРЕКОПАНА
- ПЕРИКОПИ Περικοπή
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Јужно од Лерин и североисточно од Костур, 
на надморска височина од 1.440 метри е располо- 
жено планинското село Прекопана (21°25' х 40°37’), 
некогаш самостојна оппггина во Леринската око- 
лија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр- 
259/21.12. 1918). Спорсд преданието се смета дека 
селото Прекопана не е многу старо и дека го 
основале жителите на едно напуштено село по 
име Жупан, оддалечено 5 киломегри од сегаш- 
ната местоположба на Прекопана. Жителите на 
Прекопана од основањето на селото се до денес 
биле и останале Македонци. Според К'нчов село- 
то имало 1.100 жители, а Милоевиќ го бележи со 
170 македонски куќи. Според официјалните по- 
писи вака се движел бројот на населението: во 
1913 година селото имало 524 жители, во 1920 го- 
дина 436, во 1928 година 423 жители, а во 1940 го- 
дина 545 жители. Причината за осетното нама- 
лување на бројот на жигелите непосредно по 
Илинденското востание и подоцна, меѓу двете 
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светски војни, се должи на големата смиграција 
во прекуокеанските земји, во Цариград, во Буга- 
рија н во Романија. Селото многу настрада за 
времс на Втората светска војна и во Граганската 
војна, особсно во 1947 година, кога беше изгоре- 
по од грчката монархистичка војска. Избезумс- 
ното население побара спас во Република Маке- 
донија, а помал број во источноевропските земји. 
Тогаш селото го напуштија 322 лица, а голем е и 
бројот на убиените. Останатите жители, односно 
104 лица, се прибраа во околните села. Поради 
тоа во пописот од 1951 година селото се води 
како напуштена населба. Малку подоцна грчките 
власти тука изградија 44 нови куќи со цсл да ги 
приберат растуренитс ссмејства, но се вратија са- 
мо 23 жители. Меѓутоа. наскоро и тие го напу- 
иггија селото и заминаа во прекуокеанските зем- 
ји. Така селото Прекопана, ова некогаш китно 
македонско село, денеска лежи во урнатини, а 
неговиот атар, кој е еден од најголемите во Ле- 
ринската околија и опфаќа површина од 34 ква- 
дратни километри, е приклучен кон општнната 
на селото Сребрено. Причината за целосното исе- 
лување и напушатање на селото се должи на пер- 
манентниот силен притисок на грчките власти 
врз иеговите жители поради нивното силно маке- 
донско чувство, кое не еднаш го платиле со ска- 
па пролеана крв. Селото е позназ'о и по тоа што 
точно тука во мај 1943 година беше формиран 
македонскиот партизански одред "Гоце Делчев". 
Прекопана по се изгледа почнала да се обновува, 
бидејќи во 1991 година е евидентирана со 6 жи- 
тели.

107) ПСОДЕРИ (ПИСОДЕР) 
ПИСОДЕРИОН Πισοδέριον

На самиот главсн пат од Лерин за Костур, 
на падморска височина од 1.400 метри, лоцнрано 
е влашкото село Псодери (21°15' х 40°47'). Тоа 
претставува самостојна оппггина во Леринската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918), чиј атар опфаќа површина од 91 
квадратен километар. Псодери е релативно ново 
село, кое го изградиле Власи што избегале од 
Р.пир поради зулумите на разбојнички банди и 
поради добриот и богат терен за сточарење. 
К’нчов го спомнува со 750 жители, а Милоевиќ 
со 200 влашки куќи. Според официјалните попи- 
си. во 1913 година Псодори имало 727 жители, во 
1920 година 532, во 1928 година 457, а во 1940 
година 484 жители. Населението покажува стаг- 
нација поради емигрирањето во внатрешноста на 
земјата и во странство. Во текот на Граѓанската 
војна поголемиот дел од населението се засолна 
во градовите, а по нормализацијата на ситуаци- 
јата повеќе од нив не се вратија назад. Затоа се- 

лото во 1951 година се води со само 143 жители, 
во 1961 година со 106, во 1971 година поради на- 
тамошно иселуваље бројот на жигелите опаѓа на 
48, во 1981 година иа 30, а во 1991 година на 25 
жители. Во минатото селаните од Псодери жи- 
вселс исклучително од сточарство, додека сега 
главното занимање им е експлоатцијата иа оп- 
штинскитс шуми, кои опфаќааг површина од 
26.000 декари, и одгледувањето на компири.

108) ПСОДЕРСКИ КОЛИБИ
ВИГЛА (КАЈ1ИВИЈА ПИСОДЕРИУ) 

Βίγλα (Καλύβια Πισοδερίου)

Југоисточно од Псодери во пазувите на пла- 
нината Бигла и на надморска височина од 1.550 
метри (21° 17' х 40°46') уште во дамнешни времи- 
ња селаните (овчарите) од селото подигнале ко- 
либарска сточарска населба за надгледување на 
своите стада овци. Оваа колибарска населба се 
спомнува во пописите од 1913 година со 228, а во 
1940 година со 76 жители. (Во пописите од 1920 и 
1928 година бројот на жителите од овие колиби е 
вклучен во бројот на жителитс од селото Псоде- 
ри, од кое и потекнуваат.) Населбата била изго- 
рена во времето на германската офанзива во ја- 
пуари 1944 година. Повторно се спомнува во по- 
писот од 1981 година со новото име Вигла, но са- 
мо со 3 жители, додека во 1991 година е евиден- 
тирана без жители. Всушност се работи за поди- 
гање на мотел кој служи за прифаќање на гости 
за лстна и зимска рекреација.

109) РАКОВО
- КРАТЕРОН Κρατερόν
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во пазувите на планината Баба, на надмор- 
ска височина од 1.000 метри, околу 20 километри 
северозападно од Лерин, до самата македонско- 
грчка граница лежи селото Раково (21° 19' х 40°5Г). 
Тоа претставува самостојна општина во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа 18 ква- 
дратни километри. Селото отсекогаш било насе- 
лено со македонско население и до денес нема 
прстрпсно никакви етнички промени. К'нчов го 
спомнува со 850 жители, а Милоевиќ со 100 маке- 
донски куќи. Во 1913 година имало 1.008 жители, 
во 1920 година 811, во 1928 година 740, а во 1940 
година 853 жители. Причината за намалувањето 
на бројот на жителите од Раково по Балканските 
војни до Втората светска војна се должи на го- 
лсмата емиграција поради пасивноста на овој 
крај, претежно во прекуокеанските земји. Иако 
Раково с погранично место, сепак не настрада 
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многу во Граѓанска га војна, поради што во 1951 
година имаше 719 жители. Но поради зголемено- 
то емигрирање во прекуокеанските земји нивии- 
от број се намали во 1961 година на 556, во 1971 
година на 246, во 1981 година ма 197, а во 1991 го- 
дина е евидентирано со 208 жители, со тенден- 
ција за натамошно исслување. Главни производи 
па паселеиисто сс жито и компири.

110) РАХМАНЈ1И (РОМАЈ1ИЈА)
- ЕЈ1ЕУСА Ελεούσα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Североисточио од Лерин, крај патот што од 
Лерин води за Герман и Живојио, до самата ма- 
кедоиско-грчка граница до 1930 година постоело 
малото македонско село Рахманли (Ромалија) 
(2ГЗГ х 40°54'), кое административно влегувало 
во составот на општината Орта Оба. К'нчов го 
спомнува со 140 жители, а Милоевиќ со 12 макс- 
донски куќи. Во 1913 година е регистрирано со 
123, во 1920 година со 68, а во 1928 година со 56 
жители. Поради непосредната близина на селото 
Орта Оба и тешките услови за живеење, села- 
ните од Рахманли постепено го напуштаа селото 
и ес прибираа во селото Орта Оба, така што 
Рахманли по 1930 година престана на постои ка- 
ко паселба, но селанте ги задржаа своите имоти 
кои и денес ги обработуваат.

111) Р'БИ (РАМБИ, РМБИ, РОБИ)
- ЛЕМОС Λαιμός
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Непосредно до македонско-грчката грани- 
ца, во близина и западно од селото Герман, околу 
три киломерти источно од југоисточниот брег на 
I (респанското Езеро во подножјето на планината 
Вела Вода на надморска височина од 1.170 ме гри 
лежи сслото Р'би (21°09' х 40°50'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Леринската околија 
(царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259 од 
21.12.1918), чиј атар опфаќа површина од 22 ква- 
дратни километри, од кои 8 под вода (Преспан- 
ското Езсро). (Во површината на атарот иа оп- 
иггипата е пресметана п површината на атарот 
па селото Мсдово кое влсгува во составот на оп- 
штината Р'бп.) Според една легенда селото го до- 
било ова пме затоа пгго неговите жители биле 
робови, а според друга - затоа што цар Самоил 
довел многу робови кои биле заробени во една од 
многубројнитс војни што ги водел. Селото во 
постаро врме било чисто македонско, но со вре- 
мс тука сс насслилс и неколку Албаици мусли- 
маии, така штотоа с ганало мешана населба. К'п- 
чов го спомпува со 196 Македонци и 100 Албанци 

муслимани, додека Милоевиќ го регистрира како 
чисго македонска населба со 50 македонски ку- 
ќи. Всушност, тука живееле 8 албански семеј- 
ства, кои се иселиле како муслимани во 1924 го- 
дина, а кои живееле во соседното маало Бостан- 
џиовци. Р'би како мешана населба во 1913 година 
е рсгистрирапо со 447, а во 1920 година со 555 
жители. По иселувањето на Албанците тука се 
населиле 8 бегалски семејства од Кавказ со вку- 
пно 27 члена, како и пет семејства од селото Ле- 
ска и сдно од селото Пусгец (Албанска Преспа), 
така шго тоа повторно станало мешана насслба 
која во 1928 година има 547, а во 1940 година 738 
жл гели, со апсолутно мнозинство на Македонци, 
иако меѓу двете светскп војни во прекуокеански- 
те зсмји емигрираа 93 лица, а некои од нив ги 
повлекоа и своите семејства. Селото многу на- 
сграда есента 1949 година во големите операции 
на грчката монархистичка војска, поради што го 
напуштија 87 македонски ссмејства, од кои 43 
побараа засолниште во Рспублика Македонија, а 
другите во источноевропските зсмји. Во селото 
останаа 50 непотполни македонски семејства. На 
местото иа иселените македонски семејства грч- 
киге власги паселија 20 семсјства Власи од Епир. 
Како гакво, сслото во 1951 година е регистрира- 
но со 466, а во 1961 година со 427 жители. Ме- 
ѓутоа, поради масовпото иселување по шеесетти- 
те години во прекуокеанските земји и во поголе- 
мите градски центри, во 1971 година во селото се 
евиденгирани 286, во 1981 година 251, а во 1991 
година 250 жители. Селото е инаку доста богато. 
Главни производи се жито, грав, компири и други 
земјоделски производи, а доста е застапено и 
сточарството.

112) РОСЕН
- СИТАРЈА Σιταριά
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Крај железничката линија, десетина кило- 
мезри источно од Лерин, на надморска височина 
од 640 метри, лежи селото Росен (21°33' х 40°47'). 
Тоа претставува самостојна општина во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа површина 
од 9 квадратни километри. Селото е населено са- 
мо од Македонци и во етнички поглед не е про- 
менето се до денес. К'нчов го спомнува со 400 
жители, а Милоевиќ со 50 македонски куќи. Во 
1913 година иламо 552, а во 1920 година 805 жи- 
тели. Поради Граѓанската војна селото го напу- 
штија 8 семејства и неколку поединци, кои се на- 
селија главно во Република Македонија. Меѓу- 
тоа, постои емиграција и во прекуокеанските 
земји. Селото сепак покажува извесна стабил- 
ност по Втората светска војва. Во 1951 година во 
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него се попишани 805, во 1961 година 847 жите- 
ли, во 1971 година 733, а во 1991 година 736 жи- 
тели. Росен е мошне богато село. Главни произ- 
води се тутун, жито и грозје.

зната иод името Рудино (2Г18' х 40°4Г). Оваа на- 
селба во почетокот на XVIII вск ја растуриле раз- 
бојнички бапди, а нсјзиното население премина- 
ло во сслото Турјс, во чиј атар и била сместспа.

из)РОП1виц

Сслото Рошвиц било лоцирано на северниот 
брег на Петфското Езеро, меѓу селата Патели и 
Г1ет'рско, во месноста позната и денеска под 
името Кујукирине (21°4Г х 40°45'). Потопено с од 
надојдените води на Петфското Езеро, спорсд 
прсданието во втората половина на XVII век, 
кога биле потопени или поплавени и селага Руд- 
пик и Острово. Жи гелите на Рошвиц се прибрале 
во селото Патели.

114) РУДАРИ
- КАЛИТЕА Καλλιθέα
(н. од 17.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Мала Преспа, во подпо- 
жјето на планината Бела Вода, на надморска ви- 
сочина од 1.080 мстри е расположено селото Ру- 
дари (21°09' \ 40°48'). Тоа претставува самостојна 
општина во Леринската околија (Царска наредба 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар 
опфаќа површина од 14 квадратни километри, од 
кои едсн квадратен километар под вода (Мала 
Преспа). Рудари отсекогаш било населено со Ма- 
кедонци и такво остана се до 1949 година. К'нчов 
го спомнува со 270 жители, а Милоевиќ со 50 ма- 
кедонски куќи. Во 1913 година имало 266 жители, 
во 1920 година 337, во 1928 година 370, а во 1940 
година 379 жители. Прнчината за стагнирањето 
на бројот на жителите меѓу двете светски војни 
се должи на емигрирањето во прекуокеанските 
земји. За време на Граѓанската војна Рудари це- 
лосно настрада. Неговото население побара спас 
во Рспублика Македонија и во источноевроп- 
ските земји, поради што во пописот од 1951 годи- 
на се спомиува како напуштена населба. По пор- 
мализиран.ето на ситуацијата во селото се вра- 
тија само неколку семејства кои беа засолнати во 
други побезбедни места, а на местото на побегна- 
тите македонски семејства грчките власти насе- 
лија околу 45 семејства од Епир, така што во 
1961 година Рудари е регистрирано со 287 жиге- 
лн, во 1971 година 210, во 1981 година со 170, а во 
1991 година со 177 житсли. Селото е прилично 
богато. Главни производи се жито, грав и леќа.

115) РУДИНО

Југозападно од Лерин и јужно од селото Ту- 
во минатото постоела македонска населба γιο

ι 16) РУДНИК
АНАРГИРИ Ανάργυροι

(II. од 19.7.1928. Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Дваесетина километри југозападно од Соро- 
вич и исто толку северозападно од Кајлари, ло- 
цирано е селото Рудник (2Г37' х 40°36') со статус 
на самосгојна општина (наредба од 24.8.1931, Вл. 
в/к бр. 301/29.8.1931), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 19 квадратнп километри. Тоа 
некогаш била голема градска населба и центар 
на нахија (Рудничка нахија). Причината за опаѓа- 
љето па Рудник се должи на фактог што тука се 
појавило бла го кое постспено зафаќало се пого- 
леми површини, иоради што центарот на нахи- 
јата се преместил во Сорович. Селото Рудник 
К'нчов го спомнува со 150 македонски и 60 тур- 
ски жители, а Милоевиќ со 14 македонски и 7 
турски куќн. Во 1913 година имало 162, а во 1920 
година 133 жители. 11о иселувањето на малоброј- 
ните турски семејства во 1924 година гука се 
населпле поголем број бегалски семејства од Се- 
всрен Епир (Албанија), така што селото повтор- 
но станало мешана паселба која во 1928 година 
имала 341, а во 1940 година 475 жители. Бројот 
на доселеничкото население спрема македонско- 
то е двапаги поголем. И покрај незначителното 
намалување на бројот на жптелите поради Вто- 
рата светска војпа и во гекот на Граѓанската вој- 
на, во 1951 година се евидентирани 466 жители, 
во 1961 година 510, во 1971 година, поради иселу- 
вање главно во градот Кајлари, бројот иа жите- 
лите опадна на 352, но во 1981 година се покачи 
па 406, а во 1991 година на 461 жител. Селото ле- 
жи сред самото поле и е доста богато. Се про- 
изведува многу тутун, детелина и жито.

117) РУЛЈА
- КОТАС (КАТОХОРИ) 
Κώτας (Κατωχώρι)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Рулја е самостојна општина во Ле- 
ринската околија (царска наредба од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа повр- 
пшпа од 19 квадратни километри. Лежи северо- 
западно од Костур и југозападно од .Перин на па- 
тот од Лсрин за Костур, па надморска височина 
од 890 метри (21° 10’ х 40°41'). Отсекогаш било на- 
селсно со Македонци и во тој поглед се до денес 
не претрпело никакви етнички промени. К'нчов 
го спомнува со 500 жители, а Милоевиќ со 100 
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македонски куќи. Во 1913 година имало 572 жи- 
тели, а во 1920 година 504, во 1928 година 491, а 
во 1940 година 586 жители. Меѓу двете светски 
војни забележително е емигрирањето во прекуо- 
кеанскиге земји (вкупно 114 души). Во Граѓан- 
ската војна селото многу настрада, поради што 
го напупггија и во Република Македонија поба- 
раа засолниште 75 семејсгва и извесен број пое- 
динци. Рулја како преполовено село во 1951 годи- 
на е регистрирано со 210, а во 1961 година со 182 
жители. Нивниот број поради засиленото иселу- 
вање во прекуокеанските земји во 1971 година 
опадна на 99, во 1981 година на 59, а во 1991 го- 
дина на само 49 жители. Селото е доста сиро- 
машно. Се произведуваат жито, грав (кој е по- 
знат по својот квалитет), јаболка и компири.

118) САКУЛЕВО
- МАРИНА Μαρίνα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Сакулево се наоѓа на околу 16 кило- 
метри североисточно од Лерин, на надморска ви- 
сочина од 680 метри (21°30’ х 40°5Г). Тоа прст- 
ставува самостојна оппггина на Леринската око- 
лија (царска наредба од 18.3.1920, Вл. в/к бр. 74 
од 31.3.1920), чиј агар опфаќа површина од 7 
квадратни километри. Крај селото минувааг же- 
лезничката линија и главниот пат од Лерин за 
Бигола. Во минатото тоа била мешана населба 
со македонско и турско население. К'нчов спом- 
пува дека во него живеат 350 Македонци и 80 
Турци, а Милоевиќ го забележува со 37 маке- 
донски и 15 турски куќи. Во 1913 година е реги- 
стрирано со 230, а во 1920 година 263 жители. Во 
1924 година малобројните турски семејства се 
иселиле во Турција, а на нивно место се населиле 
5 семејства Албанци христијани кои дошле од 
Албанија. Сакулево во 1928 година имало 329, а 
во 1940 година 488 жители. Поради Граѓанската 
војна, во Република Македонија прсбегнаа околу 
20 семејства и неколку поединци. Така бројот на 
населението е намален и во 1951 година се реги- 
стрирани 370 жители, во 1961 година 373, а поради 
зголеменото иселување во прекуокеанските зем- 
ји, особено во шеесетгите години, во 1971 година 
опадна на 265, во 1981 година на 230, додека во 
1991 година се евидентирани 266 жители. Иселу- 
вањето, за жал, продолжува и денеска. Сакулево 
како село лоцирано в поле е доста богато и 
произвсдува многу жито, компири, грав и бостан.

119) СВЕТА ПЕТКА
- АГИЈА ПАРАСКЕВИ Αγία Παρασκευή

Во подножјето на планината Баба, во непо- 
срсдна близина на македонско-грчката граница, 

на надморска височина од 618 метри, на самиот 
главен паг од Лсрип за Битола лежи селото Све- 
та Петка (2Г23' х 40°52'), кое претставува само- 
стојна општина во Леринската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918). 
Од Лерип е оддалечено 12 километри. Неговиот 
огшггинки атар опфаќа површина од 8 квадратни 
километри. Населено е исклучително со Маке- 
донци и се до денес нема претрпено никакви ет- 
нички промсни. Според К'нчов броело 550 жи- 
тели, а според Милоевиќ се состоело од 50 ма- 
кедонски куќи. Во 1913 година имало 501 жител. 
во 1920 година 489, во 1928 година 546, а во 1940 
година 687 жители. Меѓу двете светски војни се 
бележи извесен пораст на бројот на населението. 
иако во тоа врсме во прекуокеанските земји еми- 
грирале 20 семејства и поединци. Поради Граѓан- 
скага војна засолниште во Република Македо- 
нија и во некои источноевропски земји побараа 
20 лица. По нормализирањето на ситуацијата пов- 
торно се засили емиграцијата во прекуокеански- 
те земји, поради шго бројот на жителите пос- 
тојано се намалува. Од 644 жители, колку што се 
регистрирани во 1951 година, во 1961 година се 
попишани 424, во 1971 година 232, во 1981 година 
231, а во 1991 година 206 жители. Селото е поз- 
нато по производство на квалитетсн грав, но во 
поново време се форсира производство па дете- 
лина и јаболка.

120) СВЕТИ АТАНАСИЈ
-АГИОС АТАНАСИОС
Άγιος Αθανάσιος

Во атарот и во непосредна близина на се- 
лото Неокази, недалеку од црквата посветена на 
свети Атанас, по седумдесеттитс години е изгра- 
дена нова населба (21°33' х 40°5Г), која при попи- 
сот во 1981 година е регистрирана со 10, а во 1991 
година со 43 жители. Населбата го носи името на 
светецот кому му е посветена црквата изградена 
тука од постаро време

121) СВЕТИ ТОДОР (ЧЕРКЕЗ ЌОЈ)
- Ј1ИМНОХОРИОН (АГИИ ТЕОДОРИ) 
Λιμνοχώριον (Άγιοι Θεόδωροι)
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Селото Свети Тодор (Черкез Ќој) претста- 
вува самостојна општина во Леринската околија 
(н. од 18.7.1934, Вл. в/к бр. 295/7.9.1934). Лежи ју- 
гозападно од Сорович крај самиот брег на мало- 
то Зазерско Езеро (21°34' х 40°38'). Нсговата 
надморска височина изнесува 610 метри, а атарот 
па селото опфаќа површина од 9 квадратни кило- 
метри, од кои еден квадратен километар под вода 
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Зазерско Езеро). Селото до 1881 годнна било чис- 
македонска населба позната под името Свсти 

Тодор. Македонското население, меѓутоа, било 
насила прогонето од страиа на турските власти, 
кои тука населиле бегалскн семејства од Крим 
(Русија) по народност Чсрксзи, поради што село- 
то било преименувано во Черкез Ќој. Селаните 
од Свсти Тодор биле преселени во соседното ма- 
кедонско село Ајтос и во пекои други соседни 
македонски ссла. К'нчов го спомнува со 300 жи- 
тсли Черкези и 100 Турци, а Милоевиќ со 30 мус- 
лимански куќи. Поради тоа што настрада во Бал- 
канските војни, селото Черкез Ќој во 1913 годи- 
на се спомнува со само 156, а во 1920 година со 
122 жители. По нивното иселување во Турција во 
1924 година тука се населиле бегалски семејства, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 148, 
во 1940 година 266, во 1951 година 260, во 1961 го- 
дина 301, во 1971 година 251, во 1981 година 395, а 
во 1991 година 341 жигсл. Главни производи на се- 
лото се детслина, жито и сточарски преработки.

122) СЕЛЦЕ

Некогашна мала македонска населба расту- 
рена во минатото од разбојнички банди. Била ло- 
цирана околу два километра северозападно од го- 
лемото македонско село Екши Су (21°36' х 40°43'). 
Жителите на оваа иаселба се прибрале во селото 
Екши Су.

123) СЕТИНА
СКОПОС Σκοπός

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Селото Сетина лежи дваесетина километри 
североисточно од Лерии, опкружено со високитс 
разгранки на Кајмакчалан, на надморска височи- 
на од 760 метри (21°39' х 40°52'). Тоа с самостојна 
општина во Лсринската околија (царска наредба 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), во чиј 
состав влегувале селата Пападија, Колиби на Па- 
падија, Колиби на Фармаки и други сточарски 
населби од општинскиот атар на селото (на пр. 
Колиби на Сакалк, Колиби на Кирјако, Колиби 
на Флоро и други). Општинскиот атар на селото 
е најголем во Леринската околија и опфаќа по- 
вршина од 113 квадратни километри. Селото прет- 
ставувало чисто македонска населба која до Гра- 
ѓанската војна постојано растела. Како таква, 
К'ичов ја спомнува со 750 жители, а Милоевиќ со 
70 македонски куќи. Во 1913 годипа имала 575 
житсли, во 1920 година 723, во 1928 година 849, а 
во 1940 година бројот на жителите се качи на 
1 132. Селото многу настрада во Втората светска 
војна и во врсмс па Граганскага војна во Грција.

Во голсмата антифашистичка војна и револуција 
(1940- 1949’) животот го положија повеќе од 70 
борци од селото, коешто масовно застана на 
страната на револуцијата, а околу 150 семејства 
бса принудени да побараат прибежиште во Рспу- 
блика Македонија. Така селото наполно опусте и 
во 1951 годлна е регистрирано само со еден жи- 
тел. По нормализирањето на ситуацијата во Се- 
тина се вратија дссетпна негови разбегани семеј- 
ства и неколку семејства од соседното село Па- 
падија, како и каракачански ссмејства од коли- 
барските сточарски населби на Кајмакчалан. На 
тој начин селото се обнови н веќе во 1961 година 
се регистрирани 206, во 1971 и 1981 година само 
137, а во 1991 година 189 жители. Главното зани- 
мање на жителите од Сетина депес е сточарство- 
то и земјоделството.

124) СМРДЕШ
- КРИСТАЈ1ОПИГИ Κρυσταλοπηγη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во непосредна близина на грчко-албанската 
граница, југозападно од Лерин и северозападно 
од Костур, на надморска височина од 1.130 ме- 
три, на самиот пат од Лерин за Корча (Албанија), 
расплоложено е селото Смрдеш (2Г05' х 40°38’)· 
Тоа претставува самостојна општина во Лерин- 
ската околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. 
в/к бр. 259/21.12.1918), чиј атар опфаќа површина 
од 34 квадратни километри. Кон овој атар со на- 
редба од 8 мај 1957 година, објавена во Влади- 
ниот весник број 95 од 28 мај 1957 година, е при- 
клучено и општинското подрачје од напуште- 
ното македонско село В'мбел, кое опфаќа повр- 
шина од 22 квадратни киломезри.

Селото Смрдеш се смета за прилично стара 
паселба, а според едно предание неговите жите- 
ли биле дојдени од подрачјето на Девол (Алба- 
пија) за да го избегнат малтрегирањето од му- 
слиманизираните Албанци и да ја зачуваат сво- 
ја га вера. Населението го сочинуваа исклучител- 
но Македонци и до распаѓан>ето на селото во 
Граѓанската војна (1949) година тоа не прстрпе 
пикакви етнички промени. Лоцирано е во подно- 
жјето на планината Малимади, во таканаречени- 
от Смрдешки Проод, на каменлив и гол терен. 
Името го добило, најверојагно, од еден минера- 
лен извор (Смрдлива Вода), а Грците во 1927 го- 
дина го преимснувале во Кристалопиги (Криста- 
лен Извор). Сред сслото е изградена убава чеш- 
ма, нзѕидана од камсн и покрисна со стреа од 
ќерамиди, од која тече бистра и студена вода.

Селото Смрдеш с познато по масовното уче- 
ство па населението во Илипденского востание и 
по масовниог и ѕвсрски колеж извршен од тур- 
ската војска на 9 мај 1903 година, кога биле за- 
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клани или убиени 85 селани, меѓу кои многу же- 
ни и деца, и запалени 240 куќи. К'нчов го спом- 
нува со 1.780 жигели, а Милоевиќ со 240 маке- 
донски куќи. Иако многу настрадало во Илин- 
денското востание, од кога и датира позасиле- 
ното емигрирање во прекуокеанските земји, се- 
лото во 1913 година имало 1.488 жители. Меѓу- 
тоа, иселувањето во прекуокеанскиге земји, во 
Бугарија и во градот Лерин продолжило, така 
1пто при пописот во 1920 година се регистрирани 
718 жители, во 1928 година 598 жители, а во 1940 
година 624 жители. Насслението на селото Смр- 
деш зеде масовно учество и во антифашистичка- 
та војна (1940-1949 година), во која даде голем 
број жртви. Од страна на монархистичката вој- 
ска есента 1949 година селото беше срамнето со 
земја, а неговите жители побараа спас во Ре- 
публика Македонија, делумно во источноевроп- 
ските земји и во градовите Лерин и Косгур. 11о- 
ради тоа во пописот од 1951 година Смрдеш се 
води како напуштена населба. По нормализира- 
њето на ситуацијата грчката држава изгради 80 
нови куќи во кои населила колонисти Власи од 
Епир и Тесалија, кои во поголем број сс зани- 
маваат со сточарство. Смрдеш во 1961 година се 
води со 364 , во 1971 година со 309, во 1981 годипа 
со 265, а во 1991 година со 213 жители, сите ко- 
лонисти.

125) СОРОВИЧ (СУРОВИЧЕВО)
- АМИНДЕОН Αμύνταιο ν 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Триесстина километри југоисточно од Ле- 
рин и 21 километар северно од Кајлари, оддале- 
чено 161 километар по железничката линија од 
Солун, во самата леринско-кајларска котлина на 
'надморска височина од 590 метри е расположено 
гратчето Сорович (21°4Г х 40°42'). Тоа е второ по 
големина населено место во Леринската околија 
и претставува сообраќаен центар на округот. Ту- 
ка постојат жандармериска поткоманда со не- 
колку истурени жандармериски станици во окол- 
ните месга, општински суд, поигга, финансиска 
инспекција, инспекција за основно образование, 
државна благајна и други институции. Неговото 
значење како сообраќаен центар се зголеми по 
Граганската војна со изградувањсто на новата же- 
лезничка линија Солун-Перин-Битола која води 
и за Кајлари и Кожани. Сорович во мииатото 
бил цснтар на Рудничката нахија. К'нчов го спом- 
нува со 835 жигели, од кои 750 Македонци, 35 
Турци и 50 Роми, а Милоевиќ со 150 македонски 
куќи. Во 1913 година се попишани 1.105, а во 1920 
година 1.514 жители. Зголемувањето на бројог 
на жителитс се должи на фактот што грчките 
власти тука населиле, особено во текот па Пр- 

вата светска војна, бегалски семејства од Битол- 
ско (претежно влашки), како и од други места. 
Бројот на житслите во Сорович во 1928 година 
пораснал на 2.148, поради населувањето и на дру- 
ги бегалски семејства, од кои 177 дојдени во Гр- 
ција по 1922 година, а и поради голем број ма- 
кедонски семејства населени тука од соседните 
македонски села, додека во 1940 година се рег·- 
стрирани 2.650 житсли, што се должи и на пр·- 
родниот прираст на населението. Поради место- 
положбата што ја зазема, Сорович стана и адмв- 
нистративен центар со околиски суд, жандарме- 
риска поткоманда и со други јавни служби. Бла- 
годарение на тоа, по Втората све гска војна Со- 
рович покажува уште поголемо зголемување, * 
со наредбата број 107 од 26.9.1946 година, обј*- 
вена во владиниот весник број 290 од 26.9.1946 
година, доби статус на градска оппггина. Соровжч 
во 1951 година имаше 3.239 жители, во 1961 го- 
дина 3.861, во 1971 година 3.669, во 1981 годива 
3.205, а во 1991 година 2.972 жители. Поголемист 
дел од населението се занимава со земјоделство. 
но прилично е развиена и трговијата, како и тл- 
наетчиството. Атарот на општината опфаќа по- 
вршина од 25 квадратни киломстри, од кои еде· 
квадратен километар е под вода (Петфското 
Езеро).

126) СОТЕР
СОТИР Σωτήρ

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) ι

Селото Сотер е мала населба во Леринскат» 
околија, која влегува во составот на општината 
Сорович. Расположено е јужно од Сорович во са- 
мата коглина, на надморска височина од 595 ме- 
три (2Г’40' х 40°40'), на растојаиие од околу ррж 
киломе гри југозападно од Сорович, каде што се 
одделуваат главнитс патишта за Битола, Лерим. 
Костур и Кајлари. Во минатото било населено со 
Турци и Роми кои, по сила на Лозанската ков- 
вснција од 1924 година, биле иселени во Турција. 
Како такво, К'нчов го спомиува со 200 Турци « 
140 Роми, а Милоевиќ со 25 турски куќи. Во по- 
писот од 1913 година е регистрирано со 340, а во 
1920 година со 327 житсли. По иселувањето ва 
муслиманското население во 1924 година, тука сс 
насслиле бегалски семејства. Нивниот број во 
1928 година изнесувал 137 жители, во 1940 год»- 
на 248, но во 1951 годипа е намален на 186 жите- 
ли поради последиците од Втората светска војв» 
и Граѓанскага војна. Во 1961 година се регистр»- 
рани 162, во 1971 година 153 жители, во 1981 п> 
дина 199, а во 1991 година 141 житсл. Населе- 
нието се заиимава главно со земјоделство и о» 
сточарство. Главсн производ е житото.
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Ϊ27) СГ1АНЦИ
ФАНОС Φανός

(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Седум киломезри западно од Сорович на над- 
®рска височина од 650 метри лежи селото Спан- 
о (21°36' х 40°40') кое претставува самостојна 
□оиггина во .Перинската околија (н. од 26.4.1933. 
Зл в/к бр. 104/29.3.1933). Атарот на селото опфа- 
ќа Вовршина од 10 квадратни километри. Спанци 
■о постаро време било чисто македонска нассл- 
6а. но со време неговитс македонски жители би- 
ле истиснати од Турциге. Така Спанци станало 
турска населба која К'нчов ја спомнува со 120 
Турци и 60 Роми, а Милоевиќ со 25 турски и две 
македонски куќи, игго е точно, затоа што во ме- 
ѓувреме тука се населиле две македонски се- 
мејства. Спанци во 1913 година е регистрирано со 
162, а во 1920 година со 142 жители. По иселу- 
вањето на Турциге во 1924 година тука се насе- 
диле неколку бегалски семејства од Понд, како и 
влашки семсјства од Влашка Блаца, Кајларска 
околија. Па тој начии Спанци повторно стана ме- 
шана населба со македонско, влашко и доселе- 
вичко население. Како такво во 1928 година има- 
шс 122 жители, во 1940 година 165, во 1951 годи- 
на 148, во 1961 година 160, во 1971 година 192, во 
1981 година 139, а во 1991 година 143 жители. 
Главни производи на селото се жито, тутун, 
грозје и делумно и сточарски прерабо гки.

128) СРЕБРЕНО
- АСПРОГИЈА Ασπρόγεια 

(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Крај самиот главен пат од Сорович за Ко- 
стур, југоисточно од Лерин, на надморска висо- 
чина од 850 метри е расположено селото Сре- 
бреио (21°28' х 40°37'). Тоа претставува самостој- 
на општина во Леринската околија (царска на- 
редба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), чиј 
атар опфаќа поврпшпа од 17 квадратни киломе- 
три, од кои еден квадратен километар под вода 
(Врапчинско Езеро). Селото отсекогаш било на- 
селено со Македонци и во тој поглед се до денес 
нсма претрпено никакви егнички промени. Спо- 
рсд К'нчов броело 560 жители, а според Мило- 
евиќ се состосло од 170 македонски куќи. Во 
1913 година се попишани 693 жители, во 1920 го- 
дина 586, во 1928 година 647, а во 1940 годипа 813 
жители. Како што се гледа од статистичките 
бројки, населението во селото покажува извесен 
пораст, иако од Балканските војни до Втората 
светска војна 20 семејства се иселиле во преку- 
оксанските земји и неколку во Бугарија. За врс- 
мс на Граѓанската војна во Република Максдо- 
пнја се иселија 13 семејства и 60 посдннци, а из- 

весен број загинаа во борбите. Како последица 
на тоа, во последните пописи бројот на населе- 
нието се движел како што следува: во 1951 годи- 
на 652 жители, во 1961 година 662 жители. Пора- 
ди исслувањето претежно во прекуокеанскиге 
земји во 1971 година бројот опадна на 550, во 
1981 година на 318, а во 1991 година се регистр- 
ирани 333 жители. Главни производи на населе- 
нието се компири, грав и жито. Делумно е раз- 
виено и сточарството.

129) ТРНАА
- ПРАСИНОН (ТИРНОВОН) 
Πράσινον (Τύρνοβον)
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Во подножјето на разгранките на планината 
Бигла „Моро“ и „Лисец", на надморска височина 
од 980 метри, на самиот пат од Лерии за Костур е 
расположено селото Трнаа, кое прсзставува са- 
мостојна општина во Леринската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12. 1918), 
чиј атар опфаќа површина од 12 квадратни 
километри (21° 12' х 40°44'). Селото отсекогаш 
било насслено со Македонци и во тој поглед се 
до денес нема прстрпено никакви етнички про- 
мени. К'нчов го спомнува со 395 жители, а Мило- 
евиќ со 80 македонски куќи. Во 1913 година Тр- 
наа имала 504 жители, во 1929 година 324, во 
1928 година 404, а во 1940 година 376 жители. Од 
Балканските војни до Втората светска војна по- 
веќе од 100 семејства емигрирале во прекуокеан- 
ските земји, во Бугарија и во други земји. Селото 
настрада за време иа Граѓанската војна, така 
што поголем број жители побараа спас во Ре- 
публика Македонија и во некои источноевропски 
земји. Во 1951 година Трнаа имаше 128, а во 1961 
година 117 жители. По десетина години, т.е. во 
1971 година нивниот број опадна на 53, во 1981 
година на 21, а во 1991 година се евидентирани 24 
жители. Намалувањето иа бројот на жителите се 
должи на нивното се помасовно иселување во 
прекуокеанските земји. Селото е сиромашно. Глав- 
по запимање на селаните е сточарството и зем- 
јоделството.

130) ТРНОВО(ТРНО)
- ΛΗΓΑΤΟΤΟΗ Αγκαθωτόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На југозападниот брег на езерото Мала Прес- 
па, блиску до самата грчко-албанска граница, до 
Граѓанската војна постоеше село го Трново (21°03' х 
40°43'), кое влегуваше во составот на општината 
Граждано. Тоа отсекогаш било македонска на- 
селба и такво остана се до неговото растурање.

12 Населените места во Егејска Македонија - II дел



178 Лерински округ

Селото според К'нчов броело 100 жители, а Ми- 
лоевиќ го спомнува со 11 македонски куќи. Во 
1913 година имало 87, а во 1920 година 65 жите- 
ли. Во 1928 година погрешно се води со 404 жи- 
тели, бидејќи овој број се однесува на селото 
Трнаа кое лсжи меѓу селата Осчима и Рулја. Во 
1940 година правилно е регистрирано со 84 жите- 
ли. Неговото население се занимавало со рибо- 
лов и помалку со земјоделство. Селото наполно 
настрада во Граѓанската војна, а неговите жите- 
ли побараа засолниште во Република Македо- 
нија и во некои источноевропски земји. Селото 
веќе не е обновено, поради што и не се спомнува 
во подоцнежните пописи на населението.

131)ТРСЈЕ
- ТРИВУНОН Τρίβουνον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Под високиот врв на планината Рунџел, во 
долината што ја формира една планинска верига 
на Вичо, на надморска височина од 1.260 мсгри, 
југозападно од .Перин, од каде што е оддалечено 
околу 15 километри, се наоѓа селото Грсје (21° 18' 
х 40°44'). Тоа претставува самостојна општина во 
Лсринската околија (царска наредба од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 259/21.12.1918), а атарот на оп- 
ш гината опфаќа површина од 29 квадратни кило- 
ме гри. Селото Трсје отсекогаш било населено со 
македонско население и такво остана се до денес. 
К'нчов го спомнува со 960 жители, а Милоевиќ 
со 100 македонски куќи. Во пописог од 1913 
година се регистрирани 902, во 1920 година 577, 
во 1928 година 611, а во 1940 година 629 жители. 
Како што се гледа од статистичките показатели, 
сслото Трсје од Балканските војпи до Втората 
светска војпа покажува намалувањс на бројот на 
жителите, што се должи на иселување во 
прекуокеанските земји, како и во градот .Перин, 
каде што постои и таканареченото Трсјанско 
Маало. Меѓутоа, селото најмногу настрадало во 
времето на Граѓанската војна во која извесеп 
број загиналс, а 37 семејства и поголем број 
поединци побараа засолниште во Република Ма- 
кедонија (30 семејства) и во источносвропскитс 
земји (7 семејства). Вкупниот број пребегнати из- 
песува 140 возрасни лица и 86 малолегни деца. 
Порадн тоа селото во пописот од 1951 година се 
води само со 99 житсли, во 1961 година со 98, во 
1971 година со 66, во 1981 година со 117, а во 1991 
година има само 2 житсла. Намалувањсто на бро- 
јот на жителите се должи и на преселувањсто па 
трсјани во градог Лерин, како и во прекуоке- 
анските зсмји. Сегашните жигели како и порано 
се занимаваа гсо земјоделство и сточарство.

132) ТУРЈЕ
- КОРИФИ Κορυφή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На југозападните падини на планината Ви- 
чо, на надморска височина од 1.440 метри, на са- 
миот врв на Чаталака, расположено е македон- 
ското село Турјс (21° 18’ .х 40°42'). Тоа претставу- 
ва самостојна општина во Леринската околија 
(царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21. 
12.1918), чиј атар опфаќа површина од 9 квадрат- 
ни кплометри. Според преданието селото е по- 
дигнато во XVIII вск од иекојси Митре Калчук, 
кој гука се населил со уигге 7 семејства од на- 
пуштеното село Магешница, каде селаните од 
Турје и сега имаат свои колиби (види с. Матеш- 
ница), и од селото Рудино кое се наоѓало малку 
понајуг од Турје, а е познато како Старо Турје. 
Според истото предание селото името го добило 
поради принудното истиснување од првобитната 
населба „со туркање“. Селото според К'нчов бро- 
ело 325 жители, а според Милоевиќ се состоело 
од 80 македонски куќи. Во 1913 година имало 476 
житсли, во 1920 година 367, во 1928 година 411, а 
во 1940 година 443 жители. Бројот на жителите 
од Балканските војни до Втората светска војна 
не покажува особено зголемување поради рела- 
тивно голема емиграција во прекуокеанските зем- 
ји. Сслото многу настрада за време на Граган- 
ската војна, во која покрај дадените жртви пове- 
ќе семејства и поединци беа принудени да поба- 
раат прибежиште во Република Македонија и во 
некои од источноевропските земји. До 1961 годи- 
на во Република Македонија се иселија 18 семеј- 
ства, во источноевропските земји 15, во Австра- 
лија 44 и во Канада 8 ссмејства. Селото во попи- 
сотод 1951 година се води со 198 жители, во 1961 
година со 219, а поради натамошното иселување 
во 1971 година има само 115, а во 1981 година 112 
жители. Во 1991 година селото е евидентирано 
како напуштена населба без жители.

133) ЌОСИЛЕР
АНТИГОНОС Αντίγονος

(п. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

На јужните падини на Каракамен, на над- 
морска височина од 570 мстри, југоисточно од 
Сорович и северно од Кајлари, расположено е 
селото Ќосилер (21°46' х 40°38'), кое претставува 
самостојна општина во Леринската околија (царска 
наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 259/21.12. 1918), 
чиј атар опфаќа површина од 22 квадратни 
километри, од кои еден квадратен километар е 
под вода (Островско Езеро). Селото до 1924 го- 
дина било населено исклучително со турско насе- 
ление и според К'нчов броело 750 жители, а спо- 
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ред Милоевиќ имало само 25 турски куќи, што не 
одговара на реалноста, бидејќи официјалните по- 
■иси на насслението во 1913 и 1920 година го 
жачуваат бројот па неговите жители па 1.084, од- 
восно на 1.714, што очигледно зборува дека се 
работи за голема турска населба. По иселување- 
то на Турците во 1924 година тука се населиле 
бегалски семејства од Понд и Мала Азија. Село- 
то во 1928 година имало 619 житсли, во 1940 го- 
ДИна 572, во 1951 годипа 562, во 1961 година 653, 
■о 1971 година 468, во 1981 година 437, а во 1991 
година 476 жители. Причипа за намалувањсто на 
бројот на населението се должи иа неплодноста 
ва земјата, поради што некои од селаните го на- 
жуштаат селото и се пресслуваат во поголемите 
градски центри, во прв ред во градот Кајлари. 
Главни производи на селото се жито и тутун.

134) УКЛЕМЕШ (КЕЛЕМЕЗ)
- ФАРАНГИОН Φαράγγιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Селото Уклемеш е сместено крај југоисточ- 
ниот брег на Островското Езеро, на надморска 
височина од 560 метри (21“48' х 40°43'). Иако е ед- 
во од помалите села, тоа претставува самостојна 
општина во Леринската околија (Царска наредба 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918) (до неодамна и 
припаѓашс на Кајларската околија). Вкупната по- 
вршина на оппггинскиот атар изнесува 8 квадрат- 
ни километри. До 1924 година тука живееле ис- 
клучително Турци. К'нчов селото го спомнува со 
150 турски жители, а Милоевиќ го регистрира со 
45 турски куќи. Во пописот од 1913 година се 
евидентирани 248, а во 1920 година 250 жители. 
По нивното принудно иселување во 1924 година 
тука биле сместени бегалски семејства, чиј број 
во 1928 година изнесувал 135, во 1940 година 145, 
во 1951 година 108, во 1961 година 121, во 1971 го- 
дина 108, во 1981 година 119, а во 1991 година 179 
жители. Главпи производи се жито и грозје, а во 
последно врсме се развива и овоштарството. Дс- 
лумно е застапено и сточарството.

135) УСПЕНИЕ ИА 11РЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
КИМИСИС ТИС ТЕОТОКУ

Κοίμησις της Θεοτόκου

Во атарот иа општината Кладороби, во не- 
посрсдна близина на северозападпата страна па 
селото, во поново време е изградена пова на- 
селба која го носи името на црквата посвстепа па 
света Богородица пгго се наоѓа во непосредна 
близина (21°23' х 40°50'). Иако е регистрирана во 
пописите од 1971, 1981 п 1991 година, населбата 
сс води бсз жители, најверојатио поради тоа пгго 
сс упгге пс беше паселепа.

136) ЦЕРОВО
-КЛИДИОН Κλειδίον
(п. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Трипаесетина километри северозападно од 
Сорович и околу 22 километри југоисточно од 
Лерин, во подножјето на една разгранка на Кај- 
макчалап на надморска височипа од 840 метри е 
расположено селото Церово (21°39' х 40°45'). Тоа 
претставува самостојна општина во Леринската 
околија (царска наредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918), чиј атар опфаќа површина од 11 
квадратни километри. Селото од своето основа- 
ње се до денес било и остана чисто македонска 
паселба. Кај селото минува железничката линија 
Солуп Лерин-Битола, а од Солун е оддалечено 
по железничката липија 173 километри. Крај се- 
лото исто така минува и главниот пат од Солун 
за Лерин и Битола. Церово според К'нчов бросло 
300 жители, а според Милоевиќ се состоело од 60 
македонски куќи. Во 1913 годипа имало 402 
жители, во 1920 годипа 399, во 1928 година 492, а 
во 1940 година 620 жители. Селото не настрада 
во Граѓанската војпа, така што при пописот во 
1951 година имаше 636 жители, но поради исе- 
лувањето во прскуокеанските земји во педесет- 
гите години во 1961 година бројот на неговите 
жители ее памали на 468, во 1971 година на 261, 
во 1981 година на 195, а во 1991 годива на 190 жи- 
тели. Селото е доста богато и произведува жито, 
тутун, кромид и анасон, а делумо е развиено и 
сточарсгвото.

137) ЧАЛЏИЛАРИ (ЧАЛЏИЕВО) 
-ФИЛОТАС Φιλώτας
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Девст километри југоисточно од Сорович и 
помалку од пет киломезри јужно од Островското 
Езеро, па падморска височина од 570 мегри с 
сместено сслото Чалџилари (21°43' х 40°38'). Тоа 
е едно од најголемитс села иа Леринската околи- 
ја (до неодампа ή припаѓашс на Кајларската око- 
лија), со статус на самостојна општииа (Царска 
иаредба од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкуппа површипа на општинскиот атар од 41 
квадратеп киломстар. Во минатото било населе- 
по исклучително со турско население. К'нчов го 
спомнува со 1.950 турски жители, а Милоевиќ со 
300 турски куќи, додека при пописот во 1913 го- 
дина се евидептирани 2.381, а во 1920 година 
2.137 турски жители. Г1о пивното принудно исе- 
лувап.е во 1924 година тука биле сместени бсгал- 
скп семејства од Мала Азија, чиј број во 1928 го- 
дина изнесувал 1.893 жители, за да сс зголеми во 
1940 година па 2.134, во 1951 година па 2.177, а во 
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1961 година имаше 2.154 жители. Меѓутоа, по 
шеесеттите години, по изградбата на големите 
термоцентрали во градот Кајлари и со желба за 
поубав живог, миогумина од жителите почнаа да 
го напуштаат селото и да се селат во Кајлари и 
во други поголеми градски центри, така пгго всќе 
во 1971 година бројот на жителите опадна на 
1.655, во 1981 година на 1.618, додека во 1991 го- 
дина се евидентиранп 1.939 жители. Тука е смес- 
тспа и жандармериска станица која врши надзор 
и врз неколку околни села. Селото е поврзано со 
железпичка линија која од Сорович води за Кај- 
лари и Кожанп, како и со убав пат кој од Кожани 
п Кајлари води за Воден и Солун, а точно тука се 
дсли и за Сорович и ЈТерин. Бидејќп лежп в поле, 
селото е доста богато, со развиено земјоделско 
производсво и сточарство.

138) ШАОВЦИ
СЈАКИ Σιάκη

Шаовци во мипатото се сметало повсќе ка- 
ко маало па големото македонско село Герман. 
Расположено е на самиот пат од селото Р'би за 
Герман и грчко-македонската граница (2Г09' х 
40°50'). Во минатото било паселено со Албапци 
муслимани коп во 1924 година се иселиле во Ал- 
банија. Нивниот број според К'нчов изнесувал 
125 души, додека Милоевиќ населбата ја спомну- 
ва со 15 албански куќи. Шаовци во пописите од 
1913 и 1920 година пе сс спомнува како посебна 
населба, бидејќи неговото население е пресмета- 
но во составот на селото Герман. По иселување- 
то на Албанците тука се населиле бегалски се- 
мејсгва од Понд, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 44. Во Граѓанската војна сслото 
сс распадна, а по нормализирањето на ситуаци- 
јата неговите жители се преселија во селото Гер- 
ман, кое беше напуштено од многобројни маке- 
донскн семејства.

139) ШТРКОВО
- ПЛАТИ Πλατύ
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1923·

Околу 3 километри североисточно од езере- 
то Мала Преспа, во самото подножје иа плаи 
ната Бела Вода, на надморска височина од 91 
мстри е расположено селото Штрково (21°0в’ 
40°49'). Тоа е самостојна општипа во Леринсклпж. 
околија (наредба од 24.8.1931 година, Вл. в/к άρ 
301/29.8.1931), чиј агар опфаќа површина од Л 
квадратни километри, од кои 6 се под вода (Ма» 
11респа). Штрково отсекогаш било и до крајотва 
Граѓанската војна (1949 година) осганало чист® 
македонска паселба. Како такво, К'ичов го спо»- 
нува со 165 жители, а Милоевиќ со 20 македов<( 
ски куќи. Во официјалните пописи на населен·- 
ето се констатирани следните двпжења на брорт 
на населспието: во 1913 година 170 жители. м® 
1920 година 215, во 1928 година 253, а во 1940 п>- 
дина 268 житсли. Селото Штрково многу нас 
да во текот на Граѓанската војна, кога него1 
жители беа принудени да побараат прибежи 
во Република Македонија и во источноевропсж·- 
те земји. Вкупно побегнаа 47 семејства со 214 
члена од кои 90 во Република Македонија, а о©- 
танатите во другите источноевропски земји. Н· 
местото на избеганите Македонци по нормализ»- 
рањето на ситуацијата грчките власти населиј·’ 
колонисти - некогашни бегалци од Мала Азцц 
преселени од селото Ошени (Костурско), како ■ 
околу десетина македопски семејства од самсп· 
село кои во меѓувреме се прибраа. Како гаква. 
селото Штрково во 1951 година имашс 133 жите- 
ли, во 1961 година 154, во 1971 година 83, во 19Μ 
година 67, а во 1991 година 86 жители, чнј број е 
памален поради иселувањето на Македонците во 
прекуоксанските земји. Ииаку, селото е доста 
богато и произведува големи количества жито, 
леќа, грав и други производи. Прилично е ра> 
виепо и с гочарството.
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ΧΙ/1 - ВАЛОВИШКА ОКОЛИЈА

1)АЈГЕМАКИ Αϊτεμάκη

Некогашна мала турска населба која била 
сместена околу два километра југозападно од Ана- 
долу под чија оппггина и припаѓала (22°54’ х 41°15’). 
Се распаднала за време на Балканските војни. 
Не се спомнува ниту кај К’нчов ниту во подоц- 
нежните статистики, но затоа е одбележана во 
некои од генералштабните карти.

2) АЛАСЛИ
- ПСИХРОНЕРИ Ψυχρονέρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Мала турска населба сместена во атарот на 
општината Анадолу околу осум километри југо- 
источно од неа (22°58’ х 41Ο13’). Во пописот од 
1913 година е евидентирана со 133, при формира- 
њето на општината со 60, а во 1920 година со 41 
жител. По принудното иселување на Турците во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
грчките власги тука сместиле 8 доселенички се- 
мејства со 21 жител, колку што имала населбата 
во 1928 година. Малку подоцна, поради лошите 
услови за живеење, населбата била напуштена, а 
нејзините жители се прибрале во други населби.

3) АЛЕЗЛИ МАХАЛЕ (ЕЛЕЏИ)
Αλεζλή Μαχαλέ

Некогашна мала гурска населба сместена се- 
вероисточно од Валовипгга на југоисточното под- 
■ожје на планината Сенгелово, западно од Кру- 
шово. Населбата им припаѓала на таканаречени- 
те Ливадич Јуруклери Махали, а К’нчов ја беле- 
жи со 50 жители Турци. Населбата настрадала во 
Балканските војни, поради што во пописите од 
1913 и 1920 година не е евидентирана. Во 1923- 
1924 година населбата била обновена. Во неа би- 
>е сместени извесен број сточарски семејства со 
вкупно 42 жители кои во пописот од 1928 година 
се водат без државјанство, што упатува на поми- 
лата дека станува збор за сточари дојдени од Бу- 
гарија кои поради некои околности не го регу- 
Јирале државјанството. Малку подоцна пасел- 
бата била напуштена и со одлуката на МВР број 
1939 од 1927 година е избришана од евиденција.

4) АМЕРЛИ МАХАЛЕ Αμερλή Μαχαλέ

Едно од шесте јуручки маала сместени на 
југоисточното подножје на планината Сенгелово 
во регионот на Кара Таш, североисточно од Ва- 
ловипгга и западно од Крушово, познати и како 
Ливадич Јуруклери Махали. К’нчов го евиден- 
тнра со 100 жители Турци. Маалото настрадало 
во Балканските војни и бидејќи не било обнове- 
но, избришано е од евидепцијата.

5) АНАДОЛУ
- АНАТОЛИ Ανατολή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна ошптина во Валовишката 
околија (царска наредба од 28.2.1919, Вл. в/к бр. 
48/1919), со вкупна површина на општиискиот атар 
од 65 квадратни километри. Сместено е западно од 
Валовипгга на северозападното подножје на пла- 
нината Круша на надморска височина од 140 метри 
(22°56’ х 41°15’). Во минатото било населено со 
Турци. Како такво, К’нчов го бележи со 400 жите- 
ли, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
395, а при формирањето на општината и во 1920 
година со 340. По принудното иселување на Тур- 
ците во 1924 година грчките власти тука сместиле 
31 доселеничко семејство со вкупно 158 жители, 
колку ιιτιυ се евидептирани во пописот од 1928 го- 
дина. Поради концентрација и иа други доселенич- 
ки семејства од соседните маала кои во меѓувре- 
ме биле напуштени од нивните колонисти, бројот 
на жителите во селото во 1940 година се зголе- 
мил на 290. Во 1951 година е регистрирано со 288, 
а во 1961 година, поради нова концентрација на 
семејства од соседните села кои во меѓувреме биле 
напуштени, селото имало 406 жители. По шеесет- 
тите годиии, поради иселување во поголеми град- 
ски центри, бројот на жителите покажува констант- 
но намалување. Така, во 1971 година се евиденти- 
рани 273, во 1981 година 182, а во 1991 година 167 
жители, со тенденција за натамошно намалување. 
Селото е прилично пасивно. Населението се зани- 
мава со земјоделство и сточарство. Основни произ- 
води се тутун, жито и некои сточарски преработки.

6) АРАПЛИ (ОРАПЛИ) Αραπλή

Некогашна мала турска населба во атарот 
на општината Ложишта, југозападно од Бутков- 
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ското Езеро. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 65 жители. Исг број жители се спом- 
нува и при формирањето на општината Ложиш- 
та. Наскоро потоа населбата била напуштена, та- 
ка пгго во пописотод 1920 година не се спомнува. 
11одоцна не била обновена поради што е избри- 
шана од евиденција.

7) АРИ МАХАЛЕ Λρή Μαχαλέ

Нскогашно мало турско маало во атарот па 
општината Валовишта. Во пописот од 1913 годи- 
на се спомнува со 70 жители. Ист број жители има 
и при формирањето на општината Валовиигга. 
Наскоро потоа населбага била напуиггена, така 
што во пописот од 1920 година не е евидентирана 
и со наредбата на МВР број 22.700 од 1927 година 
е избришана од евиденција.

8) ΑΙΙΙΑΑ МАХАЛЕ (ДОЛНА МАХАЛА) 
-КАТОМЕРОН Κατώμερον
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

На североисгочнитс паднини на планината 
Беласица, во непосредна близина на грчко-бугар- 
ската граница, северозападно од Валовиигга и ју- 
гоисточно од Пстрич, на надморска височина од 
340 метри до неодамна лежело малото село Ашаа 
Махале (23°18’ х 41°23’)· Тоа и припаѓало на гру- 
пата Јуруклери Махали, во која влегувале и Орта 
Махале и Дере Махале, позиати и како Срсдна 
Махала и Горпа Махала, а биле населени со Јуру- 
ци сточари. К’нчов го бележи со 365 жители, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 158, а 
во 1920 година со 161 жител. По нивното принуд- 
но иселување во Турција во 1924 година, по сила 
на Лозанската конвенција, грчките власти тука 
сместиле поголем број бегалски ссмејства со вкуп- 
но 221 жител, колку што се евидентирани во 1928 
година. Во 1940 година бројот на жигслитс се 
намалил на 111. Селото настрада во Втората свет- 
ска војна, а бидејќи лежеше во непосредна бли- 
зина на грчко-бугарската граница, по нормализи- 
рањето на ситуацијата неговото обновување не 
беше дозволено.

9) БАИРЛИ Μπαϊρλή

Мало турско село сместено во атарот на оп- 
штината Босанли, а од 1925 година вклучено во 
составот на опшгината Соколово. Лежело на се- 
вероисточните падини на планината Круша, југо- 
западно од Соколово и југоисточно од Анадолу 
(22°57’ х 41 °12’). К’нчов го спомува со 126 жите- 
ли, според пописотод 1913 година имало 144, а во 

1920 година 84 житсли. По присилпото иселува- 
ње на Турците во Турција во 1924 година селото 
не било обновено, поради што со наредбата на 
МВР број 50.567 од 1927 година е избришано од 
евиденција.

10) БАРАКЛИ
-ВАЛТЕРОН Βαλτερόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Валовишката 
околија (н. од 22.6.1927, Вл. в/к бр. 132/1927) со 
вкупна површина па општинскиот атар од 15 квад- 
ратни киломстри. Сместено е југозападно од Ва- 
ловишта во самото Серско Поле на надморска 
височина од 32 мстри (23°19’ х 41°1Г). Баракли 
во минатото била мешана населба со македон- 
ско, гурско, черкеско и ромско население. К’н- 
чов го спомпува со 300 Македонци, 300 Турци. 
100 Черкези и 30 Роми. Во пописот од 1913 го- 
дина е евиденгирано со 711, а во 1920 година со 
407 жители, претежно Македонци, бидејќи тур- 
ското население било иселено уште во текот на 
Првата светска војна од бугарската војска која во 
1916 година го окупирала ова подрачје. Во 1924 
година во него биле сместени 99 бегалски семеј- 
ства со вкупно 461 бегалец, така што селото пов- 
торно станало мешана населба со македонско и 
доселеничко население. Во пописот од 1928 годи- 
на се евидентирани 868 жители. Поради вонредно 
плодната почва и извршените мелиорации тука 
биле преселени и други семејства од солата Бур- 
сук, Бахтјар и други, кои биле потопени со регу- 
лацијата на Бутковското Езеро и на коритото на 
реката Струма. Затоа бројот на жителиге на Ба- 
ракли се зголемува и во 1940 година во него се 
евидентирани 1.136, а бугарската статистика од 
1941 година го регистрира со 1.017 жители. Во на- 
редните два пописа бројот на жителите е зголе- 
мен, па така во 1951 година се евидентирани 1.549, а 
во 1961 година 1.604 жители. Во 1971 година се- 
лото има 1.346, во 1981 година 1.515, а во 1991 го- 
дина 1.456 жители. Плодната почва, од која се до- 
биваат високи приноси на памук и на други меди- 
тсрански култури го задржа населението од исе- 
лување.

11) БАХТЈАР
- ДЕНДРОФИТОН Δενδρόφυτον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно поголемо македонско село кое 
било сместено во близина на североисточниот брег 
на Бу гковското Езеро, а административно ή при- 
паѓало на оппггината Рамна (23°1Г х 41°15’)· К’н- 
чов го спомнува со 380 жители Македонци. Из- 
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гледа дека насзрадало во времето на Втората бал- 
капска војна, што се гледа од пописот од 1913 го- 
дина кога е евидентирано со само 14 жители, до- 
дека во 1920 година има 121 жител. Во 1924 годи- 
на, под притисок на грчките власти, поголемиот 
број од македоиското население бил прииуден да 
се исели во Бугарија, официјално 76 лица. На нивно 
место тука биле сместени само три бегалски 
семејства со вкупно 11 доселеници, така што, за- 
едно со останатите Македонци, во 1928 година 
Бахтјар имал 57 жители. Со регулацијата на ко- 
ритото на реката Струма и па Бутковското Езе- 
ро селото беше потопено, а селаните се прибрале 
во соседните села, пред се во Баракли.

12) БЕШ ТАУКЛИ (БЕШ МАХАЛЕ)
- КИЈ1ОН Κοίλον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к 179/30.8.1927)

Во атарот па општината Ложишта и јужно 
од неа до неодамна постосла поголсма турска 
населба позната под името БешТаукли или Беш 
Махале (23°04’ х 41 ° 10’). 1<’нчов ја бележи со 300 
жители Турци, во пописот од 1913 година е еви- 
Дентирана со 80, а во 1920 година со 38 жители, 
што зборува дека настрадала во Балканските и 
во Првата светска војна. По иселувањето на Тур- 
ците во 1924 година по сила на Лозанската кон- 
венција тука биле сместени 4 доселенички семеј- 
ства со вкупно 9 жители. Поради лошите услови 
за живеење овие семејства ја напуштиле насел- 
бата и се преселиле во Ложишта, па со наредбата 
на МВР број 43.923 од 1928 година таа е избри- 
шана од евиденција.

13) БУЈУК МАХАЛЕ Μπογιούκ Μαχαλέ

Едно од шесте јуручки маала во регионот на 
Кара Таш, познати и како Ливадич Јуруклери 
Махали. Било сместено на југоисточното подножје 
■а планината Сенгелово, североисточно од Ва- 
жовишта и западно од Крушово. Населбата била 
■вјголема од оваа група јуручки маала. К’нчов ја 
оидентира со 180 жители. Како и сите други 
■аала од регионот на Кара Таш и ова маало нас- 
"■радало во Балканските војни и повеќе не било 
•бвовено.

14) БУЈУКЛИ
- РАХОНАКИ Ραχωνάκι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашна мала турска населба сместена ју- 
"^«сточно од Железничка Станица Порој и јуж- 
* л Дели Хасан Махале (23°02 х 41 °13). Настра- 

дала во Балканскитс војни, а била обновена во 
1924 година кога грчките власти тука сместиле 7 
доселенички семејства со вкупно 27 жители, кол- 
ку што броело селото во 1928 година. Поради не- 
поволните услови за живеење селото малку по- 
доцна било напупггено, а неговите жители се при- 
брале во други села.

15) БУРСУК
-ЛИМНОХОРИОН Λιμνοχώριον 
(и. од 30.4.1929, Вл. в/к бр. 164/3.5.1929)

Некогашно големо село и самостојна општи- 
на во Валовишката околија (н. од 11.11.1927, Вл. 
в/к бр. 296/1927). Селото лсжело југозападно од 
Валовишта, на местото каде што сега се наоѓа 
Бугковското Езеро (23°11 х 41°11). Бурсук било 
паселено исклучително со Максдонци. Како так- 
во, К’нчов го спомнува со 360 жители, но изгледа 
дека било поголемо, што се гледа од пописите во 
1913 и 1920 година кога билс евидентирани 688, 
односпо 682 жители. Во 1924 година во Бугарија 
присилно емигрирале 172 лица, а на нивно место 
биле сместени 37 бегалски семејства со вкупно 
165 жители. Така селото станало мешана пасел- 
ба со вкупно 657 жители колку што се евиден- 
тнрани во пописот од 1928 година. Со изврше- 
ните мелиорации по 1935 година и со регулаци- 
јата на Бу гковското Езеро селото беше потопе- 
но, а неговите жители се сместија во соседните 
села, пред се во Пурлида и Баракли.

16) БУ ГКОВО
- КЕРКИНИ Κερκίνη 
(н. на МВРбр. 8669/1923, 
Вл. в/к бр. 29/1923)

Село и самостојна опиггина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкуп- 
па површина на општинскиот атар од 91 квад- 
ратен километар. Лежи на надморска височииа 
од 38 метри, западно од Валовишта и во непос- 
редна близина на западната страна на Бутков- 
ското Езеро (23°05’ х 41°13’). До 1924 година Бут- 
ково била мешана населба во која живееле Ма- 
кедонци, 'Гурци, Черкези и Роми. К’нчов го спом- 
пува со 220 Македонци, 160 Турци, 225 Черкези и 
50 Роми, но изгледа дека било многу поголемо, 
бидејќи во 1913 година е евидентирано со 1.367, а 
во 1920 година со 1.816 жители. По иселувањето 
на турското и на черкеското цаселение во Тур- 
ција во 1924 година по сила на Лозанската кон- 
венција, како и на 15 Македонци кои присилно 
биле иселени во Бугарија, во него биле сместени 
86 бегалски семејства со вкупно 213 бегалци. Та- 
ка селото повторно станало мешана населба која 
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заедно со месното македонско население во по- 
писот од 1928 година е регистрирана со 832 жите- 
ла. Во 1940 година Бутково има 1.086, во 1951 го- 
дииа 1.280, во 1961 година 1.645, во 1971 година 
1.312, во 1981 година 1.246, а во 1991 година 1.214 
жители. Земјиштето е многу плодно и се навод- 
нува од Бутковското Езсро, поради шго дава ви- 
соки приноси. Се произвсдува многу памук, пче- 
ница, пченка и други земјоделски производи, а 
внимание му се посветува и на краварството. Во 
селото е сместепа жандармериска станица која 
врши надзор и врз неколку околии села.

17) ВАЛОВИШКА БА1БА
- ЛУТРА (ЛУТРА СИДИРОКАСГРУ) 
Λουτρά (Λουτρά Σιδιροκάστρου)

Северозападно од Валовиигга и Пулево, во пе- 
посредна близипа на железничката линија и глав- 
пиот пат што водат од Валовишта за Благоев- 
град и Софија, на надморска височина од 140 ме- 
три има минерални бањи, познати како Вало- 
вишка Баља (23°20’ х 41 °17’). Бањата се наоѓа во 
атарот на градската општина Валовишта и нема 
постојани жители, но во летниот период се кори- 
сти како рекреативен центар и како минерална 
бан,а за лекување на некои болести. Прв пат е 
евидентирана како населба со 3 жители во попи- 
сот од 1961 година, но во наредните пописи не сс 
спомнува како населено место.

18) ВАЛОВИ1ПТА (ДЕМИР ХИСАР)
- СИДИРОКАСГРОН Σιδηρόκαστρον 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Град и седиште на истоимената околија (цар- 
ска наредба од 31.3.1915, Вл. в/к бр. 1204/1.4.1915), 
која влегува во составот на Серскиот округ. Смес- 
тен е североисточно од Солун од каде е оддале- 
чен 110 километри и северозападно од Серес од 
каде е оддалечен 25 километри. Лежи на иадмор- 
ска височина од 100 метри во долината која се 
формира од Крушовската Река што извира рд пла- 
нината Сенгелово (23°24’ х 41°14’)· Валовишта е 
стар град и тврдина која со голема мака била ос- 
воена од Турците по Маричката битка. Градот бил 
седиште на истоимената нахија. Неговото насе- 
ление било мешано и според К’нчов се состоело 
од 1.200 Македонци, 3.300 Турци, 350 Грци или 
погрчени Македонци, 120 Власи и 420 Роми. На- 
селението приличио иастрадало за времс на Бал- 
канските војни (во Првата турското, а во Вто- 
рата максдонското), а особсно во лето го 1913 го- 
дина прп влегувањето иа грчките војски во Ва- 
ловишта, поради што во пописот што е извршсн 
истата година градот е евидентиран со 3.224 жи- 

тели, или со речиси преполовено населенис. По- 
радн тоа што во меѓувреме во градот било смес- 
тено бегалско население, во 1920 година Вало- 
вишта имало 4.337 жители. Во 1924 година, по си- 
ла иа Лозанската копвснција, преостанатото гур- 
ско население било иселено во Турција, а на не- 
гово место биле доселени 2.161 бегалец. Така Ва- 
ловиигга повторно стапало град со мешано насе- 
лепие, од кое во периодот 1919—1924 година во 
Бугарија присилно биле иселени и извесен број 
Македоици. Во 1928 годипа се евидентирани 6.439, а 
во 1940 годипа 8.635 жптсли. При крајот на април 
1941 година градоти околината беа окупирапи од 
бугарската војска, што беше причина поголеми- 
от дел од грчкото население да ги напушти сво- 
ите домови и да побара прибежиште во Солун и 
во другите делови на Егејска Македонија кои беа 
под гсрманска окупација. Поради тоа и бугарска- 
га сгатистика од 1941 година во Валовишта ре- 
гистрира само 4.938 жители. По нормализира- 
њето на ситуацијата градот почна да се созема, 
така што веќе во 1951 година има 7.182, а во 1961 
година 8.177 жители. По шеесеттите години Ва- 
ловишта почна да опаѓа поради мигрирањето на 
населението во Серес и во други поголеми град- 
ски центри. Така, во 1971 година е евидентирано 
со 6.363, во 1981 година со 6.151, а во 1991 година 
со 5.337 жители. Валовипгга има стазус на град- 
ска општина (н. бр. 838/18.1.1946, Вл. в/к бр. 16/ 
20.1.1946), во чиј состав влегуваат уште 6 насел- 
би. Вкупната површина на општинскиот атар из- 
несува 128 квадратни километри. Градот е повр- 
зан со внатрешиос га со добри асфалтирани патиш- 
та, а оттука минува и меѓународниот пат кој ја 
поврзува Грција со Бугарија и Романија, како ■ 
железничката линија која од Солун води за Ис- 
танбул и Софија. Како административен и сто- 
пански центар на околијата и пограничен град (οι 
бугарската граница е оддалечен само 20 киломе- 
три), во него се сместени голем број администр»- 
тивни и други институции, како и војска, а за пот- 
рсбите на месното и околпото иаселение посто- 
јат поголем број трговски и запаетчиски дуќанж. 
Индустријата речиси воопшто не е застапена, по- 
ради што голем дел од населението се занимаав 
со земјоделство и со други стопански дејности.

19) ВЕТРЕН
- НЕОН ПЕТРИЦИОН Νέον ΓΙετρίτσιο* 
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927) ј

Село и самостојна општииа во Валовиип 
околија (нарсдба од 28.12.1919, Вл. в/к бр.2/И 
со вкупна површина на општинскиот атар од 
квадратни километри. Лежи на југоисточното 
ножје на планината Беласица на иадморска 1 
чииа од 100 метри (23°18’ х 41 °17’). Низ него
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Ветренска Река која извира од Беласица, а на по- 
малку од три 'километри понајугоисток се влева 
во реката Сгрума. Ветрѕн е оддалечен од Вало- 
вишта 11 километри, а со градот и внатрешпоста 
е поврзан и со железничка линија која малку по- 
североисточно, во близина на Валовишка Бан>а, 
се дели за Софија и Истанбул. Нсговото населе- 
нне во минатото било мешапо и спорсд К’пчов се 
состоело од 250 Македонци, 1.300 Турци, Ι00 Чер- 
кези и Ι20 Роми. Во 1913 година во Ветрен сс еви- 
дентирани 1.489, а во 1920 годипа, поради сместу- 
вањето на извесен број бегалски семејства, бро- 
јот на жителите се покачил на 1.756. Во 1924 го- 
дина целокупното турско и черкеско население 
се иселило во Турција по сила на Лозанската кон- 
венција, а на нивно место биле сместени 179 бегал- 
ски семејства со вкупно 718 жители и извссен број 
влашки семејства, така што во 1928 година вкуп- 
ниот број на населението изнесувал 2.6И лица. 
По 1933 година, по извршените мелиорацпи и рс- 
гулација на реката Струма и создавањето на Бут- 
ковското Езеро се добија нови плодни обработ- 
ливи површини, со што се создадоа услови за по- 
интензивно доселување, така што во 1940 годипа 
бројот на жителите порасна на 4.903. Така, спо- 
ред бројот на жителите Везрен стана втора на- 
селба во Валовишката околија и стопански цен- 
тар на поголем број села кои гравитираат кон 
вего и доби физиономија на мало гратче. По бу- 
гарската окупација во април 1941 година голем 
дел од населението побегиа во другите делови на 
Егејска Максдонија окупираии од Германците, па 
бугарската статистика од 1941 година Ветрен го 
регистрира со само 2.800 жители. По нормализи- 
рањето па ситуацијата населението почна да се вра- 
ќа и веќе во 1951 година во него се евидентирани 
3.978, во 1961 година има 3.474, а во 1971 година 
3.027 жители. Поради натамошпото исслување во 
поголемите градски цснтри во 1981 година се по- 
пишани само 2.773, а во 1991 годииа 2.479 жите- 
ли. Бидејќи располага со многу илодно земјиште 
кое се наводнува од мелиоративниот систем на 
Струма и Ветренска Река и дава високи и ква- 
литетни приноси на памук, ориз, пченица и други 
култури, селото е многу богато. Како стопански 
центар на целиот регион, за потребите на месно- 
то население тука постојат поголем број тргов- 
ски и занаетчиски дуќани, жандармериска стани- 
ца, пошта која го опслужува месното и околното 
населние и некои административни инстизуции.

20) ВРАНКОВО (ВРАНКОВ ЧИФЛИК)
- ΚΛΤΟ КАРИДЈА Κάτω Καρυδιά
(ιι. од 28.12.1926. Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашпо мало село кое било еместено во 
близина на бугарско-грчката граница, северно од 

Валовишта. .Пежело на надморска височина од 
Ι40 метри (23°24’ х 41°24’). Административно вле- 
гувало во составот на општината Сенгелово. Во 
мннатото сслото било населено исклучително со 
максдонско население. К’нчов го спомнува со 100 
жители Македонци, во 1913 година е евиденти- 
рано со 115, а во 1920 година со 98 житсли. Во 1924 
годпна селото го напуштиле извесен број семеј- 
ства кои припудпо биле иселени во Бугарија, а на 
нивпо место биле сместени 18 бегалски семејства 
со вкупно 52 житсли. Така Вранково станало ме- 
шаиа населба која во 1928 година е регистрирана 
со 61, а во 1940 година со 98 жители. Селото нас- 
традало во Втората светска војна, а по нормали- 
зирањето на сптуацијата, бидејќи се наоѓало во 
непосредна близина на државната граница, грч- 
кпте власти не го дозволија неговото обновува- 
н>е, поради што престана да постои како населба.

21) ГЕРМАП
- СХИСТОЛИТОС Σχιστόλιθος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно големо македонско село сместе- 
но ококлу шсст километри североисточно од Ва- 
ловишта, на југозападпото подножје на плани- 
ната Сенгелово на надморска височина од 250 
метри (23°25’ х 41 °16’). Административно влегува 
во градската општина Валовишта. Според К’н- 
чов, прсд Балканските војни во сслото живееле 
590 Македонци. Меѓутоа, селото настрадало во 
Втората балкаиска војна од грчките војски, пора- 
ди што во пописотод 1913 година е свидентирано 
со само 19 житсли. Во 1916 година, за врсмс па 
бугарската окупација, во селото се вратиле три- 
есетина семејства, така што во 1920 година тоа е 
рсгисгрираио со 135 жители. Но, грчките власти 
извршиле силен притисок врз нив, принудувајќи 
ги да се иселат во Бугарија. Во периодот 1923- 
1924 година во Бугарија официјално се иселиле 
161 Македонец. Место принудно иселените Ма- 
кедонци грчките власти во сслото смесгилс 29 
бегалски ссмсјсгва со вкупно 131 жител, колку 
што броело селото во 1928 година, кога комплет- 
но ја променило својата етничка структура. Во
1940 година Герман има 177 жители. Со доаѓа- 
њето на бугарската војска кон крајот на април
1941 годипа и тие го иапуштиле селото плашејќи 
се од репресалии, така што бугарската статис- 
тика го белсжи со само два житела. По норма- 
лизацијата на ситуацијата селото било обновено 
и веќе во 1951 година е евидентирано со 101, во 
1961 година со 143, во 1971 година со 79, во 1981 
годипа со 34, а во 1991 година со 26 жители. При- 
чината за драстичното намалување на бројот на 
неговото население се должи на фактот што се- 
лото с ридско-планинско и како такво мошне па- 
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сивно. Основни производи на населението се ком- 
пири, жита, тутун и сточарски преработки.

22) ГЛИБОВЦИ
- КАЈ1ОХОРИОН Καλοχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село во Валовишкага околија кое админи- 
стративно влегува во составот на општината Пал- 
меш. Сместено е западно од Валовишта и север- 
но од Кукуш во подножјето на Беласица на над- 
морска височина од 260 метри (22°56’ х 41°17’). 
До 1924 година Глибовци било чисто македонско 
село кое според К’нчов броело 240 жители Ма- 
кедонци. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 193, а во 1920 година со 174 жители. По 
пивното принудно иселување во Бугарија во 1924 
година тука биле сместени бегалски семејства чиј 
број во 1928 година изнесувал 218. Во 1940 годи- 
на селото има 444, во 1951 година 368, во 1961 го- 
дина 339, во 1971 година 283, во 1981 година 243, а 
во 1991 година 195 жители. Селото е поврзано со 
внатрешноста на земјата со патот кој од Кукуш 
води за Валовишта и за Кулата, како и со желез- 
ничката пруга Солун-Софија-Истанбул. Се про- 
изведуваат претежно жита и компири, а населе- 
нието помалку се занимава и со сточарство.

23) ГОЛЕМА МАХАЛА (БУЈУК МАХАЛЕ)
- МЕГАЛОХОРИОН Μεγαλοχώριον 

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Валовишкага 
околија (наредба од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
со вкупна површина на оппггипскиот атар од 12 
квадратни километри. Голема Махала е едно од 
најголемите села во околијата. Лежи на надмор- 
ска висрчина од 35 метри, западно од Валовишта 
и во непосредна близина на десниот ракав на ре- 
ката Струма (23°14’ х 41 °15’). Во минатото село- 
то било населено претежно со Македонци. К’н- 
чов го спомнува со 420 Македонци и 60 Роми, во 
пописот од 1913 година е регистрирано со 250, а 
во 1920 година со 356 жители. Во 1924 година се- 
лото го напуштиле околу 30 македонски семеј- 
ства со вкупно 96 лица, но затоа грчките власти 
тука сместиле 80 бегалски семејства со вкупно 
336 бегалци. 'Гака селото станало мешана насел- 
ба која во 1928 година имала 629 житсли. По из- 
вршените мелиорации и регулацијата на корито- 
то на Реката Струма и на Бутковското Езеро во 
1933 година тука биле сместени и семејства од за- 
грозениге, односно потопените села Бахтјар и 
Мантар Махала, поради што бројот на жителитс 
се зголемил и селото во 1940 година имало 896 
жители. Бугарската статистика од 1941 година го 

бележи со 760, во 1951 година има 944, во 1961 
година 1.156, во 1971 година 991, во 1981 година 
1.011, а во 1991 година 1.010 жители. Селото е мно- 
гу богато, бидејќи раслолага со плодно земјиште 
кое се наводнува од наводнувачкиот систем на 
реката Струма, а поради добри климатски услови 
дава по две-три реколти во годината.

24) ГОРНО ИНАНЛИ
- АНО АМПЕЛИЈА Άνω Αμπε'λια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало турско село кое лежело на 
надморска височина од 240 мезри, помалку од че- 
тири киломезри југоисточно од Валовишта (23°24' 
х 41°13’). Неговото население било турско. К’н- 
чов го спомнува заедно со Долно Инанли со 260 
жители, во 1913 годииа двете маала се евиденти- 
раии како една населба со 273, а во 1920 година 
со 122 жители. По присилпото иселување на Тур- 
ците во Турција во 1924 година во Горно Инанли 
се населени 28 бегалски семејства со вкупно 101 
жител, колку што броело селото во 1928 година. 
Во 1940 година е регистрирано со 92, а бугарска- 
та статистика од 1941 година го евидентира со 85 
жители. Во текот на окупацијата селото било на- 
пуштено од неговите жители кои се сместиле во 
Долно Инанли кое е поблиску до полето и до 
главната сообраќајница Валовишта-Серес, пора- 
ди што и во повоените статистики повеќе не се 
спомнува како населба. Жителите ги задржаа сво- 
итс имоти и натаму ги обрабогуваат.

25) ГОРНО ПОРОЈ
- АНО ПОРОЈА Άνω Πορόϊα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (наредба од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 40 
квадратни километри. Лежи на падморска висо- 
чина од 380 мегри на самото подножје на пла- 
нината Беласица, северозападно од Валовишта ■ 
североисточно од Кукуш (23°0Г х 41°17’)· Горно 
Порој е едно од најголемите села во Валовиш- 
ката околија во кое според К’нчов живееле 2.200 
Македонци, 480 Турци и 1.100 Власи, или вкуп» 
3.780 жители. Селото кое имало физиономија ва 
мало гратче доста настрадало во Балканските вој- 
ни, поради што во 1913 година е евидентирано сж 
2.684, а во 1920 година со само 1.758 жители. Во 
1924 година и малобројните преостанати ТурЖ 
се иселиле во Турција по сила на Лозанскаш< 
конвенција, а и голем број македонски семејстШ’ 
(официјално 372 лица) се преселиле во Бугарија, 
така што во селото останале претежно влашхх 
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но и голем број македонски семејства. На место- 
то на иселените Македонци и Турци грчките 
власги сместиле 208 бсгалски семејства со вкуп- 
но 838 бегалски житсли. Така Горно Порој пов- 
торно станало мешана населба која во 1928 годи- 
на била евидентирана со 2.173 жители, за во 1940 
година иивниот број да се покачи на 2.506. Пора- 
ди бугарската окупација во април 1941 година се- 
лото го напуштиле поголем број бегалски семеј- 
ства, така што бугарската статистика од 1941 го- 
дина го регистрира со 1.970 жители. По нормалп- 
зирањето на ситуацијата поголемиот број од се- 
мејствата кои го напуштиле селото во врсмето 
на Граѓанската војна се вратиле, па така во 1951 
година тоа има 2.143 жители. Во 1961 година се 
регистрирани 1.831, во 1971 година 1.804, во 1981 
година 1.402, а во 1991 годипа 1.434 жители. На- 
малувањего на бројот на жителите по шеесет- 
тите години се должи на мигрирањето на повеќе 
семејс гва и поединци во поголемите градски цен- 
три. Во селото постојат повеќе трговски и зана- 
етчиски дуќани, а во него е сместена и жапдар- 
мериска поткоманда. Населението се занимава 
прстежно со земјоделство. Основни производи се 
жито и компири, а дел од населението се зани- 
мава и со сточарство.

26) ГОРНО ЌУЛЕХЛИ
- АНО КОРИФУДИОН λνω Κορυφούδιον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од Бутковското Езеро, во негова не- 
иосредна близина, на североисточното подножје 
на планината Круша и на надморска височина од 
150 метри до неодамна лежело малото село Гор- 
■о Ќулехли (23°08’ х 41 °1 Г) кое административно 
влегувало во составот на општината Бутково. 
Селото било населено со Турци. Како такво, во 
1913 година е свидентирано со 163, а во 1920 го- 
дина со 166 жители. По нивното иселување во 
Турција во 1924 година тука биле сместени 30 бе- 
галски семејства со вкупно 101 жител, но некои 
од нив го напуштиле селото, поради што во 1928 
ГОдина тоа е евидентирано со 73, а во 1940 година 
ео 88 жители. Селото било напуштено за време 
■а окупацијата, а неговите жители најверојатно 
сс преселиле во селото Бутково. Во повоените 
статистики повеќе не се спомнува како населба.

27) ДЕДЕЛИ Δεδελή

Мало турско село на југоисточното поднож- 
је на планината Круша во атарот на општината 
Бутково. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 64, при формирањето на општината со 
65. а во 1920 година со 71 жител. По присилното 

иселување па Турците во Турција во 1924 година 
селото не било обновено, поради што престана 
да се спомнува како населба.

28) ДЕЛИ ХАСАН МАХАЛЕ
- МОНАСТИРАКИОН) Μοναστηράκιον

. (н. на МВР бр. 8.669/192.3, 
Вл. в/к бр. 29/1923)

Западно од Бутковското Езеро и истоиме- 
ното село Бутково, во непосредна близина на Бут- 
ковскиот манасгир, на надморска височина од 
700 метри лежи селото Дели Хасан Махале (23°02’ 
х 41°14’), кое административно влегува во соста- 
вог на ошитината Бутково. Според К’нчов село- 
то било населено со 280 Македонци, 140 Турци и 
55 Роми, а во пописот од 1913 година е евиден- 
гирано со 511 жители. Изгледа дека настрадало 
за време на Првата светска војна, бидејќи во по- 
писот од 1920 година е евидентирано со само 295 
жители. Во 1924 година, по сила на Лозанската кои- 
венција, преостанатите Турци и други муслимапи 
(Роми) се иселилс во Турција, а голем дел од Ма- 
кедонците (официјално 222 лица) во Бугарија. На 
нивно место биле доселени 79 бегалски семејства 
со вкупно 300 бегалци, така игго селото стана чисто 
бегалска населба, која во пописот од 1928 година 
имала 322 житела. Во 1940 година, поради кон- 
ценграција на семејства од околните попасивни 
ссла се евидентирани 525, а бугарската статисти- 
ка од 1941 година го регистрира со 313 жители. 
Во 1951 година се попишани 540, во 1961 година 497, 
во 1971 година 429 жители, во 1981 година бројот 
се намалува на 359, а во 1991 година на 313 жи- 
тели. Селото произведува многу тутун, жита, па- 
мук и други земјоделски производи, а неговото 
население делумно се занимава и со сточарство.

29) ДЕНИКЧЕЛИ 
(ДЕЈНИШЕЛИ, МЕНДЕП1ЕЛИ)
- АХЛАДЕРО Αχλαδερό:.
(н. од 28.12.1926, ВЛЈ’П/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало ѓуф6ќ&'село во атарот на 
опиггината Ложишта, ИекблкУ^илометри југоза- 
падно од Старошево и западно ‘од Бутковското 
Езеро (23°02 х 41° 12’). Во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 65, а во 1920 година со 68 жи- 
тели. По иселувањето на Турците во Турција во 
1924 година гука биле сместени неколку бегал- 
ски семејства, па дури во декември 1926 годииа 
селото било преимепувано со ново грчко име. 
Меѓутоа, поради немање услови за живеење, до- 
селениците малку подоцна го напуштиле селото 
и се преселиле во други села, поради шго тоа 
престана да постои како паселба.
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30) ДЕРВЕН
- АКРИТОХОРИОН Ακριτοχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), 
со вкупна површина на опиггинскиот агар од 29 
квадратни километри. Лежи на надморска висо- 
чипа од 130 метри на јужпото подножје на пла- 
нината Беласица, северозападно од Валовишта 
(23°11 х 41°16’). Дсрвен во мипатото било чисто 
македонско село. К’нчов го спомнува со 160 жи- 
тсли Македонци, во пописот од 191.3 година е 
евидентирано со 195, а во 1920 година со 249 жи- 
тели. Во 924 година македонското население при- 
силно било иселено во Бугарија, официјално 191 
лице, а на нивно место биле сместени 133 бегал- 
ски семејства со вкупно 475 жители, колку што 
бросло селото во 1928 година. Во пописот од 1940 
година Дервен има 489 жители, а бугарската ста- 
тнстика од 1941 година го регистрира со 331 жи- 
тел. Во 1951 година е евидентирано со 524, во 
1961 година со 626, во 1971 година има 454, во 1981 
година 387, а во 1991 година 488 жители. Населе- 
ниего произведува жита, тутун, компири и други 
земјоделски производи, а бидејќи располага со 
доволно пасишта во ридско-планинскиот атар, 
внимание му посветува и на сточарството.

31) ДЕРЕ МАХАЛЕ (ГОРНА МАХАЛ А)
- ПОТАМОХОРИОИ Ποταμοχοίριον 

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Некогашно поголемо турско село сместено 
на југоисточното подножје на планината Беласи- 
ца, неколку километри југоисточно од Петрич, 
крај самата грчко-бугарска граница и во непос- 
редна близина на селото Орта Махале под чија 
општина припаѓало (23°16 х 41°23’). Лежело на 
надморска височина од 330 метри. Дере Махале 0 
припаѓало на групата Јуруклери Махали, во чиј 
состав влегувале и селата Орта Махале и Ашаа 
Махале, сите населени со Јуруци кои се занима- 
вале претежно со сточарство. К’нчов селово го 
спомнува како Горна Махала со 140 жители, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 428, а 
во 1920 година со 481 жител. По присилното 
иселување на гурското население во Турција во 
1924 година, по сила па .Позанската конвенција, 
грчките власти тука сместиле само нсколку бе- 
галски семејства со вкупно 49 жители, колку што 
броело селото во 1928 година, за во 1940 година 
да има само 56 жители. Селото се распаднало во 
април 1941 година со повлекувањето на грчката вој- 
ска и окупацијата на источна Егејска Македонија 
од бугарската војска. По нормализирањето на 
ситуацијата грчките власти ие го дозволија об- 

новувањето на селото поради стратешки причи- 
ни, бидејќи се наоѓало крај самата државна грани- 
ца, па така тоа престана да постои како населба.

32) ДЕРЕЛИ
- МИКРОРЕВМА Μικρόρευμα
(н. од 28.12Ј926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Мало турско село сместено на североисточ- 
ното подножјс на планината Круша, помалку од 
три километри јужно од Радила (23°00 х 41°13’). 
Порано влегувало во составот на општината Со- 
колово, а по укинувањето на оваа оппггина во 1926 
година, атарот на селото влегол во составот на 
општината Анадолу. К’нчов го спомнува со 60 
жители Турци, во 1913 година е евидентирано со 
41, а во 1920 година со 95 жители. Во 1924 година 
малобројното турско население било присилно исе- 
лено во Турција, а на негово место биле сместен· 
неколку бегалски семејства, па во 1926 година сс- 
лото било преименувано и со ново грчко име 
Меѓутоа, поради немање услови за живеење, но- 
вите доселеници набргу го напуштиле селото ■ 
се преселиле во други села, така пгго во пописот 
од 1928 годииа и во наредиите пописи повеќе ве 
се спомнува.

33) ДОЛНО ИНАНЛИ
- КАТО АМПЕЛИЈА Κάτω Αμπέλια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927) 1

Мало село сместено околу четири километ- 
ри јужно од Валовипгга, под чија општина и пр·- 
паѓа, во непосредна близина на патот што вов·! 
од Валовишта за Серес (23°25’ х 41°13’)· Лежж · 
надморска височина од 140 метри. Селото во ■»- 
натото било населено со Турци. К’нчов го 
нува со 260 жители заедно со Горно Инанд >| 
како такво во 1913 година е евидентирано со 2Ί 
а во 1920 година со 122 ж’лтели. По иселувавг» 
на Турците во 1924 годииа гука биле сместен· 
бегалски семејства со вг;у'· 172 жители 
што имало селото во 192? ѕ '-дина. Порадв «4 
рата местоположба и аЈчшта почва бројот ав 
жителите во 1940 годибз усхачи на 326, кп^· 
што се евидентирани и со бугарската статис-^· 
од 1941 година. ТЗо 1951 година во селото сг ·4 
пишани 210, во 1961 година 310, во 1971 гоММ 
196, во 1981 година 137, а во 1991 година 201 ΜΙ 
тел. Намалувањето на бројот на жителг~ 41 
должи на големата миграција во градските ав· 
три, пред се во Серес и Валовипгга, а порал» 
ната близина и можноста да ги користат сѕм^И 
имоти. Земјата е многу плодна, а главни дх·· 
води се памукот, житото и други земјсЈКЛв· 
производи.



Валовишка околија 193

34) ДОЛНО ПОРОЈ
- КАТО ПОРОЈ А Κάτω 1 Ιορόϊα

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 21 квад- 
ратен километар. Сместено е на јужното поднож- 
је на планината Беласица околу три киломезри 
западно од Горно Порој на надморска височина 
од 200 метри (23°03’ х 41°17’). Селото во минато- 
то било мешана населба во која според К’нчов 
живеле 750 Македонци и 1.600 Турци, во 1913 го- 
дина е евидентирано со 1.279, а во 1920 година со 
1.057 жители. Селото настрадало како во Бал- 
канските така и во Првата светска војна. Пого- 
лемиот број од македонски семејства и поединци 
за време на ВтораТа балканска војна и непосрсд- 
но по Првата светска војпа пребегнале во Буга- 
рија. Во 1924 годииа сите преосганати Турци, ка- 
ко и извесен број Македонци (официјално 56 ли- 
ца) се иселени во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција. На местото на иселените Турци и пре- 
бегнатите Македонци грчките власти сместиле 
200 бегалски семејства со вкупно 773 жители. Та- 
ка селото повторно сганало мешана населба која 
во 1928 година е евиден гирана со 986 жители, во 
1940 година има 1.265, а во 1941 година, според бу- 
гарската статистика 1.074 жители. Во 1951 годи- 
па сс попишани 1.006, во 1961 година 864. во 1971 
година 778, во 1981 година 689, а во 1991 година 
787 жители. Намалувањето на бројот на жители- 
те се должи иа големата миграција во поголеми- 
те градски центри. Во селото е сместена пошта 
која го опслужува месното и околното население, 
општински суд, како и жандармериска поткоман- 
Да со неколку истурени жандармериски станици 
во околните села. Долно Порој, како и Горно По- 
рој не било преименувано затоа пгго некој грчки 
_учен", кој бил во комисијата за прсимснуван.е 
на населбите тврдел дека имсто на селото е од 
ррчко потекло, спомнувајќи ја притоа и позната- 
та изрека на филозофот Хсраклит „Та панта реи“ - 
_Се тече“. Се разбира дека гаквото тврдење с 
лишено од секаква основа, бидејќи именката е 
чисто словенска, а се работи само за заеднички 
■ндоевропски корен. Иако е ридско-планинско, се- 
лото е мошне богато, со развиено земјоделство и 
сточарство, за кое постојат погодни услови поради 
дзострашгге пасипгга во подножјето на Беласица.

35) ДОЛНО ЌУЛЕХЛИ
- КАТО КОРИФУДИОН
Κάτω Κορυφούδιον
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало турско село сместено во не- 
* хгредна близина и јужно од Бузковското Езеро
- -аселените места во Егејска Македонија - II дел 

на надморска впсочина од 150 метри (23°08’ х 
41 °10’). Всушност селото се состоело од две ма- 
ала Горно и Долно. Во пописот од 1913 година 
Долно Ќулехлп е евидентирано со 85, а во 1920 
година заедно со Горно Ќулехли со 115 жители. 
По иселувањето на Турците во Гурција во 1924 
годпна гука биле сместени 30 доселенички семеј- 
ства со вкупно 101 жител. Меѓутоа, дел од досе- 
леницитс наскоро го напуштиле селото, така што 
во 1928 годпна тоа, заедно со Горно Кулехли, е 
евидентирано со 73, а во 1940 година со 88 жи- 
телп. Селото се распадна во Втората светска вој- 
на и повеќе не беше обновено. (Види и село Гор- 
но Ќулехли.)

36) ДРАГОТИН (ДРАГОТИН ЧИФЛИК)
- ΠΡΟΜΛΧΟΗ Προμάχων
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 42 ква- 
дратни километри. .Псжи на надморска височина 
од 80 мезри, северпо од Валовипгга и во иепос- 
редна близина на грчко-бугарсказ’а граница, крај 
самиот главен пат и железничката линија што 
водат од Грција за Благосвград и Софија (23°22’ 
х 41°22’). Драготин во минатото било чисто маке- 
донско село и како такво К’нчов го регисгрира 
со 110 жители. Во пописот од 1913 година е еви- 
дснтирано како напуштена насслба, бидејќи не- 
говото население побегнало пред настапувањето 
на грчката војска во летото 1913 година. По пор- 
мализирањето на ситуацијата дел од населенпето 
се вартило во селото, така што при формира- 
њето на општината било евидептирано со 120, а 
во пописот од 1920 година со 72 жители, кои пак 
во 1924-1925 година биле прогонети од грчките 
власти во Бугарија. На местото па прогонстите 
Македонци грчките власти сместиле 18 доселе- 
ннчки семсјства со вкупно 87 жители колку што 
броело селото во пописот од 1928 годипа. Во по- 
писот од 1940 година селото Драготин е регист- 
рирано со 1.382 жители, но во овој број се прес- 
метани и војниците од стационираниот пограни- 
чсн полк, на πιτο укажува и фактот дека 1.202 од 
нив се мажи, а само 180 жени, што зборува дека 
бројот па жителите пе бил поголем од 360. Со 
капитулацијата на Грција во Априлската војна и 
окупирањето на ова подрачје од бугарската вој- 
ска кон крајот на 1941 година, доселениците од 
Драготин го напуштаја селото, па г,тарската ста- 
тисгика од 1941 година го регистрира како на- 
пуштена насслба. По нормализирањето на сигу- 
ацијага селото е обновено и веќе во 1951 година 
е регистрирано со 245 жители. Во 1961 година 
има 416, во 1971 година 459, во 1981 година 210, а 
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во 1991 година 270 жители. Населението произ- 
ведува гутун, жито, компири и други земјоделски 
производи, а населението делумно се занимава и 
со сточарство.

37) ЃУНЏЕЛИ
- РЕВМАТА Ρεύματα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало турско село во атарот па 
οιπιιтината Валовиигга. Било сместено југоисточ- 
но од Валовишта на југозападното подножје на 
иланината Шарлија на надморска височина од 350 
метри (23°26’ х 41 °12’). К’нчов го белсжи со 175 
жители Македонци, а во 1913 година с евиденти- 
рано со 231 жител. Изгледа дека насградало во 
11рва га светска војна, бидејќи во пописот од 1920 
година не се спомнува. Во 1924 година селото би- 
ло обновено, односно во него биле сместени 30 
доселенички семејства со вкупно 126 жители колку 
што бросло сслото во 1920 година. Во 1940 го- 
дина бројот па жителитс се покачи на 218. Гуп- 
џели настрада за време на Втората светска војна 
и во повоените години повеќе не се спомнува 
како населба.

38) ЕЗЕНЏЕЛИ (ОЗАНЏЕЛИ) Εζεντζελή

Мало турско село во атарот на оппггината 
Анадолу. Било сместено јужно од Соколово и Ра- 
дила во непосредна близина на Дерели (23°0Г х 
41 °13’). К’нчов го бележи со 75 жителп Турци, во 
1913 година е евидентирано со 47, при формира- 
њето на општината има 45, а во пописот од 1920 
година 40 жители. По иселувањето на Турците во 
1924 година во Турција селото не било обновено 
и со наредбата на МВР бр. 50565 од 1927 година е 
избришано од евиденција.

39) ЕЛЕШНИЦА
-ФЕАПЕТРА Φαιά Πέτρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Елешница лежи североисточно од Ва- 
ловишта во долината на Крушовска Река на над- 
морска височина од 280 мегри (23°27’ х 41°16’). 
Административно влегува во составот на оппгги- 
ната Валовишта. Селото во минатото било чисто 
македонско. Како такво, К’нчов го спомнува со 
340 жители Македонци, во 1913 година е евиден- 
гирано со 425, а во 1920 година со 322 жи гели. Во 
текот на Втората балканска војпа и непосредно 
прсд Првата светска војна некои семејства еми- 
грирале во Бугарија, но поголемиот број останал 

во селото се до 1924 година, кога под притвхжв· 
грчките власти сс иселиле уштс 100 Макезм·· 
На нивно место властите во 1924 година 
лого сместпле 10 бегалски семејства со вкуаав-41 
жител. Селото станало мешана населба, носожД 
солутпо македонско мнозинство и во 1928 пн·· 
е регистрирано со 279 жители, а во 1940 гоп·· 
со 325 жители, со колку што го води и бутарс** 
та статистика од 1941 година. Елешница напж- 
да за време на Граѓанската војна кога населаии 
ето се повлече во поголемите градски центра жИ 
ради ιπτο во 1951 година се води како напуппе·· 
паселба. Малку подоцна тоа било обновено а «н 
ќе во 1961 година е евидентирано со 323 житеж.I 
Но, поради емиграција во поголемите градскв ж*Ј 
три бројот на населеиието веднаш почнува да си»- 
ѓа, па во 1971 година селото има 183, во 1981 пм··· 
174, а во 1991 година 160 жителп. Населениетов 
занимава со земјоделство и со сточарство.

40) ЕРЕСЕЛИ
- ДРИС Δρύς
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927>1

Југоисточно од Анадолу и Тодорово на се- 
вероисточните падини на планината Круша » 
неодамна постоеше малото село Ересели (22°5С 
х 41°12’) кое административно влегуваше во соо- 
тавот на ошитината Анадолу. Во селото живееж 
Турци и како такво К’нчов го спомнува со 195 
жигели, во 1913 година е евидентирано со 183. 
при формирањето на општината со 200, а во 192· 
година со 130 жители. По нивното присилно всс- 
лување во Турција во 1924 година во селото билс 
сместени 6 бегалски семејства со вкупно 27 ж«- 
гели, колку што броело селото во 1928 година. 
Поради немање поволни услови за живеење, жв- 
телите наскоро го напуштиле и селото престана 
да се води како населба.

41) ЕРНИ ЌОЈ
ПОНТИСМЕНОН Ποντισμένον

(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојпа општина во Валовишката 
околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 13 квад- 
ратни километри. Лежи на надморска височина 
од 35 метри, југозападно од Валовишта во непос- 
редна близина западно од голсмото село Спатово 
и источио од Бутковското Езеро (23°17’ х 41°13’). 
Неговото население, како и од повеќето села во 
ова подрачјс во минатото било мешано. Според 
К’нчов, се состоело од 300 Македонци, 120 Тур- 
ци, 45 Черкези и 180 Роми. Меѓутоа, веројатно 
било многу поголемо, бидејќи во 1913 година е 
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евидентирано со 1.095 жигели. Изгледа дека нас- 
традало во Нрвата светска војна, па во 1920 го- 
дина селото е регистрирано со само 631 жител. 
По присилното иселувањс па турското и черкес- 
кото население во Турција, во него биле смес- 
тени 44 бегалски семејсзва со вкупно 188 жители. 
Така сслото повторно станало мешана населба 
во која биле сместени и семејства од други кра- 
ишта, така пјто во 1928 година бројот на жите- 
лите се качил на 1.001. Во 1940 година се евиден- 
тирапи 1.020, а бугарскага статистика го забеле- 
жала со 949 жители. Во 1951 година селото има 
1.459, во 1961 година 1.859, во 1971 година 1.895, 
во 1981 година 1.661, а во 1991 година 1.591 жи- 
тел. Сслото е мошпс богато, бидејќи располага 
со мошне плодна почва која се наводнува од 
наводнувачкиот систсм на Бутковското Езеро, а 
и поради благопријатните климатски услови, кои 
овозможувааг две, па дури и три реколти во го- 
дината. Населението произведува многу памук, 
жига и други земјоделски производи, а впимание 
му посвезува и па краварството.

42) ЕСКИЏЕ Εσκιτζέ

Мало турско село сместено североисточно од 
Драготин (23°23’ х 41°24’), под чија општина и при- 
паѓало. Селото настрадало во Балканските војни, 
поради што во 1913 година е евидентирано како 
вапуигтена населба. Во 1920 година е рестрирано 
со 54 жители, но во 1924 година и тие биле исе- 
лени во Турција, по сила на Лозанската конвен- 
пија, а на нивно место не биле населени бегалски 
«ли други семејства. Со наредбата на МВР бр. 
50565 од 1927 година е избришано од евиденција.

43) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА ВАЛОВИПП Λ
СГАТМОС Σταθμός

Жслезничка станица и мало село во атарот 
■а Валовишката околија. Сместено е околу 6 ки- 
ж>метри северозападно од Валовишта на надмор- 
сха височина од 105 метри (23°21 ’ х 41016’), а слу- 
ж· и како железничка станица. Од тука минува и 
оавниот пат кој од Серес и Валовишга води за 
Баагоевград и Софија. Всушност се работи за со- 
«ма нова населба основана во педесеттите годи- 
■■ и како таква во пописот од 1961 година е ре- 
«■гтрирана со 49, во 1971 година 30, во 1981 го- 
жна со 44, а во 1991 година со 23 житсли.

44) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА ПОРОЈ
- РОДОПОЛИС Ροδόπολις 
(н. од 12.7.1926, Вл. в/к бр. 226/1926)

Село и самостојна опиггина во Валовишкага 
< тнја (II. од 12.7.1926, Вл. в/к бр.262/1926). Смсс- 

тено западно од Валовишта и јужно од Горно 11орој 
крај самата железничка линија (23°00’ х 41°16’) на 
надморска височина од 150 метри. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 18 квад- 
ратни километри. Се работи за сосема нова бе- 
галска населба подигпата иа местото каде што 
некогаш се наоѓала железничката станица Долно 
Порој. Прв пат се спомпува како населба во по- 
писот од 1920 годииа со 58 жители. На ова мссто 
грчките власти во 1924 година почналс да градат 
нова населба во која во почстокот биле сместени 
137 бегалски семејства со вкупно 685 жителп, кол- 
ку што броело селото во 1928 година. Убавата 
местоположба и плодното земјиште овозможиле 
концентрација и на други бегалски семејства од 
попасивните ридско-планински населби па плани- 
ната Круша, така што новата населба во 1940 
годипа е евидснтнрана со 868 жители, а бугар- 
ската статистика од 1941 година ја регистрира со 
676 жители. По нормализирањето на ситуацијата 
по Граѓанската војна селото покажува патамо- 
шен растеж, бидејќи за врсме на Граѓанската вој- 
на тука биле сместени поголем број семејства од 
планинските населби на Круша. Така, во 1951 го- 
дина во него се регистрирани дури 1.124 жители, 
во 1961 година има 938, во 1971 година 1.238, во 1981 
година 1.090, а во 1991 година 848 жители. Населба- 
га с урбанизирана, со голем број трговски и зана- 
етчиски дуќани. Тука е сместена и пошта која го 
опслужува месното и околното население. Жите- 
лите, главно, се земјоделци, иако се занимаваат и 
со други занимања. Се произведуваат жита, памук, 
компири и други земјоделски производи, а насе- 
лснието помалку се занимава и со сточарство.

45) ЖЕЈТЕЗНИЧКА СГАНИЦА ХАЏИ БЕЈЛИК
ВИРОНИЈА (СИДИРОДРОМИКОС 

СТАТМОС ВИРОНИЈАС, СГАТМОС) 
Βυρώνεια (Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Βυρώνειας, Σταθμός)

Северозападно од Валовипгга крај самата же- 
лезничка линија и патот кои од Кукуш водат за 
Валовишта и за Кулата (Бугарија) на надморска 
височина од 40 метри е сместено селото Жслез- 
ничка Станица Хаџи Бсјлик (23°16’ х 41 °1 б’). Се- 
лото е сега седшптс на истоимената општипа (н. 
од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6.1926), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 44 квадратни 
километри. Во минатото било само обична же- 
лезничка станица, во која во 1924 година биле 
сместени триесетина бегалски семејства со 133 
житсли, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Меѓутоа, по извршепите мелиорации и рсгу- 
лацијата на коритото на реката Струма и на Бут- 
ковското Езеро, селото почнало брзо да расте 
запгго во него се доселувале семејства од селото 
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Хаџи Бејлик и од други попасивни соседни села, 
па во 1951 година селото е регистрирано со 833 
жители. Убавата местоположба, добрите сообра- 
ќајни врски и другите поволни услови ги прив- 
лекле и другите житсли од селото Хаџи Бејлик 
да го напуштат старого село и да се преселат во 
новата населба, која во 1961 година се зголеми на 
1.395 жители. Во 1971 година селото с рсгистри- 
рано со 1.289, во 1981 година со 1.081, а во 1991 
година со 1.029 жители. Старото село Хаџи Беј- 
лик речиси исцело е напуштено, а во новата на- 
селба е пренесено и седиштето на општината. Во 
нсго с смесетана и жандармсриска стапица. Ос- 
новното занпмање на жителите е земјоделство- 
го. Основни производи се жито, памук и ту гун, а 
поради просграните пасишта со кои располага 
општината во планинскиот атар па Бсласица, 
внимание му се посветува и на сточарството. (Ви- 
ди и село Хаџи Бејлик.)

46) ЈАХАЛИ
- ПСИЛОРАХИ Ψηλορράχη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало турско село сместено на 
исгочното подножје па планината Круша јужно 
од Дсли Хасап Махале п југоисточно од Соко- 
лово (23°0Г х 41°12’). Селото во почетоког и при- 
паѓало на општината Босанли, во Кукушкага 
околија, но со наредба на грчката влада од 1925 
година е одвоено од оваа општина и с вклучсио 
во составот на општината Соколово. Јахали во 
пописот од 1913 година е евидептирано со 68, а во 
1920 годипа со 168 жители. По иселувањето на 
малобројните Турци во 1924 годииа, грчкптс властп 
во него сместиле неколку доселенички семејства, 
па во 1926 година дури и го преименувале селото. 
Меѓутоа, малку подоцна, поради неповолните 
услови за живеење, овие семејства го напуштиле 
селото и се преселиле во други населби поради 
што во пописот од 1928 година и во по- 
доцнежните пописи населбата повсќе не се спом- 
пува, па како таква с избришана од евидспција.

47) ЈОРЕНЛИ (ОРЕНЛИ, ЌУРЕНЛИ)
Ιορενλή (Ορενλή)

Турско село во атарот на општината Вало- 
вишта. Веројатно било сместено североисточно 
од Валовишта, каде се наоѓале и други помали 
турски села. Во 1913 година е евидентирано со 
173 жители. Изгледа дека настрадало во Првата 
светска војна, бидејќи во пописот од 1920 година 
пе се спомнува како населба. Обновено е во 1924 
година кога тука биле сместени три бегалски се- 

мејства со вкупно 17 жители. Меѓугоа, овие семеј- 
ства, поради немање поволни услови за живеење 
ја напуштиле населбата, која со иаредбата на 
МВР бр. 22700 од 1927 година е избришана од еви- 
денција.

48) КАЈРАН МАХАЛЕ
-ДАФНУСА Δαφνούσα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно поголемо турско село кое леже- 
ло јужпо од Ложишта и југозападно од Бутков- 
ското Езеро (23°05’ х 41°10’)· Атарот на селото 
влегувал во составот на општината Бутково. Во 
пописот од 1913 година селото е свидептираио со 
268 жители. Изгледа дека настрадало во Првата 
светска војна, зашто во пописот од 1920 година 
се спомнува со само 97 жители. Во 1924 година, 
по сила на Лозанската конвенција, и овие житсли 
морале да се иселат во Турција, а на нивно место 
биле доселени дваесетина бегалски семејства со 
вкупно 52 жители, колку што броело селото во 
1928 годила. Поради немање нормалпи услови за 
живеење, малку подоцна овие семејства го на- 
пуштиле селото и се преселиле во други населби. 
гака што населбата престана да постои.

49) КАМАРЕТО
- ΚΛΜΑΡΟΤΟΗ Καμαρωτόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Валовишката 
околија (н. од 25.2.1924, Вл. в/к бр. 42/1924), со 
вкупна површипа на општинскиот агар од 10 ква- 
дратни километри. Сместено е 6 километри југо- 
западно од Валовишта во непосредна близина ва 
главниот пат што води од Валовиигга за Серес на 
надморска височина од 40 метри (23°23’ х 41°12’). 
Камарсто во минатото било чисто македонско 
село кое К’нчов го спомнува со 200 жители, » 
1913 година е евидентираио со 126, а во 1920 го- 
дина со 139 жители. Бидејќи атарот на селото 
располага со многу плодно земјиште, грчките 
власти во 1924 година во него сместиле 109 бе- 
галски ссмејства со вкупно 516 жители, па селото 
стапало мешана населба која во 1928 година им*- 
ла 726 жигели. Во 1940 година бројот на жите- 
лите се качил на 886, а бугарската стаз’истика Јв 
1941 година го бележи со 814 жители. Во 1951 
година е рсгистрирано со 810, во 1961 годпна им» 
995, во 1971 годипа 778, во 1981 година 683, а м» 
1991 година 603 жители. Насслснието пр<ж> 
ведува жито, памук и други земјоделски проо- 
водн. а внимание му посвегува и на краварстж»- 
то.



Валовишка околија 197

50) ΚΑΡΑ ОРМАН Καρά Ορμάν

Нскогашно мало турско село во атарот па 
општината Анадолу и два километра јужно од неа 
(22°56’ х 41°15’). Изгледа дека настрадало во 
Балканските војни, поради што и не се спомнува 
во пописот од 1913 година, но затоа во некои ге- 
нералштабни карти е одбележано како растуре- 
на населба.

51) ΚΑΡΑ ΤΑΙΙ1
- МЕТАЛОН Μέταλλον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Валовишта и западно од 
Крушово на падините на планината Сенгелово на 
надморска височина од 660 метри до Втората свет- 
ска војна постоело селото Кара Таш (23°26’ х 
41°19’) кое административно влегувало во соста- 
вот на општииата Крушово. Кара Таш ϋ припа- 
ѓало на групата маала позната и како Ливадич 
Јуруклери Махали, која се состоеше од шест ма- 
ала: Кара Таш, Алезли Махале, Бујук Махале, 
Амерли Махале, Чавдар Махале и Ченге Маха- 
ле. К’нчов Кара Таш го бележи со 150 жители 
Турци, а во пописот од 191.3 година е евиденти- 
рано со 78 жители. Во пописот од 1920 година се- 
лото не се спомнува, што значи дека се распад- 
анло во Првата светска војпа. Селото е обновсно 
по 1923 година кога грчките властп во него смес- 
тиле 72 доселеиички семејства со вкупно 216 жи- 
тели, колку што броело селото во пописот од 
1928 година, а во 1940 година е евидентирано со 
292 жители. Кара Таш настрада во Втората свет- 
ска војна со окупацијата на ова подрачје од бу- 
гарската војска, поради што и не е евидентирано 
во бугарската статистика од 1941 година. Селото 
ве било обновено ниту по нормализирањето на 
ситуацијата, бидејќи неговите жители во мсѓу- 
време се сместиле во побогати села и во град- 
ските центри и не покажале желба за враќање.

52) КАРАСУЈ1И
- МАВРОСУЛИ Μαυροπούλι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Мало македонско село во атарот на неко- 
гашната општина .Пожишта, сместено на северо- 
■сточните падини на планината Круша. К’нчов 
п> бележи со 180 жители Македонци, во пописот 
еа 1913 година е евидептирано со 78, при форми- 
вањето на ошптината со 74, а во 1920 година со 
♦1 жител. По присилното иселување на Македон- 
жте во 1924 година во Бугарија во селото биле 
вестени неколку бегалски семејства, па селото 
тѕри било преименувано со ново имс. Меѓутоа, 

поради немање поволни услови за живеење овие 
семејства малку подоцна го напуштиле селото и 
се преселиле во други села, поради што во по- 
писот од 1928 година и во подоцнежните пописи 
селото повеќе не се спомнува како населба.

53) КАРАЧАЛИ (КАРАЏАЛИ, КРЏАЈ1И) 
Καράτζαλη

Мало турско село кое било смсстено во ата- 
рот па општината Соколово, јужно од селото То- 
дорово, на североисточните падини на планината 
Круша (22°57’ х 41°13’). Во пописотод 1913 годи- 
на е евидентирано со 45 жители, при формира- 
њето на општината со 30, а во 1920 година не се 
спомнува како населба. Обновено е во 1924 годи- 
на кога во псго биле сместени три бегалски се- 
мејства со вкуппо 9 жители, колку што броело 
селото во 1928 година. Поради немање поволни 
услови за живеење и тие го напуштиле селото и 
со наредбата на МВР бр. 50567 селото е избриша- 
но од евидепција.

54) КЕСЕЏИ ЧИФЛИК
- СИДИРОХОРИОН Σιδηροχώριον
(п. па МВР бр. 8669/1923, 
Вл. в/к бр. 29/1923))

Селото Кесеџи Чифлик е сместено западно 
од Валовишта и јужно од Долно Порој под чија 
општина и припаѓа на надморска височипа од 70 
мстри (23°ОГ х 41°15’). Во непосредна близина па 
селото минува железничката линија која од Кукуш 
води за Валовиигга и Бугарија. К’нчов го бележи 
со 180 житсли Македонци, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 154, а во 1920 година со 147 
жители. Поради силниот притисок на грчките влас- 
ти во 1923-1924 година сите македонски жители 
(официјално 152 лица) биле иселени во Бугарија, 
а на пивно место грчките власти сместиле 34 бе- 
галски семејства со вкупно 183 жители, колку што 
бросло селото во 1928 година. Во 1940 година е 
евидентирано со 222, а бугарската статистика од 
1941 година го бслежи со 210 жители. Во 1951 
година има 239, во 1961 година 219, во 1971 годи- 
Па 194, во 1981 година 145, а во 1991 година 160 жи- 
тсли. Бидејќи лежи во котлина, селото располага 
со плодно земјиигге од кое се добиваат високи 
приноси на житам други земјоделски производи.

55) КЕ1ПИ1ПЛИК
- АЕТОВУНИОН Αετοβόυνιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Кешишлик било сместено на југоис- 
точните падини на планината Беласица, северо- 
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западно од Валовипгга и од селото Ветрсн на над- 
морска височина од 220 метри (23°16’ х 41°17’). 
Се работи за некогашно турско село кос се рас- 
паднало во времез'о на Балканските војни, пора- 
ди што п во пописите од 1913 и 1920 година е еви- 
дентирано како растурена населба. Селото е об- 
новено во 1924 година кога грчките власти во ηθ- 
γο сместиле 82 бегалски семејства со вкупно 352 
жигели, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во 1940 година бројот на жителите се зголс- 
мил на 464, бугарската с гатистика од 1941 годииа 
го бележи дури со 850 жители, а во 1951 година 
има 465 жители. По шеесеттите години жителите 
од сслото се преселиле во новоизградената на- 
селба Железничка Станица Хаџи Бејлик, позната 
под името Виронија, поради што во пописите по 
1951 година не се спомнува повеќе како посебна 
населба. Меѓутоа, населението ги задржа имоти- 
те и натаму ги обработува. (Види и село Жслез- 
пичка Станица Хаџи Бејлик.)

56) КРАН МАХАЛЕ (КИРАН МАХАЛЕ)
ΑΚΡΑ Άκρα

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Кран Махале било сместбно западно 
од Бутковското Езеро и јужно од Старошево на 
источното подножје на планината Круша (23°04’ 
х 41°11 ’) и административно влегувало во соста- 
вот на општината Ложингга. Неговото население 
било турско. Во 1913 година е евидентирано со 
192, а во 1920 годипа со 97 жители. По иселува- 
н.ето на преостанатите Турци во Турција во 1924 
година, гука биле сместени неколку бегалски се- 
мејства со вкупно 44 жители, колку што броело 
селото во 1928 година. Поради немање поволни 
услови за живеење, новите жители го напуштиле 
сслото уштс пред Втората светска војна и сс пре- 
селиле во други поголеми села, поради што во 
пописот од 1940 година и во понатамошните по- 
писи селото Кран Махале повеќе не се спомнува 
како населба.

57) КРУШОВО
- АХЛАДОХОРИОН Αχλαδοχώριον
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на ошптинскиот атар од 152 квад- 
ратни километри. Сместено е на североисточниге 
паднни на Сенгеловската Планина, 19 километри 
североисточно од Валовишта, на надморска ви- 
сочипа од 500 метри (23°33’ х 41 ° 19’). Крушово во 
мпнатото било едно од најголемитс села во Ва- 
ловишката околија. К’нчов го спомнува со 2.450 

Македонци, 30 Турци и 30 Власи. Во Втора га бал- 
канска војна дел од населението побегнал во Бу- 
гарија? поради што во пописот од 1913 година се- 
лото е евидентирано со 1.990, а во 1920 година со 
1.459 жители. Поради силниот пригисок на грч- 
ките власти во 1923-1924 година Крушово го на- 
пуштиле повеќе од 250 македонски семејства (офи- 
цијално 1.082 лица) кои се преселиле во Бугарија. 
На нивно место грчките власти сместиле 204 бе- 
галски семејства со вкупно 679 житсли. Така се- 
лото станало мешана населба во која мнозин- 
ството на населението останало македонско и ка- 
ко такво во 1928 година е регистрирано со 1.590 
жители. Во пописот од 1940 година селото е еви- 
дентирано со 3.045 жители. Зголемувањето на 
бројот на жителите се должи на фактот што тука 
во тоа време бил стациониран еден полк грчка 
војска. Бугарската статистика од 1941 година го 
бележи со 748 жители, претежно Македонци, б»- 
дејќи повеќето бегалски семејства побегнале преа 
бегалската окупација. По нормализирањето на »■ 
туацијата луѓето почнаа да се враќаат во селсл· 
и веќе во 1951 година тоа има 1.961 жител. Во 1961 
година се евидентирани 1.787, во 1971 година 1.33С 
во 1981 година 960, а во 1991 година 853 жителж. 
Намалувањето на бројот на жителите во послел- 
ниве три децении се должи на голеата миграциЈ· 
на населението во поголемите традови. Иако с 
планинско, селото е мошне богато. Главни прв- 
изводи се компири, жито и други земјоделски ч» 
изводи. Пространите пасишта со кои располжв 
овозможуваат и развој на сточарството, па се с®- 
глсдуваат кози, овци и крупен добиток. Во 
шово е стационираиа жандармериска станица ·Μ 
ја врши надзор и врз околните села.

58) КРЧЕВО
- КАРИДОХОРИОН Καρυδοχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1921

Селото Крчево е сместено на северожл 
ните падини на планината Шарлија, 22 киломе 
североисточно од Валовипгга и три килсмг 
источно од Крушово, под чија општина и при 
(23°35’ х 41°19’). Лежи на надморска височ·· 
640 метри. До 1924 година селото било чисто 
кедонска населба. К’нчов го спомнува со 1 
жители. Тоа настрадало во Втората бали· 
војна од грчките војски. Исплашени ол ■ 
ствага што ги вршела војската, околу 200 ■ 
донски семејства побегнале во Бугарија. П-'· 
тоа во пописот од 1913 година селово с пв 
тирано со само 312, а во 1920 година со 4М1 
тел. Не можејќи да го издржат притисокот Ш 
ките власти кои по секоја цена сакаа за и» 
требат македонското население од ова ооф· 
во 1923-1924 година поголемиот дел од оек· 
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натитс македонски жители бил принуден да го 
напушти селото (официјално 486 лица), па во се- 
лото останале сосема мал број македонски семеј- 
ства. Во 1924 година грчките власти во сслото 
сместиле 43 бегалски семејсгва со вкупно 170 жи- 
тели, така што, заедно со преосганатите 76 Ма- 
кедонци, во 1928 година селото имало вкупно 260 
жители. Во пописот од 1940 година е евиденти- 
рано со 499, што се должи на доселување на дру- 
ги бегалски семејсгва. Но, бугарската статистика 
од 1941 година го бележи со само 90 жители, што 
значи дека најголемиот дел од бегалски ге ссмсј- 
ства го напуштил селото при доаѓањето на бу- 
гарскага војска. По Втората светска војна жите- 
лите се вратиле во селото, за повторно да бидат 
евакуирани во 1947 година поради Граѓанската вој- 
на. Така, во 1951 година, Крчево е регистрирано 
како село без жители, бидејќи тис се уш гс не би- 
ле вратени во селото. Во 1961 година сс реги- 
стрирани 451, во 1971 година 295, во 1981 година 
186, а во 1991 година 150 жители. Намалувањето 
на бројот на жи гелите по шеесеттите години се 
должи на нивното мигрирање во поголемите град- 
ски центри, во потрага по подобар живот. Жите- 
лите на селото се занимаваат со земјоделство. 
Основни производи се тутун, компири и жито. По- 
ради поволните услови за сточарење, внимание 
му се посветува и на сточарс гвото.

59) КУМЛИ (ЌУМЈ1И, ДОЛНО ЧИФЛИК)
- АМУДЈА Αμμουδιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 12 квадрат- 
ни километри. Сместено е југозападно од Вало- 
вишта и југоисточно од Бутковското Езеро во са- 
мото Валовишко-серско Поле на надморска ви- 
сочина од 30 мегри (23°2О’ х 41°09’). Според К’н- 
чов во селото живееле 750 Македонци, 150 Турци 
■ 45 Роми. Како мешана населба во 1913 година е 
регистрирано со 871, а во 1920 година со 544 жи- 
тели. По иселувањето на преостанатиге Турци во 
1924 година во Турција, по сила на Лозанската 
■онвенција, како и на извесен број македонски 
семејства во Бугарија, тука биле сместени 30 бе- 
галски семејства со вкупно 161 жител. Така село- 
то повторно станало мешано и како такво во 1928 
к>дина е евидентирано со 820 жители, во 1940 
пздина броело 1.153, а бугарската статистика од 
1941 година го води со 1.360 жители. Во 1951 го- 
жна во него живеат 1.334, во 1961 година 1.590, 
■о 1971 година 1.195, во 1981 година 1.262, а во 1991 
година 1.145 жители. Селото располага со многу 
иодно земјиште кое се наводпува од реката Стру- 
«ѕ и од Бутковското Езеро, а поради поволните 

климатски услови се добиваат по две, па и три 
високоприносни реколти. Се произведува многу 
памук, жито, пченка, бостан и други земјоделски 
производи, а внимание му се посветува и на кра- 
варството.

60) ЛАТРОВО (ЛАТАРОВО) 
-ХОРТЕРОН Χορτερόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 9.7.1928, Вл. в/к бр. 126/1928), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 9 квад- 
ратни километри. Смес гено е околу четири кило- 
метри југозападно од Валовишта крај самата же- 
лезничка пруга која од Валовипгга води за Серес, 
на надморска височина од 90 метри (23°22’ х 41°14’). 
Во мипатото населението било чисто македон- 
ско. ΚΊριοβ го спомнува со 360 македонски жите- 
ли, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
292, а во 1920 година со 284 жители. Под силен 
притисок во 1924 година селото го напуштија 4 
семејства со 17 души. Бидејќи атарот па селото 
располага со плодно земјиште, грчките власти во 
1923 година во него сместиле 68 бегалски семеј- 
ства со вкупно 259 жители, така што селото ста- 
нало мешана насслба која во 1928 година имала 
571 жител. Во 1940 година поради натамошното 
доселување на бегалски семејства, бројот на жи- 
телите се качил на 691. Бугарската статистика од 
1941 година го бележи со 170 жители, што значи 
дека голем број од бегалски ге семејства го напуш- 
тилс селото пред бугарската окупација. 11о Вто- 
рата светска војна населението се вратило во се- 
лото, а за време на Граѓанската војна во него би- 
ле концентрирани и голем број семејства од заг- 
розените планински села, од кои повеќсто оста- 
нале во него и по нормализирањето на сигуаци- 
јата. Поради тоа, во 1951 годипа селото е евиден- 
тирано со 945 жители, во 1961 година се попи- 
шани 872, во 1971 година 839, во 1981 година 782, 
а во 1991 година 715 жи гели. Селото е мошне бо- 
гато, бидејќи располага со плодно земјиште кое 
се наводнува и кое поради добрите климатски ус- 
лови дава по две до три високоприносни реколти. 
Населението одгледува многу памук, фуражни и 
други земјоделски растенија, а внимание му пос- 
ветува и на краварството.

61) ЛЕХОВО
- КРАСОХОРИОН Κρασσοχώριον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

.Пехово е едно од некогаш најголемите ма- 
кедонски села во Валовишката околија кое денес 
лежи во урнатини. Било сместено југоисточно од 
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Валовшпта до самата бугарско-грчка граница па 
надморска височина од 510 мегри (23°29’ х 41°24’). 
Адмипистративно влегувало во составот на оп- 
гптината Сенгелово. К’нчов го спомнува со 1.250 
жители Македонци, во 1913 година е евиденги- 
рано со 1.117, а во 1920 година, поради масовното 
бегање па жителите во Бугарија непосредно пред 
11рвата светска војпа, со само 505 жители. Во 
1923 1924 година селото го напуштиле и други 
дваесетина македонски семејства со 75 души, по- 
ради што во 1928 година бројот на жителигс се 
намали на 459, сите Македонци, бидејќи тука не 
биле сместени бегалски семејства. Побегнатите 
ссмсјства од Лехово подигнале нова насслба во 
Пиринска Македопија, само два километра се- 
всрно од старото село и го нарекле Ново Лехово 
(23°29’ х 41 °25’). Во 1940 годипа Лехово има 545 жи- 
тсли, а бугарската статистика од 1941 година го 
белсжи со 544 жители. Селото настрадало за вре- 
ме па Граѓанскага војна кога неговиге житсли 
делумпо побегнале во Бугарија, а дел се повлекоа 
во полето. I Јоради пограничноста ла теренот, по 
нормализираљето на ситуацијата грчките власти 
ие го дозволија обновувањето на селото, така 
πιτο тоа престана да постои како населба.

62) Ј1ИПО1П
- ФИЈ1ИРА Φιλύρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Липош кое сс распадна за време на 
Граѓанската војна било сместено на јужнитс па- 
дини на планината Беласица (23°06’ х 4Γ16’), а ад- 
министративпо влегувало во составот на општи- 
на га Горно Порој. До 1924 година селото било на- 
селено исклучително со Македопци. Како такво, 
К’нчов го спомнува со 350 жители, а во 1913 го- 
дина е евидентирано со 456, што укажува па тоа 
дека било поголемо. Како и сите македонски се- 
ла од овој регион, така и Липош настрада непос- 
редно по Првата светска војна, бидејќи дел од не- 
говото население поради репресалиите на грчки- 
те власти побегна во Бугарија, поради игго во 
1920 година е регистрирано со 210 жители. Во 
1923—1924 година, поради жестокиот притисок се- 
лото го напуштија уште 25 семејства со 80 члена, 
а на нивно место грчките власти смесгија 39 
бегалски семејства со вкупно 144 жители. Така 
сеото станало мешапа населба во која преовла- 
дува бегалскиот елемент и, како такво, во 1928 
година е регистрирано со 184, а во 1940 година со 
400 жители. Бугарскага статистика од 1941 годи- 
на го бележи со 211 жители. Селото се распадна 
за времс па Граѓанската војна, а неговото насе- 
леиие било евакуирано од грчките влас ги и смес- 
тсно во селото 1,1ума Махале. По нормализира- 
њето на сигуацијата за нив и за жителите од се- 

лото 'Годорич била подигната нова населба наре- 
чсна Неохориои, која била изградена крај самвст 
главен пат и желсзничкага линија. Селаните г· 
задржаа своите имоти и натаму ги користат. (В·- 
ди и ссло Неохорион.)

63) Ј1ОЖИПГГА
МЕСОЛОФОС Μεσόλοφος

(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Сслото Ложишта се паоѓало јужио од Буг- 
ково во непосредна близина и југозападно од Бут- 
ковското Езсро (23°05’ х 41°11’). До неговото рас- 
туран.е претставувало самостојна општина (н. οι 
28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920) во која влегувале 
уигге 11 населби. Во мипатото било населено со 
турско население. К’нчов го спомнува со 400 Турпж 
и 90 Роми. Бидејќи настрадало за време на 
Балканските војни, во 1913 година е евидентира- 
но со само 63 жители, при формирањето на оп- 
штината имало 131, а во 1920 година 169 жителж. 
По иселувањето на Турците во 1924 година во не- 
го биле сместени 39 бегалски семејства со вкупно 
138 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Последен пат е евиденаирано во 1940 го 
дина со 148 жители. Селово настрада за време ва 
Втората светска војна и Граѓанската војна во Гр- 
ција и повеќе не беше обновено, а атарот на ов- 
штината е вклучен во составот на општината 
Бутково.

64) МАНАСТИР БУТКОВО
- МОНИ БУТКОВУ Μονή Μπουτκόβου

Постар манастир кој се наоѓа помалку О1 
еден километар западно од селото Дели Хасаж 
Махале (23°02’ х 41°14’). Во 1913 година е евж- 
дентиран со 30 жигели, колку што имал калуѓер· 
и работници. При формирањето на општината во 
1919 година е евидентиран со 5 жители. Во по- 
доцнежните пописи повеќе не се спомнува како 
населба.

65) МАНДРАЏИК
- МАНДРАКИОН Μανδράκιον
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. бр. 539 од 2.9.196.3, Вл. в/к бр. 148/21.9. 
1963), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 35 квадратни километри. Сместено е во котли- 
ната крај железничката пруга која од Кукуш во- 
ди за Валовипгга и Бугарија и во близина на ре- 
ката Струма, од каде почнува да се формира Бут- 
ковското Езеро (23°09’ х 41°16’). Во минатото 
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тоа било мало чифлигарско село сместено околу 
еден километар посевсрно од сегашната место- 
положба. Сслото било населено со Турци. Како 
такво, К’нчов го спомнува со 90 жители, во 1913 
година е евидентирано со 63, а во 1920 година со 
29 жители. По иселувањето па Турците во Тур- 
ција во 1924 годипа грчките власти тука подиг- 
нале сосема нова населба во која сместиле 67 
бегалски семејства со вкупно 339 жители, колку 
пгго броело селото во 1928 година. Во 1941 годи- 
па бројот на жителите се качил на 421, а бугар- 
ската статистика од 1941 година го бележи со 313 
жители. Поради доселување на жителите од со- 
седното планинско село Мешели, кои гука се 
преселиле во времето на Граѓанската војна, а 
останале да живеат во селото и по пормализи- 
рањето на ситуацијата, селото во 1951 година е 
евидентирано со 737 жители. Во 1961 година има 
846, во 1971 година 577, во 1981 година 439, а во 
1991 година 432 жители. Намалувањето на бројот 
на жителите по шеесеттите години се должи на 
мигрирањето на дел од населението во поголеми- 
те градски центри. Селото е мошне богато, би- 
дејќи располага со плодна почва која се навод- 
нува од системот на рската Струма и на Бутков- 
ското Езеро, а поради благопријатните климат- 
ски услови тука, како и во цслата котлина, се 
добиваат по две, па и по три богати реколти. Се 
произведува многу памук, жито и други земјо- 
делски производи. Внимание му се посветува и на 
краварството и на одгледувањето на ситниот до- 
биток (овци и кози), бидејќи добар дел од атарот 
на општината е ридско-планински и богат со па- 
сишта погодни за сточарење. Во селото е смес- 
тена жандармериска станица која врши надзор и 
врз неколку околни села.

66) МАНТАР МАХАЛА
- МАИИТАРИ Μανιτάρι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Мантар Махала лежело помалку од 
два километра западно од Голема Махала (23°12’ 
х 41 °15’), а административно влегувало во соста- 
вот на општината Бурсук. Според К’нчов било 
населено со 540 Македонци и 120 Роми. Во Вто- 
рата балканска војна прилично настрадало од грч- 
ките војски, поради што во 1913 година е евиден- 
тирано со 258, а во 1920 година со 332 житсли. Не 
можејќи да го издржат притисокот и репресали- 
■те на грчкиге власти, во 1923-1924 година околу 
20 македонски семејства со вкупно 65 лица еми- 
грирале во Бугарија. На местото на присилно исе- 
лените Македонци грчките власти населиле 72 
бегалски семејства со вкупно 296 жители. Така 
селото повторно станало мешана насслба, која 
®о 1928 година имала 449 жители. Со регулаци- 

јата на новото корито на рската Струма, кое ми- 
нува низ селото, и на Бутковското Езеро во 1933 
година, селото Мантар Махала, како и селото Бах- 
тјар се распаднаа, а нивното население се пресе- 
ли во Горна Махала, поради што во подоцнеж- 
ните пописи повеќе не се спомнуваат како населби.

67) МАХМУТЛИ
- ПОЛИВРИСОН Πολύβρυσον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно турско село во атарот на општи- 
ната Валовишта. Било сместено североисточно 
од Валовишга, на падините на планината Шар- 
лија на надморска височина од 400 метри (23°26’ 
х 41°15’)· Во 1913 година е евидентирано со 341 
жител. Изгледа дека пастрадало во Првата свет- 
ска војна, бидејќи во пописот од 1920 година не 
се спомнува како населено мссто. Грчките влас- 
ти го обновиле селото во 1924 година, сместу- 
вајќи во него 23 бегалски семејства со вкупно 119 
жители, колку пгго броело селото во 1928 годи- 
на. Во 1940 година нивниот број се качи на 177, а 
бугарската статистика од 1941 година го бележи 
исто така со 177 жители. Селото се распадна во 
текот на Граѓанската војна и по нормализи- 
рањето на ситуацијата не е обновсно.

68) МАХМУТЛИ (МАМУТЛИ) 
-ПИГАДУЛИ Πηγαδούλι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Махмутли било сместено на северо- 
источните падини на планината Круша и јужно 
од Анадолу, под чија општина припаѓало (22°56’ 
х 41°14’). Било населено со гурско население. К’и- 
чов го спомнува со 88 жители Турци. Во 1913 го- 
дина с евидентирано со 83, при формирањето на 
општината со 60, а во 1920 година со 40 жители. 
По иселувањето на Турците во 1924 година тука 
биле сместени седум бегалски семејства со вкуп- 
но 21 житсл, колку што бросло селото во 1928 
година. Но, поради немање поволни услови за 
живеење и новите жители го напуштилс селото 
упгге пред Втората светска војпа и се преселиле 
во други села, поради што во пописот од 1940 го- 
дина и во подоцнежните пописи повеќе не се 
спомнува.

69) МЕРАШ Μεράς

Мала гурска населба во атарот на селото Ло- 
жипгга. Се спомнува при формирањето па оппгги- 
ната Ложишта и при пописот на населението од 
1920 година - со 58 жители. По иселувањсто на 
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Турциге во Турција во 1924 година, населбата не 
била обновена и е избришана од евиденција.

70) МЕШЕЛИ (МИШЕЛИ)
- ПЕТРИНОН Πέτρινον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Мешели било сместено на јужното 
подножје на планината Беласица северно од Ман- 
драџик (23°09’ х 41°16’). Лежело на надморска ви- 
сочина од 200 мстри и административно влегу- 
вало во составот на општината Дервен. Неговото 
население во минатото било турско. К’нчов го 
спомнува со 350 жители Турци, во 1913 година е 
евидентирано со 492, а во 1920 година со 173 жи- 
тели, што укажува дека настрадало во Првата 
светска војна. По иселувањето на преостанатите 
Турци во 1924 година во Турција, грчките власти 
тука сместиле 40 бегалски семејства со вкупно 
311 жители, колку што броело селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година бројог на жителите се качи 
на 339, а бугарската статистика од 1941 година го 
води со 229 жители. Селото се распаданло во те- 
кот на Граѓанската војна, кога неговото населе- 
ние било евакуирано во селото Мандраџик. Бидеј- 
ќи грчките власти не го дозволија обновувањето 
на селото затоа што се наоѓа во пограничен регион, 
селаиите на Мешели останаа да живеат во Ман- 
драџик каде за нив беа подигнати нови станови, 
но ги задржаа своите имоти и натаму ги користат.

71) МРСНА (МРСНА МАХАЛА)
- ГОНИМОН Γόνιμον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од .30.6.1947, Вл. в/к бр. 115/1947), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 15 ква- 
дратни километри. Лежи западно од Валовишта 
на надморска височина од 35 метри (23°15’ х 41°14’). 
Неговото население во минатото било прстежно 
македонско. К’нчов го спомнува со 420 Македон- 
ци и 120 Роми. Бидејќи настрадало во Вгората 
балканска војна, во 1913 година е евеидснгирано 
со 257, а во 1920 година со 183 жители. На мес- 
тото на иселените Македонци грчките власти во 
1924 година сместиле 34 бегалски семејства со 176 
жители, така што селото, заедно со месното ма- 
кедонско и новото бегалско население, во 1928 го- 
дина броело 369 жители. Во 1940 година, поради 
доселувањето на семејства од распаднатите села 
Мантар Махала и Бахтјар заради регулацијата на 
коритото на рсклата Струма, бројот на насе- 
лението се зголеми на 885 жители. Бугарската 
статистика го бележи со 700 жители, во 1951 го- 
дина е евидентирано со 778, во 1961 година има 

962, во 1971 година 810, во 1981 година 725, а во 1991 
година 805 жители. Селото е мошне богато, би- 
дејќи располага со мошне илодна почва која се на- 
воднува од реката Струма, а поради поволните кли- 
матски услови дава две-три високоприносни ре- 
колти годишно. Се произведува многу памук, жи- 
то, пченка, бостан и други земјоделски произво- 
ди, а внимание му се посветува и на краварството.

72) 1УГТНИЦА
- МАКРИНИЦА Μακρινίτσα 
(н. на МВРбр. 44971/1922, 
Вл. в/к бр. 73/1922)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 19 ква- 
дратни километри. Сместено е западно од Вало- 
вишта, на јужното подножје на планината Бела- 
сица на надморска височина од 375 метри (22°59' 
х 41018’). К’нчов го спомнува со 740 Македонци ■ 
900 Турци, во 1913 година е евидентирано со 1.578, а 
во 1920 со 1.276 жители. По иселувањето на Тур- 
ците во Турција во 1924 година, како и на околу 
70 македонски семејства со вкупно 275 души ксж. 
не можејќи да ги издржат притисокот и репреса- 
лиите на грчките власти, биле принудени да се исе- 
лат во Бугарија. На нивното место биле сместев 
122 бегалски семејства, со вкупно 443 бегалсв· 
жители. Така селото повторно станало мешав 
населба со апсолутно мнозинство на доселен·*-; 
киот елемент. Како такво, во 1928 година е ре- 
гистрирано со 573, а во 1940 година со 860 жгто- 
ли. Бугарската статистика го бележи со 850 
тели. Селото прилично настрада во времето 
Граѓанската војна, кога било евакуирано во 
ските села, а по нормализирањето на ситуашф·· 
се вратил само дел од неговите жители. Во 
година е регистрирано со 144, во 1961 годива 
497, во 1971 година со 264, во 1981 година со 2ЛЦ 
а во 1991 година со 268 жители. Населениетс « 
занимава со земјоделство и со сточарство за л·· 
постојат погодни услови.

73) МУСА ЧАЛИ
- АЕТОФОЛЈА Αετοφωλιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.192"^

Малото село Муса Чали постоело зе 
Втората светска војна и лежело југоисточив^И 
Валовишта на југозападните разгранки на ж··· 
иата Шарлија (23°28’ х 41°13’). До 1924 годиии^И 

ло населено со Турци кои претежно се 
вале со сточарство и административно 
во составот на општината Валовипгга. Спорез £■ 
чов броело 200 жители Турци, во 1913 гоииИ 
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ло регистрирано со 222, а во 1920 година, како 
последица од Првата светска војна, имало само 
131 жител. По присилното иселувањс на Турците 
во Турција во 1924 годипа, по сила на Лозанската 
конвенција, во селото биле сместени помал број 
бегалски семејства со вкупно 13 жители, колку 
што броело селото во 1928 година. Поради нсма- 
н>е поволни услови за живеење, селото малку по- 
доцна било напуштено од доселениците и е из- 
бришано од евиденцијата на населените места.

74) МУТУФЛИ (МУТАВЛИ) Μουτουφλή

Некогашна турска населба сместена источ- 
но од Валовишта, под чија опиггина и припаѓала. 
К’нчов ја спомнува со 185 жители Турци, а во 1913 
година е регистрирана со 84 жители. Населбата 
насградала во Првата светска војна, а по норма- 
лизираљето на ситуацијата не била обновена и со 
наредбата на МВР број 22700/1927 година е из- 
бришана од евиденцијата на населените места.

75) НЕОХОРИОН Νεοχώριον

Нова населба и самостојна општина во Ва- 
ловишката околија. Сместена е западно од Вало- 
вишта и Мандраџик и источно од Железничка 
Станица Порој (23°05' х 41°16’)· Лежи на пад- 
морска височина од 90 метри. Во оваа населба по 
Граѓанската војна во Грција биле сместени жите- 
лите од селата Липош и Тодорич. Населбата е 
■одигната крај самиот главен пат и железнич- 
<ата линија кои од Кукуш водат за Валовишта и 
Бугарија. Прв пат е евидентирана како населба 
■о пописог од 1951 година со 498 жители, а во 
1961 година бројот на нејзините житсли се зго- 
жми на 731. Административно влегуваше во сос- 
тавотна оппггината Долно Порој. Во шеесеттите 
1ОДИНИ доби статус на самостојна општина и како 
вжва во пописот од 1971 година е регистрирана 
®о 587, во 1981 година со 499, а во 1991 година со 
ТЅ2 жители. Жителите од новата населба ги за- 
Ј^ажаа своите имоти во старите села и натаму ги 
■зристат.

76) ОБАЈА (ОВАЈА)
- АГРИОЛЕВКИ Αγριολεύκη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Валовишта и два киломе- 
Чра јужно од Ветрен крај десниот брег на реката 
Сфума до неодамна постоело малото село Оба- 
* кое административно влегувало во составот 
® ^иггипата Ветрен (23°18’ х 41 °16’). Лежсло на 

надморска височина од 38 метри. К'нчов го спом- 
нува како турска населба со 210 жители, но не е 
во право, бидејќи во него живееле и Македонци. 
Како такво, во пописот од 1913 година е регис- 
грирано со 115, а во 1920 година со 134 жители. 
По иселувањето на Турците во 1924 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, и на 
Македонците (официјално 55 лица) во Бугарија, 
грчките власти во Обаја сместиле 45 доселенич- 
ки семејсгва со вкупно 217 жители, така што за- 
едно со помалобројното македонско население во 
1928 година селото имало 272 житсла. Но, пора- 
ди маларијата која го косела населението, бројот 
на жителите во 1940 година е намален на само 55. 
Бугарската статистика од 1941 година го бележи 
со 200 жители, а во 1951 година е регистрирано 
со 51 жител. Малку подоцна нсговите жители се 
преселиле во селото Ветрен, поради што во по- 
доцнежните статистики Обаја не се спомнува по- 
веќе како насслба.

77) ОДОМЛИ (УСЕМЈ1И, УЧЕЛИ) Οδομλή

Во атарот на оппгтината Анадолу, на севе- 
розападнитс падини на планината Круша до пред 
Втората светска војна лежело малото село Одомли 
или Усемли кое до 1924 година било населено со 
гурско население. Иако К'нчов не го спомнува, 
во 1913 година Одомли било регистрирано со 
106, а во 1920 година со 185 жители. По нивното 
исслување во 1924 година во Турција,. во него 
билс сместени 17 бегалски семејства со вкупно 69 
жители. колку што имало селото во 1928 година. 
Иако со наредбата на МВР број 50567 од 1927 го- 
дина е избришано од евиденција, селото всуш- 
ност се распаднало непосредно пред Втората свет- 
ска војна и повеќе не било обновено.

78) ОРТА МАХАЛЕ (СРЕДНА МАХАЛА)
- МЕСЕА Μεσαία
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Валовипгга и југоисточно 
од Пегрич, на североисточното подножје на пла- 
нинага Беласица до самата грчко-бугарска гра- 
ница (23°17’ х 41°23’) на надморска височина од 
310 метри до Втората светска војна лежело се- 
лото Орта Махале, познато и како Средна Маха- 
ла. Ова село и припаѓало на групата Јуруклери 
Махали, во чиј состав влегувале и селата Дере 
Махале и Ашаа Махале, а биле населени со Ју- 
руци сточари. К'нчов селото го бележи со 450 жи- 
тели Турци, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 478, а во 1920 година со 434 жители. Од 
28.12.1919 година (Вл. в/к бр. 2/1920) претставува
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самостојна општина во која покрај Дере Махале 
и Ашаа Махале било вклучено и маалото Ханде- 
ре, исто така населено со Јуруци, како и маке- 
донското село Тополница. 11о иселувањето на Тур- 
ците во 1924 година по сила на .Позанската кон- 
венција, во селото биле сместепи поголем број 
бегалски семејства со вкупно 227 жители, колку 
Ι1ΙΤΟ имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
е евидентирано со 295 жители, од кои 210 од машки 
пол, што укажува дека во него била сместена и 
помала пограиична воена единица. Селото се 
распаднало во текот на Граѓанската војна и по- 
веќе не било обновено од безбедносни причини, 
бидејќи било сместено во близина на државната 
граница, каде се подигпати воени објекти. Со на- 
редба од 26.7.1955 година (Вл. в/к бр. 222/20.8. 
1955) е избришано од евиденција, а атарот на се- 
лото н на целата оппггина е приклучен кон оп- 
пттината Ветрен, кадс во текот на Граѓанската 
војна биле преместени и жителите од селото.

79) ПАГАРАСЈ1И Παγγαρασλή

Западио од Анадолу и во составот на оваа 
општина до Првата светска војна постоело мало- 
то гурско село Пагарасли (22°53’ х 41°15’)· К'нчов 
го испушта од евидеиција, но во 1913 година е 
рсгистрирано со 117 жители. При формирањето 
на општината има 50 житсли, а во пописот од 
1920 година не се спомпува, што зпачи дска сс 
распаднало, а потоа не било обновено. Со на- 
редбата на МВР број 11.591 од 1928 година с из- 
бришано од евиденцијата на населените места.

80) ПАЈ1МЕШ
-КАСТАНУСА Καστανούσσα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина па општинскиот атар од 32 ква- 
дратни километри. Палмеш до Граѓансќата војна 
било смсстсно во јужното подножје на планината 
Беласица, источно од селото Свез’а Петка, на над- 
морска височина од 480 метри (22°54’ х 41°18’)· 
Селото било населено со македонско население 
кое во немирпите годипи заради поголема лична 
сигурност и сигуриоста на имотот под притисок 
на турскиге власти ја смсиило верата и го при- 
мило исламот. Како такво, К’нчов селово го бе- 
лежи со 1.150 жители, во 1913 година е евиден- 
тирано со 1.047, а во 1920 година со 998 жители. 
По нивното иселување во 1924 година во Турци- 
ја, како муслимани, по сила на Лозапската кон- 

венција, тука биле сместени 166 доселенички се- 
мејства со вкупно 610 жители, колку што имало 
селото во 1928 година. Во 1940 година е регист- 
рирано со 829 житсли. Селото настрадало во те- 
кот па Граѓанската вбјна и неговите жители биле 
повлечени во полските села. По нормализирање- 
го на ситуацијата дел од жителите се вратиле во 
селото, така што во пописот од 1951 година е 
евидентирано со 649 жители. Малку подоцна по- 
ради стратешки причини селото било повлечено 
и смсстено околу гри километри појужно, во 
близина на жслезничката пруга и на надморска 
височина од 270 метри, каде постои и истоиме- 
ната железничка станица (22°53’ х 41°16’). Село- 
то во кое како нова населба биле изградени и 
нови станови, во пописот од 1961 година е регис- 
трнрано со 859, во 1971 година со 652, во 1981 го- 
дина со 597, а во 1991 година со 611 жители. Иако 
е мошне богато, бидејќи располага со плодно 
зсмјишге и пространи пасишта, како и со многу 
костење, од каде и го добило новото име, дел од 
жителите во меѓувреме се иселиле во поголеми- 
те градски центри.

81) ПУЛЕВО
-ТЕРМОПИГИ Θερμοπηγή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Валовишта, на десната 
страна на главниот пат и железничката линија 
кои водат за Кулата и Софија, во атарот на град- 
ската општина Валовишта е сместено селото Пу- 
лево (23°22’ х 41°16’). Неговата надморска височ- 
ина изнесува 110 метри. Поради непосредната 
близнна на Валовишките Бањи е преименувано 
во Термопиги, што значи „топли бањи“. Во ми- 
нато го селото било населено со Македонци. К’н- 
чов го бележи со 120 жители Македонци, а во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 53 жи- 
тели. Изгледа дека настрадало во Првата светска 
војна, поради што во пописот од 1920 година не 
се спомнува како населба. По 1923 година тука 
биле сместени 18 бегалски семејства со вкупно 86 
жители. Со нив и со домородното население кос 
во меѓувреме се прибрало, во 1928 година Пуле- 
во имало 247, а во 1940 година 318 жители. По- 
ради Граѓанската војна и преселувањето во пого- 
лемите градски центри бројот на жителите во 
повоените години бележи постојано опаѓање. Та- 
ка во 1951 година се евидентирани 261, во 1961 го- 
дина 312, во 1971 година 162, во 1981 година 160, а 
во 1991 година 169 жители. Основни производм 
на селото се жито, памук и други земјодслси 
производи, а внимание му се посветува и на сто- 
чарството, посебно на краварството.
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82) ПУРЈ1ИДА
- ЛИМНОХОРИОН (КОГХИЛИЈА) 
Λιμνοχώριον (Κογχύλια)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

Село и самостојпа општина во Валовишката 
околија со вкупна површина на оппггинскиот агар 
од 33 квадратни киломезри. Сместено е југоза- 
падно од Валовишта во близина на источниот брег 
на Бутковското Езеро (23°12’ х 41 °12’). Неговата 
надморска височипа изнесува 34 метри. Населе- 
нието во минатото било чисто македонско. Како 
такво, К'нчов го бележи со 160 жители, во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 209, а во 1920 
година со 178 жители. Во 1924 година, под прити- 
сок, селото го наиупггија десстина семејсгва, офн- 
цијално .39 лица (Македонци), кои се преселија во 
Бугарија. Бидејќи располага со плодно земјиште, 
во селото биле сместени 18 доселеиички семсј- 
сгва со вкупно 54 житсли. Така селото станало 
мешапо и како такво во 1928 година е евиденти- 
рано со 216 жители. По 1935 година, откако е из- 
вршена мелиорација и регулација на коритото на 
реката Струма и по потопувањето на селото Бур- 
сук кое дотогаш било седиште на општииата во 
чиј состав влегувало и селото Пурлида, дошло до 
зголемување на бројот на жителите на Пурлида, 
бидејќи тука биле сместсни голем број жители од 
потопеното ссло Бурсук. Затоа во пописот од 1940 
година Пурлида е регистрирано со 525 жители, 
додека бугарската статистика од 1941 година го 
бележи со 390 жители. Плодното земјипгге со кое 
располага селото и кос целосно се наводнува и по- 
волните климатски услови кои овозможуваат две 
до три реколти во годината, во повосните години 
создадоа можност за зголемување иа бројот на жи- 
тели ге. Така, во пописот од 1951 годииа се регчс- 
трирани 726, во 1961 година 805, во 1971 година 
653, во 1981 година 726, а во 1991 година 664 жи- 
тсли.

83) РАДЕВО (РАДОВО)
-ХАРОПОН Χαροπόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Едно од најголемите ссла и самостојиа оп- 
штина во Валовишката околија (н. од 23.3.1951, 
Вл. в/к бр. 87/1951), со вкупиа површина на оп- 
штинскиот атар од 21 квадратен колиметар. По- 
рано и припаѓало на градската општина Вало- 
вишта. Сместено е помалку од четири километри 
североисточно од Валовишта во непосредна бли- 
зина и од десната сзрана на главниот пат и же- 
лезничката линија кои водат од Валовишта за 
Благоевград и Софија (23°23’ х 41 °16’). Неговага 
ѕадморска височина изнесува 130 мегри. Населе- 

нието во минатото било чисто македонско. Κ’ιι- 
чов го бележи со 400 жители Македонци, во 1913 
година е евидентирано со 503, а во 1920 годииа со 
625 жители. По Првата светска војна, а особепо 
по 1923 година, грчките власти во селото смес- 
тиле 28 бегалски семејства со 93 жители, така 
што Радево станало мешана паселба со апсолут- 
по мнозинство Македонци и со вкупно 784 жите- 
ли, колку што броело во 1928 година. Плодната 
почва, добрите сообраќајни врски и близината на 
градот Валовишта условија натамошно зголему- 
вање па бројот на жителитс на Радево. Така, по- 
ради доселување на семејства од попасивиите кра- 
ишта и од напуштените села од разгранките на 
Сенгеловската Планина, во 1940 година се сви- 
дептирани 1.042 жители, а бугарската статистика 
од 1941 година го води со 1.037 жители. Бројот па 
жителите и попатаму се качува, така што според 
пописотод 1951 година селото има 1.271 жител, а 
во 1961 година дури 1.359 жители, што се должи 
на концентрација па жителитс од попасивните 
села кои во текот на Граѓанската војна ги напу- 
штија своите села и се сместија во Радево. Поради 
грсската за. иселување во поголемитс градски 
центри во шеесеттите години, во 1971 година 
селото е свидентирано со 1.085, а во 1981 година 
бројот на жителите повторно се качува на 1.256, 
а во 1991 година има 1.196 жители. Селото е мно- 
гу богато. Главни производи се памук, жито и дру- 
ги земјоделски производи, а поради поволните 
услови за сточарење развиено е и сточарството.

84) РАДИЛА
- ОДИГИТРИЈА Οδηγήτρια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Западно од Валовишта и јужно од Желез- 
ничка Станица Порој (Родополис), под чија оп- 
ПЈТипа и припаѓа (порано и припаѓало на општи- 
нага Соколово), на надморска височина од 80 
метри с сместено селото Радила (23°00’ х 41 °13 ’). 
I Ιογοβοίό население во минатото било гурско. 
К’нчов го бслежи со 300 жители, во 1913 година 
е регистрирано со 240, при формирањето на оп- 
штината со 175, а во 1920 година со 161 жител. 
По нивното присилно исслуван>е во Турција во 
1924 година гука биле сместепи 45 бсгалски се- 
мејства со вкупно 171 житсл, колку што броело 
селото во 1928 година. Поради концентрација и 
на други бегалски ссмејства од попасивните села 
смсстени во близина па Радила на ссверните па- 
дини на планината Круша, селото во 1940 година 
бележи зголемување на бројот на жителите и е 
евидентирано со 356 жители. Меѓутоа, како пос- 
лсдица на Втората светска војна и па Граѓан- 
ската војна, во 1951 година е регистрирано со 226 
жители. Бројот на житслите во 1961 година пов- 
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торпосе качува на 312, ио поради масовното исе- 
лување во шеесеттите години во поголеми град- 
ски центри, бројот на жителите во 1971 година 
опадна на 131, во 1981 година на 100, а во 1991 
година на само 53 жители. Главни производи на 
селото се жито, памук и други земјоделски про- 
изводи, а поради поволните услови за сточарење 
внимапие му се посветува и на сточарството.

85) РАЈКОВЦИ 
-КАПНОТОПОС Καπνότοπος 
(н.од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северно од Валовишта и помалку од три ки- 
лометри североисточно од селото Драготин. под 
чија општина и припаѓа, во непосредна близина 
на грчко-бугарската граница (23°22’ х 41°22’) на 
надморска височина од 140 метри до Вторазл свет- 
ска војна било сместено селото Рајковци. Него- 
вото население до 1924 година било чисто маке- 
донско. К'нчов го бележи со 400 жители, во 1913 
година е евидептирано со 512, а во 1920 година, 
како последица на Првата светска војна, бројот 
на жителите е намален на 246. Бидејќи селото се 
наоѓало до самата државна граница, во 1923-1924 
година грчките властн присилно го протерале 
македонското население во Бугарија, а на него- 
вото место сместиле 42 доселенички семејства со 
вкупно 132 жители. Тие, заедно со неколкуте ма- 
кедонски семсјства што останале, во 1928 година 
броеле 159, а во 1940 година 132 житела. По бу- 
гарската окупација при крајот на април 1941 го- 
дина досленичкото население го напуштило се- 
лото, така што бугарската статистика од 1941 го- 
дина го евидентира со само 7 жители. Селото на- 
полно се распадна за време на Граѓанската војна 
и како такво повеќе не е обновено.

86) ΡΑΜΗΛ
-ОМАЛОН Ομαλόν
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и некогашна самостојна општина во 
Валовишката околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 
2/1920). До крајот на Граѓанската војна лежело на 
јужното подножје на плапината Беласица, запад- 
но од Хаџи Бејлик и северно од Бутковското Езе- 
ро, на надморска височина од 600 метри (23° 12’ х 
41°17’). Неговото население го сочииувале Власи, 
по името на селото укажува дека з'оа во постаро 
врсме било иаселено со Македонци. К’нчов го 
бележи со 550 жители Власи, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 469, во 1920 годииа, 
како последица на Првата светска војна, е реги- 
стрирано со 127 жители, а во 1928 година со само 
44 житсли. Поради осетното намалување на бро- 

јот па жителитс, во 1926 година престана да се 
води како самостојна општина и е вклучено во 
составот на ошптината Хаџи Бејлик. По триесет- 
тигс годипи повторно оживува п во 1940 година е 
евидептирано со 288 жители. Иако настрада за 
времс. на Граѓанската војна, тоа во 1951 година е 
евидентирано со 277, во 1961 година бројот на жи- 
телиге се качи на 312, па почна повторно да опа- 
ѓа во 1971 година се евидентирани 153, во 1981 
година 186, а во 1991 година 191 жител. Селото 
Рампа по Граѓанската војиа с поместено од ста- 
рото место во непосредна близина на железнич- 
ката линија и патот што од Кукуш водат за Ва- 
ловишта. Лежи па надморска височина од 80 мет- 
ри и речиси е споено со селото Тузчели (23° 12’ х 
41°16’). Селаните ги задржаа своите имоти, а дел 
од објектите во старата населба ги користат како 
плевни и магацини.

87) РУПЕЛ
- КЛИДИОН Κλειδών
(п. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Севсрозапдно од Валовишта крај самиот пат и 
железничката линија што водат од Солун и Ва- 
ловишта за Благоевград и Софија, од левата стра- 
на на рекага Струма до Граѓапската војна во Гр- 
ција било сместено селото Рупел (23°22’ х 41°20'). 
Тоа лежело на надморска височина од 100 метр· 
и административно влегувало во составот на оп- 
штината Драготин. До разурпувањето на селото 
тоа било населено со Македонци. Како такво, К’н- 
чов го бележи со 280 жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 177, а во 1920 година со 
206 жители. И покрај силниот притисок на грч- 
ките власти за иселување, месното население <х 
задржало во селото, со исклучок на неколку се- 
мсјства кои се иселиле во Бугарија. На нивво 
место грчките власги сместиле само три доселе- 
нички семејства со вкуппо 8 житсли. Во 1940 п>- 
дина Рупел е регистрирано со 304 жители, од ко· 
186 од машки пол, што укажува дека во ова* 
бројка се пресметани и војницитс од погранжч- 
ната единица која била сместена во селото. По 
ради сгратешкото значење па Рупелскага Кл 
ра, во 1930 година Рупел се одвои од општш 
Драготин и се приклучи коп Валовишта, а не 
редио пред Втората светска војна, од истите ι 
чини, доби статус на самостојна опиггина. Сел 
насграда во Втората светска војна, а грч! 
власти не го дозволија неговото обновување. 
ка што со царска наредба од 9.9.1946 година ( 
в/к бр. 292/1946) престана да се води како 
штина и е избришано од евидснцијата на 
лсните места.
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88) САВЕК
- ВАМВАКОФИТОН Βαμβακόφυτον 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 17 
квадратни километри. Сместено е јужно од Вало- 
виигга, крај самиот пат што води од Валовишта 
за Серес, на надморска височина од 12 метри 
(23°24’ х 41 °1 Г). Савек е едно од најголемите ма- 
кедонски села во Валовишката околија и како 
такво остана до денес. К’нчов го бележи со 1.600 
Македонци, во 1913 година е евидентирано со 
1.179, а во 1920 година, поради последиците од 
Првата светска војна и помасовното иселуваље 
во Бугарија, бројот на жителите се намали на 
595. Поради отпорот на селаните во селото не 
биле сместени бегалски семејства, а благодаре- 
ние на големиот наталитет, во 1928 година бро- 
јот на житслите се зголеми на 855, а во 1940 го- 
дина на 1.153. Бугарската статистика од 1941 го- 
дина го води со 1.120 жители. Бидејќи лежи в по- 
ле не претрпе загуби за време на Втората све г- 
ска војна ниту во Граѓанската војна, па во 1951 
година има 1.285, во 1961 година дури 1.542 жите- 
ли. Иако селото е мошне богато, бидејќи распо- 
лага со плодно земјиште кое целосно се навод- 
нува, а поради поволните климатски услови дава 
и по две до три реколти годишно (се произведува 
памук, пченка, жито и други земјоделски произ- 
води), во шеесеттиге години сепак го напуштија 
неколку десетици семејства, преселувајќи се во 
поголемите градски центри, поради што во попи- 
сот од 1971 година е регистрирано со 1.249, во 
1981 година со 1.296, а во 1991 година 1.169 жи- 
тели.

89) САРАСЛИ (САРАКЛИ)
- АМПЕЛОКИГ1И Αμπελόκηποι
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Расгурена мала турска населба која лежела 
југоисточно од Анадолу, под чија општина и при- 
паѓала, и јужно од Тодорово на надморска висо- 
чина од 160 метри (22°57’ х 41 °14’). К'нчов ја бе- 
лежи со 66 жители Турци, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана со 76, при формирањето на 
опшгината со 70, а во 1920 година со 58 житсли. 
По нивното принудно иселување во Турција во 
1924 годииа тука биле сместени помал број досе- 
ленички семејства, па во 1927 година селото било 
дури и преимеиувано. Меѓутоа, наскоро потоа 
било напуштено, па во пописот од 1928 година пе 
се спомнува, а бидејќи не било обновено, тоа е 
нзбришано од евиденцијата на населените места.

90) СЕНГЕЛОВО (ЧЕНГЕЛОВО) 
-АНГИСГРОН λγκιστρον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Ссло и самостојна општина во Валовишката 
околија (царска наредба од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 
2/4.1.1920), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 71 квадратен километар. Сместено е се- 
верно од Валовишта, помалку од четари километри 
од грчко-бугарската граница, на надморска ви- 
сочина од 300 мстри (23°27’ х 41°22’). Сенгелево 
во минатото била една од најголемите македон- 
ски населби во Валовишката околија, во која жи- 
вселе 1.200 Македонци, 200 Турци и 120 Власи. Во 
пописот од 1913 година с евидентирано со 1.190, а 
во 1920 година, како последица од Првата свет- 
ска војна и бегс гвото на повеќето македонски се- 
мејства во Бугарија, со 965 жители. Во 1924 годи- 
на, по сила на .Позанската конвенција, присилво 
биле иселени и преосганатите Турци, а под прв- 
тисок на грчките власти селото го напуштиле ■ 
извесен број македонски семејства. На местото 
на принудно иселените Турци и Македонци тука 
биле сместени 105 бегалски семејства со вкупно 
346 житсли, така што селото повторно станало ме- 
шана паселба, но со мнозинско македонско насе- 
леиие, а и со извесен број влашки семејства. Во 
1928 година Сенгелево е евидентирано со 1.240, а 
во 1940 година со 1.915 жители, од кои 1.145 мажи. 
што зборува дека во оваа бројка се пресметани и 
војниците од пограиичниот баталјон кој бил смес- 
тен во селото. Бугарската статистика од 1941 годи- 
на го бележи со 1.016 жители. Селото настрада не- 
посредно по Втората свстска војпа кога македон- 
ското населснис беше подложено иа силен терор 
и малтретирање од грчките власти, па единствен 
излез беше бегството преку граница. Посебно 
настрада во текот на Граѓанската војна, кога лу- 
ѓето масовно побегнаа во Бугарија, а извесен број 
семејства беа повлечени од грчките власти во 
полските села. По нормализирањето на ситуаци- 
јата селото беше обновено и во 1951 година е ре- 
гистрирано со 441, во 1961 година со 829, во 1971 
година, поради пресслувањата во поголемите гра- 
дови, со 475, во 1981 година со 346, а во 1991 година 
со 388 житсли. Населението се занимава со зем- 
јоделство. Главни зсмјоделски производи се туту- 
нот, компирот и житото. Поради пространите па- 
сишта вниманис му се посветува и на сточарство- 
то. Во селото е сместена жандармериска станица 
која врши надзор и врз неколку околни села.

91) СОКОЛОВО (ЧОКОЛОВО)
- НАРАПОТАМОС Παραπόταμος 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Соколово е сместено западно од Ва- 
ловишта и југоисточно од Анадолу, под чија оп- 
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пггина и припаѓа, на надморска височииа од 80 
метри (23°00’ х 41°14’). Од 1919 до 1925 година 
прстставуваше самостојна општина која опфаќа- 
ше уште четири населби, но од 1925 година с 
нрисосдинето кон ошптината Анадолу. Иако но- 
си словенско име, до 1924 година било населено 
исклучително со турско население. Како такво, 
К'нчов го бслежи со 250 жители, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 307, при формира- 
њето на општината со 180, а во 1920 година со 
268 жители. По нивпото присилно иселување во 
Гурција во 1924 година, по сила на Лозанската 
конвенција, во селото биле сместени 56 доселс- 
нички семејства со вкупно 226 жители, колку пгго 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година, по- 
ради доселување на семејства од напуиггените по- 
пасивни села од непосредната околина, бројот на 
жителите се зголеми на 373. Соколово не настра- 
да во Втората светска војна и во Граѓанската вој- 
на, па во 1951 година е евидентирано со 336, а во 
1961 година со 419 жители. Поради иселувањето 
во поголемите градски центри во шеесетгите го- 
дини, во 1971 година има 304, во 1981 година 213, 
а во 1991 година 164 жители. Селото е мошне бо- 
гато, а дел од обработливото земјиштс се навод- 
нува од Бутковската Река која минува крај само- 
то село. Населението се занимава со земјодел- 
ство. Главни производи се тутунот, памукот и жи- 
тото, а се произведуваат и други земјоделски и 
сточарски производи.

92) СПАТОВО
- КИМИСИС Κοίμησις
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Валовшпката 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 19 ква- 
дратни километри. Спатово е сместено југоза- 
падно од Валовишта, на мала оддалеченост севе- 
роисточно од Ерни Ќој, на надморска височина 
од 38 метри (23°18’ х 41°13’). Станува збор за ед- 
но од најголемите македонски села во Валовиш- 
ката околија кое, поради плодното земјиштс со 
кое располага, е во постојан подем. К'нчов село- 
то го бележи со 1.350 македонски жители, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 1.167, а 
во 1920 година, поради иселување на бројни ма- 
ксдонски семејства, кое продолжи и по 1920 год- 
ипа, бројот на жителите се намалн на 709. Во 
1924 година грчките власти во селото сместиле 
120 доселенички семејства со вкупно 483 житсли. 
Така селото станало мешана населба и како так- 
во во пописот од 1928 година е регистрнрано со 
1.145 жители, од кои мнозинството биле Ма- 
кедонци. Доселувањето на грчки семејства про- 
должува и натаму, така што во 1940 година се по- 

пишани 1.711 жители, а бугарската статистикаав 
1941 година го евидентира со 1.707 жители. Б»- 
дејќи нс настрада за време на Втората светска 
војна, питу за време на Граѓанската војна, а и по- 
ради концентрација на семејства од планинскитс 
пасивн» села во текот на Граѓанската војна, во 
1951 година селото е евидентирано со 2.470, а во 
1961 година со 2.561 жител. Иако селото е многу 
богато, поради мошне плодното земјиште кое ис- 
цело се наводнува и поради поволните климатси 
услови кои овозможуваат и по две реколти го- 
дишно, и тука во шеесеттите години е забелс- 
жана треска за иселување во поголеми градскж 
центри, поради што во 1971 година селото е ре- 
гистрирано со 2.087, во 1981 година со 2.008, а во 
1991 година со 1.653 жители.

93) СТАРОШЕВО
- СТАВРОДРОМИОН Σταυροδρόμιον
(н. наМВРбр. 8669/1923, 
Вл. в/к бр. 29/1923)

Сслото Старошево е сместено западно од 
Валовишта и помалку од четири километри југо- 
западно од Бутково, под чија општина и припаѓа 
(23°03’ х 41°13’)· Неговата надморска височина 
изнесува 90 метри. Старошево во минатото било 
чисто македонско село кое К'нчов го спомнува 
со 460 житсли Македонци, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 404, а во 1920 година. 
како последица од Првата светска војна и при- 
нудното иселување во Бугарија, има само 220 жи- 
тели. Поради силниот терор од страна на грчките 
власти во 1923-24 година селото го напуштија и 
се иселија во Бугарија и повеќето од преоста- 
натите македонски семејства и во селото останаа 
само пеколку. На местото на иселените Маке- 
донци грчките власти сместиле 60 доселенички 
семејства со вкупно 214 жители. Така селото ста- 
нало претежно бегалска населба која, заедно со 
неколкуте македонски семејства, во пописот од 
1928 година е регистрирана со 242 житела. Во 
1940 година, поради натамошно доселување на 
семејсгва од попасивните планински села во оп- 
штината, бројот на жителите порасна на 423. Би- 
дејќи не настрада за време на Втората светска 
војна, ниту за време на Граѓанската војна, во 
1951 година е евидентирано со 477, а во 1961 го- 
дипа со 514 жители. По шеесеттите години и не- 
говото население го зафати треска за преселу- 
вање во поголсмитс градови, поради игго во 1971 
година е речиси преполовено - регистрирано е со 
282, во 1981 година има 277, а во 1991 година со 
213 жители. Главни производи на селото се па- 
мук и жито, а поради поволните услови, селаните 
се занимаваат и со сточарство.
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94) ТОДОРИЧ
- ТЕОДОРИЦИОН Θεοδωρίτσιον

Селото 'Годорич било сместена на јужното 
подножје на планината Беласица, меѓу селата 
Горно Порој и Мишели (23°05’ х 41 °17’). Негова- 
та надморска височина изнесувала 240 мстри, а 
административно влегувало во составот на оп- 
пггината Горно Порој. Неговото населсние било 
мешано. Според К’нчов се состоело од 180 Маке- 
допци и 220 Турци. Како мешана населба, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 366 жи- 
тели. Изгледа дека настрадало за време на Пр- 
вата светска војна, бидејќи во пописот од 1920 
година се попишани само 64 жители кои во 1924 
година под притисок го напуштиле селото и се 
иселиле во Бугарија. На местото на принудно исе- 
лените Македонци и Турци грчките власти смес- 
тиле 28 доселенички семејства со вкупно 124 жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
До наредниот попис, во 1940 година, бројот на на- 
селението речиси се удвоил - попишани се 223, а 
бугарската статистика од 1941 година го белсжи 
со 176 жители. За време на Граѓанска га војна не- 
говите жители биле повлечени во полскиге села, 
а по нормализирањето на ситуацијата не им било 
дозволено да се вратат во своите домови. За нив 
грчките власти изградиле сосема нова населба крај 
главниот пат кој од Кукуш води за Валовишта, 
на мало растојание и северно од селото 1,1ума Ма- 
хале (23°05’ х 41 °16’), каде биле сместени и жите- 
лите од соседното село Липош. Новата паселба би- 
ла наречена Неохорион (види и село Неохорион).

95) ТОДОРОВО
- ТЕОДОРИОН Θεοδώρειον
(н. од I 1.5.1955, Вл. в/к бр. 157/2.6.1955)

Западно од Валовишта, на северното под- 
ножје на планината Круша, меѓу селага Анадолу 
■ Соколово, на надморска височина од 130 мс гри 
е сместено селото Тодорово (22°57’ х 41°14’)· Ад- 
министративно влегувало во составот на општи- 
вата Соколово, а од 1925 година во општината 
Анадолу. Тодорово е едно од малобројните села 
•о овој регион, кое до 1924 година било чисто 
«акедонско. Како такво, К’нчов го бележи со 260 
житсли, во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 176, при формирањето на општината со 
195, а во 1920 година со 235 жители. Поради сил- 
■иот притисок и малтретирањето од страпа на 
грчкитс власти, во 1924 година речиси целото 
■аселение било принудено да се исели во Буга- 
ѕвја. На негово место грчките власти сместилс 

доселенички семејства со вкупно 155 бегалци. 
’· 1928 година Годорово е регистрирано со 165 
«аггели, а во 1940 година, поради доселувањето и 

на други бегалски семејства кои во меѓувреме ги 
напуштиле попасивните планински села од севе- 
роисточното подножје на планината Круша, има 
369 жители. Селото претрпе извесни штети за 
време на Вторага свстска војна и за време на Гра- 
ѓанската војна, така што во 1951 година се еви- 
денгирани 273 жигели. Во 1961 година има 329, 
во 1971 година 217, во 1981 година 135, а во 1991 
година 94 жители. Последните намалувања на бро- 
јот на жителите се последица на позасиленото 
иселување во поголемите градски центри во ше- 
есеттите години. Главни производи на селото се 
гутун п жито, а жителите делумно се занимаваат 
и со сточарство.

96) ТОПОЛНИЦА Τοπόλνιτσα

Растурено село кое било сместено северо- 
западио од Валовишта и југоисточно од Петрич, 
во близина на грчко-бугарската граница (23°17’ х 
4Г22’). Атарот на селото влегувал во составот на 
општината Орта Махале (Средна Махала). Се- 
лото било населено исклучително со Македонци. 
К'нчов го бележи со 220 жители. Настрадало во 
В горага балканска војна, кога, прогонето од грч- 
ките војски, неговото население побегнало во 
внатрешноета на Пиринска Македопија. По нор- 
мализирањето на ситуацијата неговото населе- 
ние изградило нова населба во атарот на селото 
кое според Букурешкиот мировен договор и при- 
падна на Бугарија (22°19’ х 41°24’) и ја нарекоа 
Нова Тополница. Старата насслба била обновена 
и како таква во 1920 година е евидентирана со 28 
жители, но наскоро потоа била напупггена, 
поради пгго Тополница е избришана од евиденци- 
јата на насслните места.

97) ТРНКА (ТРНКА ЧИФЈ1ИК) 
-ДАМАСКИНОН Δαμασκηνόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северно од Валовишта и во непосредна бли- 
зина на 1рчко-бугарскага граница (23°24’ х 41л23’), 
на надморска височина од 130 метри до Граѓан- 
ската војна во Грција лежсло малото максдопско 
село Трнка, кое админисзративно влегувало во 
составот на општината Сенгелово. Селото Трика 
до неговото растурање било чисто македонска 
населба. К’нчов ја спомнува со 150 житсли, но 
како последица од Балканските војни и од Пр- 
вата светска војна во 1913 година е евндентирана 
со 71, а во 1920 година со само 52 жители. По- 
ради иселувањето на неколку семсјства во Буга- 
рија во 1923-24 година, бројот на жителите во 
1928 година се намалил на 35, а во 1940 година се 
евидентирани 55 жители. Под притисок на грч- 

-азелените места во Егејска Македонија - II двл
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киге власти во Граѓанската војна, малобројните 
максдонски жители билс принудени да го напуш- 
та г сслото п да се иселат во Бугарија. 11о норма- 
лизпраљего па ситуацијата селото не било обпо- 
вепо од с гратсшко-безбсдносни причини.

98) 'ГУЗЧЕЛИ (ТУРЧЕЛИ) 
-ТРАКИКОН Θρακικόν
(II. од 28.12.1926. Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Западно од Валовишта, југоисточно од ссло- 
то Дервен, под чија општина и припаѓа, крај же- 
лезничката линија и патот што од Кукуш водат 
за Валовипгга п Благосвград (23°12' х 41°15') с 
смсстепо малото село Тузчелп. Тоа лежи на над- 
морска височина од 80 метри. Во минатото тоа 
било големо гурско ссло кое К’нчов го бележи 
со 500 жители. Во 1913 годипа, поради Балкан- 
скитс војпи, бројот на жи гелите е нреполовен на 
208. а во 1920 година с евидентирапо со 101 жи- 
тел. По иивното принудно иселување во Турција 
во 1924 годипа, по сила на Лозанската конвеи- 
ција, грчките власти тука сместиле 54 досслс- 
нички семсјства од Источна Тракија со вкупно 
257 житсли, колку што броело селото во 1928 го- 
дина. Поради нивното иселување, во 1940 година 
во сслото се свидентирани само 162 жигела, до- 
дека бугарската статистика од 1941 година го во- 
дп со 108 жители. Во 1951 година има 190, во 1961 
година 241, во 1971 година 132, во 1981 година 
120, а во 1991 година 151 жител. Намалувањего 
на бројот на жителите во последниве деценип се 
должи на масовиото иселување во поголемитс 
градски центри. Населението произвсдува памук, 
жито и други земјоделски производи, а впимание 
му посветува н на краварството.

99) ЌУЛЕМЕНЛИ (ЌУРЕНЛИ)
Κιουλεμενλή (Κιουρενλή)

Некогапшо мало турско село кос лежело 
западно од Бутковското Езеро и југозападно од 
селото Бу гково (23°05’ х 41°1Г). Администрагив- 
но влегувало во составот на општината Ложиш- 
га. 1 Јастрадало за време на Балканските војпи, 
поради што во 1913 година е евиденгирано како 
населба без жители. Селото не било обновено и 
во подоцнежните пописи повеќе не се спомнува.

100) ЌУПРИ (ЌУПРИЈА)
- ГЕФИРУДИОН Γεφυρούδιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Ссло и самостојна оппггина во Валовишката 
околија (н. од 23.12.1946, Вл. в/к бр. 373/1946), со 
вкупна површипа иа општинскиот атар од 10 ква- 

дратни киломстри. Сместсно е јужно од Вало- 
вишта во само го Валовишко-серско Поле на над- 
морска височина од 30 мстри (23°22’ х 41°09’). Во 
близина на селото минува жслезничка линија ко- 
ја од Валовипгга води за Серес и Драма. Во мина- 
тото било пасслено со македопски жители. Спо- 
рсд К’пчов, покрај 350 Македопци, забележани 
сс и 20 Турци и 30 Ромп. Во 1913 година селото е 
свидентирано со 482, а во 1920 година со 322 жи- 
гсли. Пописот од 1920 годииа покажува дека ма- 
ксдоиското паселспие настрадало за време на Пр- 
вата светска војна, поради што добар дсл од не- 
гови гс житсли биле принудени да бараат спас во 
Бугарија. 11о иселувањето и на малобројнитс Тур- 
ци во 1924 година во Турција, тука биле сместени 
38 бегалски семејства со вкупно 142 жители. Та- 
ка Ќупри повторно станало мешано село кое во 
1928 годппа е свиденгирано со 593, а во 1940 година 
с<> 679 жители. Бугарската статистика од 1941 
годипа го бележи со 472 житсли. По Втората свет- 
ска војна и за времс на Граѓаиската војна во Гр- 
ција, селото покажува натамошеи пораст на бро- 
јот на жителите. Во 1951 година е регистрирано 
со 801, во 1961 година има 989, во 1971 година 826, 
во 1981 година 794, а во 1991 година 793.14 ова село. 
како и спте други села што лежат во ова поле, е 
многу богаго, бидејќи располага со мошне 
плодно земјипгге кое сс наводнува од реката Стру- 
ма п Бутковското Езеро, а поради благопријат- 
иите клпматски услови земјата дава по две до три 
високоприносни реколти. Се произвсдува многу 
памук, жито, пченка и други зсмјоделски произво- 
ди, а внимание му се посве гува и на краварството.

101) УРУМЛИ
- КЛИМАТЕРОН Κληματερόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927) (

Некогашно мало гурско село во атарот ва 
опшгипата Бутково (порано спаѓало во општив» 
Ложншта). Било сместено на североисточните 
падипп на плаиинага Круша, јужно од Бутк 
(23°03’ х 41°10’). К’нчов го испушта од евидев 
ја, но во пописот од 1913 година е свидентир 
со 87 жители. Се распаднало за време на Прв 
свс гска војпа, а било обновено во 1924 година 
га во пего биле сместени 7 доселенички сеѕ 
ства со вкупно 37 жители. Меѓутоа, поради не 
њс поволни услови за живеење, по 1935 гој 
сслото повторно се распаднало, а неговите ж 
ЈП1 сс преселиле во селото Ложишга.

102) ХАНДЕРЕ
- КСЕПОРЕВМА Ξενόρρευμα

Мала населба која била сместена во ап 
на општината Ветрен, северозападно од В. 
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вишта и југоисточно од Петрич (23°18’ х 41°2Г), 
недалеку од десниот ракав на реката Струма. 
Нејзината надморска височина изнесувала 210 
метри. Во минатото била населена со Турци Ју- 
руци кои се занимавале со сточарство. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирана како расту- 
рена населба, бидејќи настрадала во Балканските 
војни. Во пописот од 1920 година не се спомнува. 
Обновена с во 1924 година, кога грчките власти 

нса смесгиле неколку бегалски семејства со 
шо 50 жители, колку што броела во 1928 го- 
ί Во 1940 година бројот на жителите се пока- 
■а 88, од кои 56 од машки пол, што укажува 
оа дека тука била сместсна и мала воена 
■иа. Населбата се распаднала во Априлска- 
ува од 1941 година. По нормализирањето на 
ишјата не е обновена, бидејќи лежеше крај 
га државна граница, се разбира од стратеш- 
ѓзбедносни причини.

23 ХАРК МАХАЛЕ Χάρκ Μαχαλέ

Мала турска населба која била сместена се- 
■сточно од Валовишта и југоисточно од се- 
Гсрман (23°26’ х 41°15’). К'нчов ја бележи 

П жители Турци. Настрадала во времето на 
авскиге војни и подоцна не била обновена, 
И што е избришана од евиденцијата на на- 
■те места.

?М)ХАЏИ БЕЈЈ1ИК
- АНО ВИРОНИЈА (ВИРОНИЈА) 
Ανοι Βυρώνεια (Βυρώνεια) 
(н. на ΜΒΡ бр. 31205 од 1924 г., 
Вл. в/к бр. 76/1924)

Некогагпно големо македонско село сместе- 
северозападно од Валовишта на јужните пади- 
■а планината Беласица на надморска височи- 
од 190 метри (23°15’ х 41 °17’). К’нчов го беле- 
:со 650 македонски жители, но поради Балкан- 
гте војни дошло до намалување на нивниот број, 
а што во пописот од 1913 година е евиденти- 
10 со 306, а во 1920 година со 384 жители. Под 
гтисок на грчките власти во 1923-1924 година 
ото го напуштиле околу 70 македонски семеј- 

(официјално 300 лица) кои се иселиле во Бу- 
гарија, а на местото на принудно иселенитс Ма- 
■езонци грчките власти сместиле 185 доселе- 
шчки семејства со вкупно 679 жители. Така се- 
■жгго станало мешана населба со мнозинско бе- 
плско паселние. Како такво, во 1928 година е 
свадентирано со 882 житсли, за во 1940 година 
бројот на жителите да се покачи на 1.227. Бугар- 
аита статистика од 1941 година го бележи со 

200 жители. За време на Граѓанската војна се- 

ланите од Хаџи Бејлик биле повлечени во поле- 
то, а по нормализирањето на ситуацијата сс вра- 
тиле во селото кое во 1951 година е евидентира- 
но со 833, а во 1961 година со 1.395 жители, меѓу 
кои се пресметани и жителите од селото Кешиш- 
лик. Во шеесеттите години почна изградбата на 
повата населба крај Железничка Станица Хаџи 
Бејлик, именувана Виронија, во која започиа пос- 
тспено прсфрлување на жителиге од Хаџи Беј- 
лик, кое, за да се разликува од повата населба, 
бешс наречепо Горно Хаџи Бејлпк (Апо Внропп- 
ја). Така всќе во пописот од 1971 година старата 
населба с евидснтирана со повото имс и со прс- 
половен број жители - евидентирани се 707, а на- 
малувањето на бројот на жителите продолжува и 
во нареднитс пописи. Во 1981 година сс попишани 
279, а во 1991 година само 65 жигели. (Види и 
населба Железничка Станица Хаџи Бејлик.)

105) ХОЏОВО (ХОЏОВ ЧИФЛИК)
- АНО КАРИДЈА Ανω Καρυδιά
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало македонско село сместено 
северно од Валовишта крај самата грчко-бугар- 
ска граница (23°25’ х 4Г24’) во атарот на општи- 
ната Сенгелово, на падморска височина од 500 
метри. К’нчов го бележи со 150 жители Макс- 
донци, во 1913 година е евидентирано со 222, а во 
1920 година со 208 жители. Под силниот прити- 
сок на грчките власти, во'1923-1924 година сите 
жители од селото (официјалпо 201 лице) се исе- 
лиле во Бугарија и во нивниот селски атар, кој со 
Букурешкиот мировсп договор и припадна па Бу- 
гарија, на оддалеченост помала од еден киломе- 
тар од старото село, формирале нова населба и 
ја нарекле Ново Хоџово (23°24’ х 41°25’)· На мсс- 
тото на припудно иселените Максдонци грчките 
власти сместиле 38 доселенички семејства со вкуп- 
но 127 жители, колку што бросло селото во 1928 
година. Во 1940 година нивниот број се покачил 
на 172. Поради бугарската окупација колопизи- 
рапото население го напуштило селото, така што 
бугарската статистика од 1941 година го евиден- 
тира како напуштена населба. По војпата од стра- 
тешко-безбедносни причини обновувањете на се- 
лото не било дозволено, така што тоа е избри- 
шано од.евиденцијата на населените места.

106) ЦРВИ1ПТА
-КАПНОФИТОН Καπνόφυτον
(н. од 30.4.1929, Вл. в/к бр. 164/30.5.1929)

Село и самостојна општина во Валовишката 
околија (н. од 11.10.1932, Вл. в/к бр. 369/1932), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 35 
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квадратни киломезри. Сместено е на северозапа- 
дното подножје на планината Шарлија североис- 
точно од Валовишга на надморска височина од 
440 метри (23°30’ х 41 °18’). Во минатото било по- 
големо. К’нчов го спомнува со 350 Македонци, 
240 Турци и 50 Власи. Во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 420 жители, а во 1920 година 
со 261 жител, што укажува на загубите претр- 
иени во Балканските и Нрвата светска војна. Во 
1924 година преостанатите Турци се иселиле во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, а и 
извесен број Македонци под притисок на грчкитс 
власти биле принудени да се иселат во Бугарија. 
На местото на иселените Турци и Македонци ту- 
ка биле донесени 127 семејства со вкупно 418 жи- 
тели, така што селото повторно станало мешапа 
населба со мнозинско доселеничко и малцинско 
македонско и влашко населние. Како такво, се- 
лото Црвипгга во 1928 година е евидентирано со 
457, а во 1940 година со 781 жител. Поради пос- 
ледиците од Втората светска војна и од Граѓан- 
ската војна, во 1951 година селото е евиденти- 
рано со нешго намален број жители рсгистри- 
рани се 515, но во 1961 година нивнио г број пов- 
торно се покачи на 726 лица. Иако селото е мош- 
нс богато (основпи производи се компирот, жи- 
тото и тутунот, а и сточарството с доста разви- 
ено), во шеесеттите години и неговото население 
го зафати треската за иселување во поголеми 
градови, така што во 1971 година е речиси препо- 
ловено, односно регистрирани се 378, во 1981 
година 290, а во 1991 годииа само 195 жители.

107) ЧАВДАР МАХАЛЕ Τσαβδάρ Μαχαλε

Едно од шесте јуручки маала во реонот на 
Кара Таш, познати и како Ливадич Јуруклери Ма- 
хали. Било сместено на југоисточното подножје 
на планината Сенгелово, североисточно од Вало- 
вишта и западно од Крушово. К'нчов го спомнува 
со 130 турски жители. Изгледа дека насградало во 
Балканските војии, бидејќи во статисгичките по- 
датоци од 1913 и 1920 годнна не сс спомнува. На- 
селбата не била обновена и поради тоа е из- 
бришана од евиденцијата на населените мсста.

108) ЧАВДАРЛИ (ЧАВДАГ МАХАЛЕ)
Τσαβδαρλή

Некогашно мало турско село сместено на 
североисточното подножје на планината Круша 
во атарот на општината Ложишта. К'нчов го ис- 
пушта од евиденција, но во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 120 жители. Со истиот број 
жители се спомнува и при формирањето на оп- 
штината. Во пописот од 1920 година не се спом- 

нува, бидејќи во меѓувреме се распаднало и пове- 
ќе не било обновено, поради што е избришано аѕ 
евиденцијата на населените места.

109) ЧАИ1’ МАХАЛЕ
КАЛАМЈЕС Καλαμιές 

(II. на МВР бр. 8669/1923, 
Вл. в/к бр. 29/1923)

Некогашна турска иаселба сместена на маж» 
растојание југозападно од Џума Махале, под чиј» 
општина и припаѓала (23°04’ х 41°15’). К'нчов ја 
испушта од евиденција, но во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана со 224, а во 1920 година со 
51 жител. По нивното иселување во Турција во 
1924 година, ио сила на Лозанската конвенциј*. 
тука биле сместени 16 доселенички семејства со 
вкупно 61 жител, колку што броело селото во 
1928 година. Поради немање поволни услови за 
живеење, посебно немање училиште за децата, 
жителите од ова село по 1935 година се премес- 
гиле во селото Џума Махале, поради што напуш- 
теното ссло Чаир Махале е избришано од евв- 
деиција.

110) ЧАЛИК МАХАЛЕ
-МИКРОКОМИ Μικροκώμη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашна поголема турска населба смес- 
тена на североисточните падини на иланината Кру- 
ша, југоисточно од Ложишта под чија општина ■ 
припаѓала (23°06’ х 41°09’). К'нчов ја испушта од 
свиденција, но во пописот од 1913 година е евв- 
дентирана со 326 жители. Со истиот број жителж 
се спомнува и при формирањето на општината 
Ложишта. Во пописот од 1920 година не се спом- 
нува, што значи дека во меѓувреме се распад- 
нала. Обновена е во 1924 година кога во неа грч- 
ките власти смесгиле неколку доселенички се- 
мејства со вкупно 38 жители, колку што броело 
селото во 1928 година. Малку подоцна селото се 
распаднало, а неговите жители се преселиле во 
селото Ложишта. Напуштената населба е избри* 
шаиа од евиденцијата на населените места.

111) ЧАУШЛИ Τσσουσλή

11екогашна мала турска населба сместена во 
агарот на општаната Соколово. К'нчов ја беле- 
жи со 50 турски жители, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана со 79, при формирањето на 
опш гипата Ложиш га со 45, а во попцсот од 1920 
година со 25 жители. По присилното иселувањс 
на Турците во 1924 година населбата не била об- 



Наловишка околија 213

новена, поради што со наредбата на МВР бр. 
50567/1927 е избришана од евиденцијата на на- 
селените места.

112) ЧЕЛИК МАХАЛЕ Τσελήκ Μαχαλε

Мала турска населба сместена во атарот на 
општината Ложишта. Во пописот од 1913 година 
е свидентирана со 75, а во 1920 година со 30 жи- 
гели. По принудпото иселување на Турците во 
1924 година населбата не била обновена и е из- 
бришана од евиденција.

113) ЧЕГ1ГЕ МАХАЛЕ Τσεγκέ Μαχαλε

Едно од шесте јуручки маала сместепп во 
регионот на Кара Таш, позиати и како Ливадич 
Јуруклери Махали. Лежело на југоисточното под- 
ножје на планината Сенгелово, североисточно од 
Валовишта и западно од селото Круша. К'нчов 
го бележи со 60 турски жители. Населбата пас- 
традала во Балканските војни, по што не била 
обновена, и е избришана од евиденцијата на на- 
селените места.

114) ЧИМ КАЈАЛИ Τσίμ Καϊαλή

Мала турска населба во атарот на општи- 
ната Анадолу (22°56’ х 4Γ13’). К'нчов ја спом- 
нува со 70 турски жители, во пописот од 1913 
година е евидентирана со 50, а во 1920 година со 
27 жители. По присилното иселување на нејзи- 
ните жители во 1924 година во Турција, по сила 
на Лозанската конвенција, населбата не била об- 
новена и со наредбата на МВР бр. 50567/1927 е 
избришана од евиденцијата на населените места.

115) ЧИФЛИК АЛИ ΠΑΙΙΙΑ (АЛИ ΠΑΠΙΑ)
- СИМОН (НЕРОХОРИ) 
Σιμόίν (Νεροχώρι)

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Валовишта и западно од Ер- 
ни Кој, под чија општина и припаѓа, е сместено 
малото ссло Чифлик Али Паша (23°15’ х 41 °12’). 
Лежи на надморска височина од 30 метри. Ста- 
нува збор за сосема нова населба подигната по 
завршените мелиорации и уредувањето на ново- 
то корито на рската Струма, на местото на пора- 
нешниот Чифлик Али Паша кој во минатото бил 
населен со Македоици. К’нчов селово го бележи 
со 384 жители Македонци, во 1913 година е еви- 
дентирано со 234, а во 1920 година со 84 жители, 
што зборува за тоа дека настрадало во Балкан- 
ските и во Првата светска војна. Во 1928 година 

с регистрирано со 62 житсли. од кои само 4 бе- 
галцл. По регулацијата на Бутковското Езеро и 
на коритото на рската Струма, селото е одвоено 
од опиггината Баракли Џумаја, каде дотогаш при- 
паѓало, и е вклучено во составот на општината 
Ернп Ќој. Тука биле сместени поголем број бе- 
галски ссмејсгва, па, засдно со помалобројните 
Македонци, во 1940 година, кога селото беше пре- 
именувано во Симон, во него биле евидентирани 
320 жители. Всушност, во ова село биле сместени 
семсјства од потонатото село Бурсук, како и се- 
мејсгва од попаспвните планински села. Селото 
нс настрада во Вторага свегска војпа, пгго се гледа 
од бугарската статистика која го белсжи со 360 
жигели, а бидејќи лежи в поле, не настрада ниту 
во Граѓанската војна. Поради тоа, во 1951 година 
е евидентирано со 314, а во 1961 година со 332 
жители. Меѓутоа, иако селото е мошпс богато, 
бидејќп земјиштето со кое располага е мошне 
плодно и целосно се наводнува, а поради повол- 
нитс климатски услови дава високи приноси, па 
дури и по две реколти годишно и неговите жи- 
тели по шеесетгите години почнаа да се пресе- 
луваат во поголсмитс градски центри. Поради тоа 
во 1971 година во селото се попишани 249, во 
1981 година 194, а во 1991 година бројот се на- 
мали на само 110 жители.

116) ЧИФЛИК МАХАЛЕ
-Ј1АГОНИОП Λαγώνιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Мало гурско село во атарот на Валовишка- 
та општина. Било сместено источпо од Валовиш- 
та на западното подножје на планината Шарлија на 
надморска височина од 200 метри (23°25’ х 41°14’). 
К/пчов го испушта од евиденција, но во пописот 
од 1913 годииа е евидептирапо со 70, а во 1920 го- 
дипа со 9Ј жител. По нивното принудно иселува- 
ње во Турција во 1924 година, грчките власти во 
него сместиле 20 доселенички семејства со вкуп- 
но 59 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во 1940 година бројот на жителите се по- 
качил на 131, а бугарската статистика од 1941 
година го води со 150 жители. Селото се распад- 
нало во текот на Граѓанската војна и повеќе не 
било подигнато, поради што е избришано од еви- 
денцијата. Неговите жигели се преселиле во гра- 
дот Валовишта, но продолжуваат да ги обрабо- 
туваат своите имоти.

117) ЧИФЛИЏИК
- СТРИМОНОХОРИОН Στρυμονοχώριον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна опиггина во Валовишката 
околија (н. од 30.6.1947, Вл. в/к бр. 155/1947), со 
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вкупна површина на општинскиот атар од 12 квад- 
ратни киломстри. Сместено е северозападно од 
Валовишта во близина па јужниот брег на реката 
('трума на надморска височина од 50 метри (23°20’ 
х 41°15’). До 1924 година селото претставувало 
чисто македопска населба. К’нчов го бележи со 
180 жители, во пописот од 1913 година е евиден- 
гирапо со 208, а во 1920 година со 329 жители. Во 
1924 година во селото бнле сместепи 102 доселе- 
нички семејства со вкупно 433 доселеници, така 
што селото станало мешана населба која во по- 
нисог од 1928 година с регистрирана со 738 жите- 
ли, од кои мнозинството биле доселеници. Во 
1940 година бројог на населението се качил на 
918, а бугарската статистика од 1941 година го 
бележи со 921 жител. Во текот на бугарската оку- 
пација селото го напуштиле извесен број од досе- 
лепите семејства, поради што во 1951 година е 
евидентирано со 758 жители. Во 1961 година нив- 
ииот број се покачи на 899, но иако селото е μηρ
ιά’ богато, бидејќи располага со мошне плодно зем- 
јишге кое целосно се наводнува, а поради повол- 
нпте климатски услови дава високи приноси, ду- 
ри и по двс реколти годишно (се пропзведува многу 
памук, пченка, жито и другн земјоделски про- 
изводи), во шеесеттите години и неговите жите- 
ли ги зафати треската за иселување во поголе- 
мите градови, поради што во 1971 година бројот 
на жителите се намалн па 520, во 1981 година има 
441, а во 1991 година 488 жители.

118)ЏАФЕРЛИ Τζαφερλή

Мало турско село во атарот на општината 
I орно Порој, сместено меѓу селата Липош и Ман- 
дарџик (23°07’ х 41°16’). Во пописотод 1913 годи- 
па е евидентирано со 44, а во 1920 година со само 
5 жители. 11о иселувањето на Турците селото не 
било обиовепо и со нарсдбата на МВР бр. 22700 
од 1927 година е избришано од евиденцијата на 
населените места.

119)ЏУМА МАХАЈ1Е
-Ј1ИВАДЈА Λιβαδιά
(н. на МВР бр.44971/1922, 
Вл. в/к бр. 73/1922)

Село и самостојна ошѓггина во Валовишката 
околија (н. од 5.7.1927, Вл. в/к бр. 144/1927), со вкуп- 
на површипа на општинскиот атар од 15 квад- 
ратни километри. Сместено е западно од Вало- 
вишта и северно од Бутково во близина и јужно 
од железничката линија која од Кукуш води за 
Валовипгга (23°05’ х 41°15’). Неговата надморска 
височина изнесува 70 метри. Во минатото селото 
било населено исклучително со македонско насе- 

ление. Како такво, К'нчов го бележи со 150 
тели, во пописот од 1913 година е евидентч 
со 250, а во 1920 година со 270 жители. Под
тисок на грчкиге власти селото го напунггвж 
сс исслиле во Бугарија дваесетина макед 
семсјства, а на местото на иселените Маке. 
грчките власти колонизирале 191 бегалско < 
ство со вкупно 560 жители. Така селото ст 
мешано со апсолутно мнозинство на доселе; 
население и, како такво, во пописот од 1928 
дина е евидентирано со 732 жители. Во 1 
година бројот на жителите се покачи на 1.1 
Според бугарската статистика од 1941 года 
која селото го бележи со 758 жители, за време 
бугарската окупација селото го напуштиле п 
лсм број бегалски семејства. По нормализир;
то на ситуацијата и поради доселувањето на : 
гсли од попасивните села, Џума Махале во 1'
година покажува зголемен број на населението 
регистрирано е со 1.261 жител. Во 1961 годи 
има 1.257, во 1971 година 1.050, во 1981 годи 
1.039, а во 1991 година 1.102 жители. Селото
мошне богато, бидејќи располага со плодно зе 
јиште кое целосно се наводнува, а поради по
ните климатски услови дава и по две реколт· 
годишно. Се произведува многу памук, пченка ■ 
други земјоделски производи, а посебно вним*- 
ние му се посветува и на краварството.

120) ШУГОВО
- ПЛАТАНАЌА Πλατανάκια 
(н. на МВР бр.44971/1922, 
Вл. в/кбр. 73/1922)

Село и самостојна оппггина во Валовишката 
околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 29 ква- 
дра гни километри. Сместено е на јужното под- 
ножје на планината Беласица, меѓу селата Гли- 
бовци и М'тница (22°57’ х 41°18’). Неговата над- 
морска височина изнесува 320 метри. Во минато- 
то селото било мешано и во него, според К'нчов, 
живееле 800 Македонци и 500 Турци. Како меша- 
но село во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 1.117, а во 1920 година со 1.361 жител. Во 
1923-1924 година селото присилно го напуштиле 
и се иселиле во Турција сите турски жители, а 
поголем број Македонци (официјално 535 лица) 
биле прогонети во Бугарија. На местото на при- 
силно иселените Гурци и Македонци грчкитс 
власти сместиле 254 бегалски семејства со вкуп- 
но 976 бегалци. Гака Шугово повторно станало 
мешана насслба во која мнозинството го сочину- 
вало бегалското население. Како такво, во 1928 
година селото е регистрирано со 1.003 жители. 
Во 1940 година е евидентирано со 1.229 жители. 
Во текот на Граѓанската војна Шугово претрпе 
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загуби, особепо македонското населсние, па во 
1951 година е регистрирано со 947 жители. Во 
1961 година има 948, во 1971 година 723, во 1981 
година 816, а во 1991 година 604 жители. Тука вп- 

реат многу костените, а се произведуваат многу 
компири, жито п други земјоделски пронзводи. 
Внимапие му се посветува и на сточарството, 
посебно на краварсгвото.

ВАЛОВИШТА

КРУШОВО



ΧΙ/2 - ЗИХНЕНСКЛ ОКОЛИЈА

1) ЛГИЈА КИРЈАКИ (СВЕТА НЕДЕЛА)
Αγία Κυριακή

Североисточно од Зилјахово крај главниот 
пат што води за Алистратик и околу два кило- 
метра јужно од него (23°57’ х 41°03’), до пред Вто- 
рата светска војна било сместено малото село Аги- 
ја Кирјаки кое влегувало во составот на опиггината 
Алистратик. Всушност станува збор за стара обно- 
вена населба во која во 1923 година биле сместени 
извесен број бегалски семејства со вкупно 60 житс- 
ли, колку ιίΓΓο имало селото во пописот од 1928 го- 
дина. Малку подоцна селото се распаднало, а него- 
вите жители се прибрале најверојатно во Алист- 
ратик, поради што во подоцнежните пописн повеќе 
не се спомнува како насслба.

2) АГИОС НИКОЛАОС
- НЕА АМФИПОЛИС
Νέα Αμφίπολις (Αγιος Νικόλαος) 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во атарот на општината Ени Ќој и во него- 
ва иепосредна близина (23°5Г х 40°49’) на над- 
морска височииа од 20 метри по Вторага светска 
војна е подигната нова населба која администра- 
тивно влсгува во оваа општипа. Прв пат е реги- 
стрирана како населба во пописотод 1961 година 
со 50 жители. Во 1971 година е евидснтирана со 48, 
во 1981 година со 68, а во 1991 година со 60 житсли.

3) АКРОПОЛИС Ακρόπολις

Новоформирана насслба во атаро г на општи- 
ната Алистратик, сместена два километра источ- 
но од него на надморска височина од 140 метри 
(23°59’ х 41°05’). Прв пат се спомнува во пописот 
од 1961 година, но без жители. Во пописите од 
1971 и 1981 година се спомнува, истотака без жи- 
тели, а во пописотод 1991 година не се спомнува.

4) АЛИСТРАТИК
- АЛИСТРАТИ Αλιστράτη

Голема населба (трста по ред) и самостојна 
оппггина во Зихненската околија во чиј состав вле- 
гуваат и населбите Акрополис и Исра Мопи Аги- 
ис Кирјакис (Манастир Света Недела). Површи- 

ната на општинскиот атар изнесува 64 квадратни 
киломегри (царска наредба од 28.12.1919, Вл. в/к 
бр. 2/1920). Алисгратик е сместен ссверозисточно 
од Зилјахово и југозападно од Драма крај глав- 
ниот пат што ги поврзува овие градови, речиси 
на половина пат (Драма и Зилјахово се оддале- 
чени 24 киломезри), на надморска височина од 260 
метри (23°58’ х 41°04’). Неговото население во 
минатото било мошапо. Спорсд К’нчов во него 
живееле 3.600 Македонци, 500 Турци, 15 Албан- 
ци христијани и 400 Власи или вкупно 4.515 жите- 
ли. 11о се изгледа дека гратчето насградало во 
Балканските војни, бидејќи во пописот од 1913 
година е свидентирано со само 1.896, а во 1920 
година со 2.369 жители, претежно Македонци и 
Власи. По 1923 година тука биле доселени 1.024 
бегалци, така што населбага повторно оживува и 
веќе во 1928 година, заедно со бегалското насе- 
лние, има 3.786 жители. Во 1940 година бројот на 
населението се покачи на 4.124, а бугарската ста- 
тистика од 1941 година го води со 7.642 жители 
(очигледпо се работи за концентрација на војска 
или нспгго слнчно). Во пописот од 1951 година 
Алистартик има 3.627, во 1961 година 3.536, во 
1971 година 2.702, во 1981 годипа 2.662, а во 1991 
година 2.249 житсли. Во нсго се сместени жандар- 
мериска станица, пошта и голем број трговски и 
занаетчиски дуќани кои ги опслужуваат месните 
жители и жителите на околните населби. Насе- 
лението произведува жито, голсми количества 
гутуп и други земјоделски производи, а внимание 
му посве гува и па сточарството.

5) АНАСТАША
- АНАСТАСИЈА Αναστασία
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (царска наредба од 18.7.1927, Вл. в/к бр. 
79/1927), со вкупна површина на опиггинскиот атар 
од 18 квадратни километри. Сместено е околу шест 
километри северозападно од Зилјахово на над- 
морска височина од 450 метри (23°49’ х 41°04’). 
Апасташа во минатото била населена со чисто ма- 
кедонско населепие. К’нчов ја спомнува со 260 
жители, во пописот од 1913 година е евидентира- 
на со 215, а во 1920 година со 281 жител. По 1923 
година тука биле населени извесен број бегалски 
ссмејства со вкупно 26 жители, кои биле смес- 
тени во куќитс на принудно иселените Максдон- 
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ци во Бугарија. Селото, со малобројните бегалци 
и апсолутното мнозинство Македонци во 1928 го- 
дина имало 374 жители. Во 1940 година се евиден- 
тирани 497, во 1951 година 576, во 1961 година 
651, во 1971 година 454, во 1981 година 326, а во 
1991 година 303 жители. Населеиието произведу- 
ва многу тутун, жито и други земјоделски произво- 
ди, а внимание му посветува и на сточарството.

6) АНЏИСТА (ХАНЏИСТА)
- АНГИСГА Λγγίστα

Големо село и самостојна општина во Зих- 
ненската околија (н. од 16.6,1926, Вл. в/к бр. 217/ 
30.6.1926), со вкупна површина па општинскиот 
атар од 17 квадратни километри. Лсжи на над- 
морска височина од 170 мстри крај левиог брег 
на истоимената река, југоисточно од Зилјахово и 
само 4 километри југоисточно од Желсзничка 
Станица Анџиста (23°58’ х 40°59’). Неговото на- 
селние во минатото според К’нчов се состоело од 
180 Македонци, 250 Турци и 300 Грци. Изгледа 
дека настрадало во Балканскитс војни, бидејќи 
во пописот од 1913 година е евидентирано со са- 
мо 216, а во 1920 година со 310 жители. Во 1923 
година во него биле сместени 110 бегалски семеј- 
ства со вкупно 516 бегалци, па селото, заедно со 
месното христијанско населенир од Македонци и 
Грци (Турците биле принудени да се иселат во 
Турција по сила на Лозанската конвепција), во 
пописотод 1928 година имало 937 жители. Во 1940 
година е евидентирано со 1.018, а според бугар- 
ската статистика од 1941 година имало 991 жи- 
тел. Во 1951 година е регистрирано со 1.021, во 
1961 година со 1.000. во 1971 година со 687, во 1981 
година со 539, а во 1991 година со 451 жител. 
Г1амалувањез'о на бројот на жителите се должи 
на масовното емигрирање во поголемите градо- 
ви. Во Анџиста е сместена жандармериска стани- 
ца која врши надзор и врз пеколку околни села. 
Населението произведува многу памук и други 
индустриски култури, овошје, жито и други зем- 
јодлески производи, а внимание му посветува и 
на краварството.

7) БАНИЦА
-СИМВОЛИ Συμβολή
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/12.12.1927)

Селото Баница лежи на надморска височина 
од само 60 метри, источно од Зилјахово и југо- 
западно од Драма во непосредна близина на сли- 
вот на Анџиста и Драмска Река (Сува Река). 
Сместено е од десната страна на железничката 
пруга што води од Солун и Серсс за Драма (24°03’ 
х 41°02’). Тоа е самостојиа општина во Зихнен- 

скага околија (н. од 30.6.1947, Вл. в/к бр. 155/31.7. 
1947), со вкупна површина на општинскиот атар 
од само 5 квадратни километри. Во минатото на- 
селението го сочинувале македонизирани Роми. 
Според К’нчов нивниот број изнесувал 160. Во 
1913 година е свидептирано со 204, а во 1920 го- 
дипа со 230 жители. По 1923 година тука биле 
доселени 138 бегалци, така што селото се зголе- 
мило и веќе во 1928 година имало 403 жители. Во 
1940 година е евидентирано со 599, а според бу- 
гарската статистика од 1941 година имало 994 жи- 
тели. Во 1951 година има 617, во 1961 година 528, 
без повоформираната населба Горна Баница, во 
1971 година 393, во 1981 година 335, а во 1991 го- 
дина 262 жители. Селото е многу богато и насе- 
лението произведува памук, шеќерна репка и други 
земјоделски култури, бидејќи климатските ус- 
лови се мошне поволни, а земјата исцело сс на- 
воднува. Поради ограничените пасишта, сточар- 
ството е речиси запемарено.

8) ВАКУ В (ВАКУВ ЧИФЛИК, ДАБАКЛИ ЌОЈ) 
-ПСАТАДИКА Ψαθάδικα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Вакув влегувало во атарот на оп- 
штината Алистратик и било сместено југоисточ- 
но од Алистратик и западно од Баница, на десиа- 
та страна на желсзничката пруга што води од Сс- 
рес за Драма (24°00’ х 41°02’). Тоа всупшост прст- 
ставувало чифлигарска иаселба којашто К’нчов 
ја спомнува со 200 жители, од кои 150 Македонци 
и 50 Роми. По се изгледа дека населбата настра- 
дала за време на Балканските војни, бидејќи во 
пописите од 1913 и 1920 година не се спомнува. 
Селото било обновено по 1923 година кога во не- 
го биле сместени извесен број бегалски ссмеј- 
ства, па дури било и преимеиувано со ново име. 
Меѓутоа, наскоро било повторно напуштено, по- 
ради што во подоцнежните пописи повеќе не се 
спомнува.

9) ВИТАЧИПГГА (ВИТАСТА)
-КРИНИС Κρηνίς
(н. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.1956)

Големото село Витачипгга лежи југоисточ- 
но од Зилјахово и од Железничка Станица Ан- 
џиста и северозападно од Ќуп Ќој на надморска 
височина од 140 мегри (23°59’ х 41°00’). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Зихненската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 23 ква- 
дратни километри. Неговото население според 
К’нчов се состоело од 100 Македонци, 175 Турци 
и 1.100 Грци, односно вкупно имало 1.375 жите- 
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ли. Изгледа дека настрадало за време на Бал- 
канските војни, поради што во пописот од 1913 
година е евидептирано со 853, а во 1920 година со 
851 жител. Турците кои останале да живеат и по 
Балканските војни по сила на Лозанската кон- 
венција се иселиле во Турција, а на пивпото мес- 
го во селото биле населени 175 бегалци. Како 
такво, Витачипгга во 1928 година се води со 1.296, а 
во 1940 година со 1.669 жители. Според бугарска- 
та статистика од 1941 година селото броело 1.738 
жители. Во 1951 година има 1.612, во 1961 година 
1.538, во 1971 година поради масовното иселува- 
ње во поголемите градови бројот на жителите 
опадна на 1.105, во 1981 година има 1.204, а во 
1991 година 834 жители. Витачишта располага со 
мошне плодно обработливо земјиште, од кое дел 
се наводнува. Насслснието произведува прсд се 
памук и други земјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство, посебно со кравар- 
ство.

(24°03’ х 40°59’)· Од името на населбата очиг- 
ледно се глсда дека станува збор за мал рудник. 
Прв па г е евидентирана како паселба во пописот 
од 1961 година со 26 жители, во пописот од 1971 
година има само еден жител, а во пописите од 
1981 и 1991 година не се спомнува.

12) ГОРНА БАНИЦА
- АНО СИМВОЛИ Άνω Συμβολή
(п. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

На оддалсченост помала од едеи киломе гар 
северно од Баница (24°03’ х 41°02’) по Втората 
свстска војна е подигната нова населба позната под 
името Ано Символи (Горна Баница). Прв пат се 
спомнува во пописот од 1961 година со 138 жители. 
Во 1971 година има 96, во 1981 година 69, а во 1991 
година 48 жители. (Види и село Баница.)

10) ВОЛЧИПГГА
ДОМИРОС Δόμιρος

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 27.8.1927, Вл. в/к бр. 186/1927) со 
вкупна површина на општинскиот атар од 11 ква- 
дратни километри. Смес гено е југоисточно од Зил- 
јахово и западно од Куп Ќој на надморска висо- 
чина од 120 метри (23°56’ х 40°57’). Пеговото иасе- 
лсиие во минатото било мешано. Според К’нчов 
тука живееле 300 Грци и 90 Турци. Изглсда дска 
Волчишта настрадало за време на Балканските 
војни, бидејќи во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 143, а во 1920 година со 163 жители. 
Во 1923 година во него биле сместени 43 бсгал- 
ски семејства со вкупно 144 житсли. Така селото 
повторно станало мешана населба (Турците за- 
минале порано) и како такво, во пописот од 1928 
година се води со 407 жители. Во 1940 година има 
382, а според бугарската статистика од 1941 годи- 
на 1.293 жители (веројатно во него било концен- 
грирано и друго население). Во 1951 година се 
евидентирани 376, а во 1961 година 370, во 1971 
година селото има 298, во 1981 година 273, а во 
1991 година 200 житсли. Селото располага со плод- 
ни обработливи површини од кои дел се навод- 
нува. Населението одгледува индустриски култу- 
ри, пред се памук.

11) ГАЛАРИЈА Γαλαρία

Мала населба формирана во педесеттите го- 
дини во атарот на Черепленската општина на по- 
малку од еден километар северно од Череплен

13) ГРАЧЕН (ГРАЧАНИ)
-АГИОХОРИОН Αγιοχώριον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Североисточно од Зилјахово, југозападно од 
Драма и два километра ссвсрно од Алистратик 
на надморска височина од 220 метри е сместено 
селото Грачеп (23°58 х 41°05). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Зихненската околија (н. од 
15.1.1925, Вл. в/к бр. 15/21.1.1925), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 11 квадратни ки- 
лометри. Неговото население во минатото било 
македонско, а и денес во него живее мнозинство 
од македонско паселение. К’нчов го спомнува со 
420 жители Македоици, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 282, а во 1920 година со 407 
жители. Во 1923 година тука биле доселени 17 бе- 
галци, но изгледа дека во него и пред тоа биле 
сместени бегалски семејства, што се гледа од зго- 
лемиот број на жителите меѓу 1913 и 1920 годи- 
на. Заедно со бегалците, селото во 1928 година 
имало 478, а во 1940 година 668 жители. Во 1941 
година, според бугарската статистика, има 981, во 
1951 година 598, во 1961 година 639, во 1971 година 
507, во 1981 година 468, а во 1991 година 359 жи- 
тели. Населението произведува тутун, жито и дру- 
ги земјоделски производи, а поради ограничени- 
те пасишта сточарството е слабо развиено.

14) ДЕДЕ БАЛИ Ντεντέμπαλη (Δεδέμπαλη)

Во атарот на општината Локвица во попи- 
сот од 1913 година се спомнува и населбата Деде 
Бали - со 181 жител. Во понатамошните пописи 
повеќе не се спомнува, а со акт бр. 50567 од 1927 
година е избришана од евиденцијата на населени- 
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те места. Деде Бали нс се спомиува нигу кај К’н- 
чов. 11о се изгледа дека станува збор за турска 
населба која се распаднала за време на Првата 
светска војна.

15) ДОКСОМБОС
- МИРКИНОС Μύρκινος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Јужно од Зилјахово, на левиот брег на река- 
та Струма и на надморска височина од само 10 
метри е сместсно селото Доксомбос (23°49 х 40°54). 
Тоа претставува самостојна ошптина во Зихнен- 
ската околија (н. од 23.12.1946, Вл. в/к бр. 373/31. 
12.1946), со вкуппа површина на општинскиот атар 
од 23 квадратии километри. Според К’нчов во нс- 
го живееле 60 Грци и 120 Роми. Во пописотод 1913 
година селото е евидентирано со 112, а во 1920 го- 
дина со 121 жител. По 1923 година во него биле 
сместени 17 бегалски семејства со вкупно 63 жите- 
ли. Така Доксомбос повторно станало мешана на- 
селба со вкупно 198 жители колку пгго се евиден- 
тирани во пописотод 1928 година. Во 1940 година се 
води со 258, а бугарската статистика од 1941 година 
го бележи со 281 жител. Во 1951 година е евиден- 
тирано со 360, во 1961 година со 433, во 1971 година 
пма 273, во 1981 година 267, а во 1991 година 237 
жители. Селото располага со доста плодни обра- 
ботливи површини што целосно се наводнуваат. 
Населението одгледува индустриски култури, пред 
се памук, исто гака и овошје, а внимание му пос- 
ветува и на краварството.

16) ДОЈ1НА НУП1КА
- ДАФ11УДИОН Λαφνούδιον
(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 3.2.1922, Вл. в/к бр. 18/7.14.1922), со 
вкупна површина на општинскиот а гар од 27 квад- 
ратни километри. Сместено е северозападно од 
Зилјахово и југоисгочно од Серсс и помалку од 
три километри северно од главниот пат што ги 
поврзува двата града, на надморска височина од 
150 метри (23°45’ х 4Г04’)· Долна Нушка во ми- 
натото била мешана населба во која според К’н- 
чов живееле 380 Македонци, 100 Турци и 120 Гр- 
ци. Во ποπΗςοτ од 1913 година е евидентирана со 
546, а во 1920 година со 568 жители. По присил- 
ното иселуваље на Турците во 1923 година, по си- 
ла на Лозанската конвенција, како и на прилично 
голем број Македонци во Бугарија, во него биле 
сместени 332 бегалци, така што селото повторно 
станало мешана населба која заедно со месното 
македонско население во пописот од 1928 година 
е регистрирана со 1.147 жители. Во 1940 година 

има 1.331, а според бугарската статистика од 1941 
година 654 жители. Во 1951 година има 1.315, во 
1961 година 1.355, во 1971 година 909, во 1981 го- 
дина 727, а во 1991 година 1.137 жители. Селото е 
прилично богато. Населението произведува ин- 
дустриски култури, пред се памук, но произведу- 
ва и жито и други земјоделски производи. Внима- 
ние му посветува и на краварството.

17) ДРАЧЕВО (ДРАЧЕН)
- ЛЕВКОТЕА Λευκοθέα
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Зилјахово и северозападно од 
Железничка Станица Анџиста на надморска ви- 
сочина од 180 метри е сместено селото Драчево 
(23°55’ х 41°02’)· Тоа до неодамна претставувало 
самостојна општина во Зихненската околија (н. 
од 8.9.1924, Вл. в/к бр. 221/12.9.1924), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 9 квадратни 
километри. Нсговото население во минатото би- 
ло чисто македонско. Според К’нчов во него жи- 
вееле 300 Македонци, во пописот од 1913 година 
с евидснтирано со 168, а во 1920 година со 206 жи- 
тели. Во 1923 година во селото биле сместени 76 
бегалци, така што селото станало мешана насел- 
ба која во 1928 годипа имала 311 жители. Во 1940 
годииа сс води со 361, а бугарската статистика од 
1941 година го води со 379 жители.. Во 1951 годв- 
на се евидентирани 340, а во 1961 година 347 жи- 
тели. Во шеесеттите години за потребите иа жи- 
гелите од селото Драчево грчката влада почна да 
гради пова населба, на местото каде што неко- 
гаш постоела истоимената железничка станица. 
крај самиот главен пат кој го поврзува Зилјахово 
со Драма и со другите центри во земјата (23°56’ X 
41 °01 ’). Новата населба е оддалечена од старата 
околу четири километри југоисточно, а сместевв 
е во непосредна близина на Железничка Станива 
Анџиста. Затоа, поради преселувањето на насе- 
лението во новата населба, во пописот од 1971 
година Драчево е евидентирано со 172 житеж» 
во 1981 година, кога преселувањего практич·· 
заврши, со само 8, а во 1991 година со 9 жителж 
(Види и Железничка Станица Драчево - Статмис 
Левкотеас.)

18) ЕНИ ЌОЈ
- АМФИПОЛИС (НЕОХОРИОН) 
Αμφίπολις (Νεοχώριον)

Јужно од Зилјахово, крај левиот брег на ХЧ 
ката С грума, на самиот крстопат каде од патот ■■ 
води од Солун за Кавала се одвојува патот Ж 
Зилјахово (105-иот километар), крај железнвч»· 
та пруга што води од Серес за пристаништета. 
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надморска височина од 80 метри лежи селото Ени 
Ќој (23°5Г х 40°50’). Тоа прстставува самостојна 
општина во Зихненската околија (н. од 25.4.1952, 
Вл. в/к бр. 140/27.5.1952) со вкупна површина на 
општинскиот атар од 20 квадратаи километри. Во 
минатото било чифлигарска населба во која, спо- 
ред К’нчов, живееле 230 Грци. Бидејќи настрада- 
ла во Балканските војни, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентираиа со само 32, а во 1920 годипа 
со 15 жители. Во 1923 година тука биле сместени 
158 бегалци, така што сслото станало мешана на- 
селба и, како такво, во пописот од 1928 година е 
евидентирано со 282 житела. Во 1940 година има 
259, а според бугарската статистика од 1941 годи- 
на 340 жители. Во 1951 година се евидентирани 
404, во 1961 година 396, во 1971 годииа 264, во 
1981 година 212, а во 1991 година 170 жители. Во 
непосрсдна близина на селото во поново време е 
подигната нова населба наречена Неа Амфипо- 
лис (Агиос Николаос) која во пописот од 1971 
година се води со 48, а во 1981 година со 68 жи- 
тели. Селото располага со мошне плодно обра- 
ботливо земјиште кое се наводнува и дава високи 
приноси. Населението се занимава со земјодел- 
сгво. Одгледува главо памук и овошје, а внима- 
ние му посве гува и на краварството.

19) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА АНЏИСТА
- СТАТМОС АНГИСТИС 
(СИДИРОДРОМИКОС СГАТМОС 
АНГИСТИС) Σταθμός Αγγίστης) 
(Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης

Селото Железничка Станица Анџиста е смес- 
тено крај истоимената станица на железничката 
линија што води од Серес за Драма на надморска 
височина од 70 метри (23°57’ х 41°0Г). Тоа прег- 
сгавува самостојна општина во Зихненската око- 
лија (н. од 4.4.1934, Вл. в/к бр. 131/16.4.1934), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 8 ква- 
дратпи километри. Всушност се работи за нова 
претежно бсгалска населба, која прв пат е реги- 
стрирана во пописот од 1920 година со 42 жите- 
ли. Во 1923 година тука биле сместени 396 бегал- 
ци, како и жители од околните села. Така, веќе 
во 1928 година населбата има 627 жители. Во 1940 
година е евидентарана со 725, а бугарската статист- 
ика од 1941 година ја води со 452 жи гели. Во 1951 
година се евидентирани 582, во 1961 година 581, 
во 1971 година, поради поинтензивното преселу- 
вањс во поголемите градови, бројот на жителите 
се памали па 393, во 1981 година на 319, а во 1991 
година на 240. Во селото има пошта која го оп- 
служува месното и околното населние. Земјиш- 
тето е мошне плодпо и дава високи приноси, би- 
дејќи се наводнува од истоимената река Анџиста.

Населението произведува тутун, памук, овошје и 
други земјоделски производи.

20) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА ДРАЧЕВО
- СГАТМОС Ј1ЕВКОТЕАС
Σταθμός Λευκοθέας

11омалку од еден киломегар западно од Же- 
лезничка Станица Анџиста и околу чстири кило- 
мстри југоисточио од старото село Драчево, во 
шсесеттитс години, на инсистирање на грчката 
влада, почна изградба на пова населба наменета 
за жителите од селото Драчево. Населбата е смес- 
тена крај самата желсзничка пруга, до истоиме- 
нага железничка стаиица и во близина на глав- 
ниот пат игго го поврзува Зилјахово со Драма и 
со други центри во земјата (23°56’ х 41°0Г). На- 
селбата прв пат е евидентирапа во пописот од 
1971 годипа, кога веќе имашс 287 жители. Во 1981 
година, кога се смета дека практично заврши исе- 
лувањето на старото село Драчево, е евиден- 
тирана со 468, а во 1991 година со 469 жители. Во 
новата населба е преместено и седиштето на оп- 
штината. (Види и ссло Драчево.)

21) ЗДРАВИК
-ДРАВИСКОС Δραβήσκος
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Здравик лежи југоисточно од Зилја- 
хово, крај главниот пат што води од Солун за 
Кавала, на надморска височина од 100 метри 
(23°53’ х 40°56’)· Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Зихненската околија (н. од 16.6.1926, 
Вл. в/к бр.217/30.6.1926), со вкуппа површина на 
општинскиот атар од 27 квадратни километри. 
Пеговото паселение, според К’нчов се состоело 
од 200 Грци и 130 Роми. Како такво, во 1913 годи- 
па селото е евидентирано со 264, а во 1920 година 
со 277 жители. Во 1923 година тука биле смес- 
тени 315 бегалски семејства со вкупно 1.097 жи- 
тели. Така Здравик станало една од најголемите 
населби во околијата - со вкупно 1.302 житела, 
колку што броело во 1928 година. Во 1940 година 
е регистрирано со 1.743, а според бугарската ста- 
тистика од 1941 година се води со 1.670 жители. 
Во 1951 година е евиденгирано со 2.061, во 1961 
година со 2.140, во 1971 година, поради номасов- 
но иселување во поголемите градови, со 1.569, во 
1981 година со 1.759, а во 1991 година со 1.520 
жители. Селото располага со плодни обработ- 
ливи површини на кои се произведува жито, па- 
мук, тутун и други земјоделски производи. Вни- 
мание му се посветува и на краварството. За пот- 
ребитс на месното нассление и околните села во 
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селото има повеќе трговски и занаетчиски дуќа- 
пи, жандармериска станица и пошта.

22) ЗИЈ1ЈАХОВО
- НЕА ЗИХНИ (ЗИЛИЈА)
Νέα Ζίχνη (Ζήλεια)
(н. од 9.9.1926, Вл. в/к бр. 55/15.12.1926) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало гратче и седиште на Зихненската око- 
лија. Сместено е 30 километри југоисточио од 
Серес и 42 километра југозападно од Драма на 
надморска височина од 260 метри (23°50’ х 41°02’). 
До неодамна претставувало самостојна општииа 
(н. од 28.12.1919, Вл в/к бр. 2/4.1.1920) со вкупна 
површина на оппјтинскиот атар од 49 квадратни 
километри, а со најповата административна по- 
дслба доби статус иа градска општпна. Во мина- 
тото населбата била населена со 1.750 Турци хрис- 
тијани (некогашни Турци Вардарјоти), 850 Турци 
муслимани, 120 Македонци, 80 Грци и 20 Албан- 
ци христијани, односно, според К’нчов, имала вкуп- 
но 2.825 жители. Во пописот од 1913 година е 
свидснтирана со 2.075, а во 1920 година со 2.216 жи- 
тели. По присилното иселување на Турците мус- 
лимани во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука биле сместени 229 бегалски семеј- 
ства со вкупно 922 бегалци, така што Зилјахово 
повторно станало мешана населба со вкупно 3.135 
жители, колку што имало во 1928 година. Во 1940 
година Зилјахово има 3.993, а според бугарската 
статистика од 1941 година 3.429 жители. Во 1951 
година се регистрирани 3.676, во 1961 година 3.942, 
во 1971 година, поради масовното иселуваље во 
поголемите градови бројот на жителите се нама- 
ли на 3.118, во 1981година на 2.726, а во 1991 
година на 2.443 жители. Иако претставува адми- 
нистративсн, стопански и културен центар на око- 
лијата, со нужните административни и други ин- 
ституции, со трговски и занаетчиски дуќани, не- 
говото население претежно се занимава со земјо- 
делство, а основни производи се тутунот и жито- 
то. Делумно е развиено и сточарството.

23) ЗИХНА
- ЗИХНИ (ПАЛЕА ЗИХНИ)
Ζίχνη (ΓΙαλαιά Ζίχνη)

Некогашна поголема населба и ценгар на 
истоимената околија, чие седиште во поново вре- 
ме е преместено во Зилјахово. Била сместена око- 
лу три километри северозападно од Зилјахово, 
крај главниот пат што води од Зилјахово за С’е- 
рсс, на надморска височина од 280 метри (23°48’ х 
41°03’). К’нчов ја спомнува со 260 Турци христи- 
јани и 150 Турци муслимани. Изгледа дека нас- 

традала во текот на Балканските војни, бидејќи 
во пописот од 1913 година е евидептирана со 39, а 
во 1920 година со 80 жигели. Во 1923 година тука 
биле сместени 14 бегалци. Во 1928 година селото 
имало 21 жител. Во 1940 година бројот на жите- 
лите на Зихна е пресметан во составот на Зил- 
јахово, а бугарската статистика од 1941 година го 
води со 86 жители. Во 1951 година има 77, а во 
1961 година 49 жители. Во понатамошните попи- 
си пе се спомнува како посебна населба, што зна- 
чи дека било сосема напуштено, а неговите мало- 
бројни жители пајверојатно се ирибралс во Зил- 
јахово или се иселиле во поголемите градови.

24) КАРАТОПРАК
- МАВРОЛОФОС Μαυρόλοφος

(н. од 14.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (п. од 24.4.1951, Вл. в/к бр. 130/4.5.1951) 
со вкупна површина па општинскиот атар од 10 
квадратни километри. Сместено е југоисточно од 
Зилјахово крај главниот пат што води од Зилја- 
хово коп југ, помалку од два километра јужно од 
селото Здравнк (23°53’ х 40°53’). Иеговата над- 
морска височина изнесува 110 метри. Всушност 
станува збор за постара населба обновена во 
1923 година, кога во неа биле сместени бегалски 
семејства. Прв пат се спомнува во пописот од 
1928 година со 397 жители. Во 1940 годииа е ре- 
гистрирана со 589, а бугарската статистика од 
1941 година ја евидентира со 577 жители. Во 1951 
година има 736, во 1961 година 783, во 1971 годи- 
на 627, во 1981 година 570, а во 1991 година 515 
жители. Населението произведува памук, тутун. 
жито и други земјоделски производи, а внимание 
делумно му посветува и на краварството.

25) КЛЕПУШНА
- АГРИЈАНИ Αγριανή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Убавото македонско село Клепушна лежж 
околу седум километри северно од Зилјахово на 
падините на планината Смијница, разгранка на 
Боз Даг, на надморска височина од 620 метр« 
(23°50’ х 41°05’). Тоа претставува самостојна оо- 
штина во Зихненската околија (н. од 25.9.1921, Вх 
в/к бр. 184/30.9.1921), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 33 квадратни километри. Се- 
лото, според К’нчов, имало 1.100 жители Маке- 
донци и било едно од најголемите села во Зих- 
неиската околија. Бидејќи настрадало во Балкан- 
ските војии, во 1913 година е евидентирано само 
со 484, а во 1920 година со 638 жители. Во селото 
во 1923 година биле сместени само две бегалса 
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семејсгва со вкупно 9 житсли. Во Клепушна во 
пописот од 1928 година се регистрирани 716 жи- 
тели, а во 1940 година 881 жител. Во 1941 година 
според бугарската статистика бројот на населе- 
нието изнесува 1.100 жители, во 1951 година има- 
шс 777, во 1961 година 841, во 1971 година, пора- 
ди помасовното иселуваље во поголсмите градо- 
ви, бројот на жителите опадна на 584, во 1981 го- 
дина на 534, а во 1991 година на 476. Населениего 
произведува тутун, жито и други зсмјоделски про- 
изводи, а посебно внимание, поради поволните 
услови, му посветува на сточарството.

26) КОЈ1ИБИ НА ЧЕЛЕПИ
- КАЛИВИЈА ЦЕЛЕПИ 
Καλύβια Τσελεπη

Планинска сточарска населба сместена на 
југоисточните падини на планината Боз Даг, од- 
посно на нејзината планинска разграпка Смијни- 
ца, околу пет километри северно од Клепушна 
(23°50’ х 41°07’) под чија општина и припаѓала. Ле- 
жела на падморска височина од 960 метри. Прв и 
последен пат е регистрирана како населба во 
пописотод 1940 година со 153 жители. Населбата 
се растури за време на Втората светска војна и 
во настаните што следеа по неа.

27) КОРМИШТА
-КОРМИСТА Κορμίστα

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија(н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), во 
чиј состав влегува и манастирот Кушиница. Вкуп- 
ната површипа на општинскиот атар изнесува 38 
квадратни километри. Селото е сместено југоис- 
точно од Зилјахово, југозападно од Драма и севе- 
розападно од Правиште на надморска височина 
од 230 метри (24°04’ х 40°59’). Неговото населе- 
«ие во минатото било мешано. Според К’нчов во 
■сго живееле 600 Грци, 250 Турци и 50 Власи. Из- 
Педа дека турското население настрадало во Бал- 
канските војни, бидејќи во пописот од 1913 годи- 
■аселото е евидентирано со 650, а во 1920 година 
«о 899 жители, меѓу кои и извесен број бегалци. 
По 1923 година тука биле сместени 115 бегалски 
семејства со вкупно 465 бегалци. Така селото пов- 
®рно станало мешано, со вкупно 1.296 жители, 
■слку што броело во 1928 година. Кормишта во 

година имало 1.669 жигели, во 1941 годииа, 
с»зред бугарската статистика, е евидентирано со 
1*76, во 1951 година има 1.612, во 1961 годипа 
1538, во 1971 година 1.105, во 1981 годипа 1.015, а 
■> 1991 година 771 жител. Населението произве- 

жито, ту гун и други земјоделски производи, 
» кради поволните услови за сточарење внима- 
» чу посвегува и на сточарството.

28) КОЦАКИ (КАЦАК)
-МИРИНИ Μυρρίνη

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Коцаки е сместено околу 12 киломе г- 
ри југоисточно од Зилјахово крај главниот пат 
што води кон југ, три километри северно од се- 
лото Здравпк, на надморска височина од 90 мет- 
ри (23°54’ х 40°57’)· Тоа претставува самостојна оп- 
иггина во Зихнепската околија (н. од 28.12.1919, 
Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со вкупна површина на оп- 
пггинскиот атар од 10 квадратни километри. Не- 
говото население има грчко потекло. Според К’н- 
чов во него живееле 280 жители Грци, во попн- 
сот од 191.3 година имало 310, а во 1920 година 341 
жител. Во 1923 година во селото биле сместении 
пет бегалски семејства со 22 жители. Во Коцаки 
во 1928 година живееле 447 жители. Во 1940 го- 
дина пма 493, а бугарскага статистика од 1941 го- 
дина го регистрира со 468 жители. Во 1951 годи- 
на се погшшани 471, во 1961 година 462, во 1971 
година 317, во 1981 година на 283, а во 1991 годи- 
на на 220 жители. Населението произведува па- 
мук, -гутун и други земјоделски производи, а вни- 
манис му посветува и на краварството.

29) ЛОКВИЦА (ЛУКОВИЦА)
- МЕСОЛАЌА (ЛАКОВИЌА) 
Μεσολακκιά (Λακκοβίκια)

(ιι. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југонсточно од Зилјахово и југозападно од 
Правиште, на северозападните падини на плани- 
ната Кушиница, на надморска височина од 435 
метри е сместепо селото Локвица (23°56’ х 40°50’)· 
Тоа до неодамна претставувало самостојна оп- 
штина во Зихненската околија (н. од 28.12.1919, 
Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 34 квадратни километри. Не- 
говото население има грчко потекло. К’нчов го 
спомнува со 1.400 жители Грци, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 1.431, а во 1920 го- 
дина со 260 жители, што зборува дека настрадало 
за врсме на Првата светска војпа. По 1923 година 
тука биле сместени 25 бегалски жители, а во ме- 
ѓувреме се вратиле и раселените семејства, така 
што во 1928 година бројот на жителите се качил 
на 677, а во 1940 година дури на 817. Според бу- 
гарска га статистика од 1941 година во селото би- 
ле регистрирани 942 жигели. Во 1951 година Лок- 
вица има 919, а во 1961 година 954 жители. Во 
шеесеттите години селото почна да се распаѓа 
како поради масовното иселување на неговите 
жители во поголемите градови така и поради тоа 
игго за нив почна да се гради сосема нова населба, 
лоцирана околу шест километри северозападно 
од старата локација (23°5Г х 40°51’), крај самиот 
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главен пат шго од Драма и Серес води за Ор- 
фанскиот Залив, на раскрсницата за Солун и Ка- 
вала. Поради тоа во пописот од 1971 годипа ста- 
рото село е регистрирано со само 202 житела, де- 
сет години подоцна, односно во 1981 година, има 
само 5, а во 1991 година 16 жители. (Види и ссло 
Нова Локвица - Неа Месолаќа.)

30) МАНАСТИР КУШИИИЦА
- МОНИ ИКОСИФИНИСИС
Μονή Εικοσιφοινίσσης

Манастирот Кушиница се наоѓа помалку од 
пет километри југоисточно од Кормишта, севе- 
розападно од Правиште, на североисточните па- 
дини на планината Кушиница (24°06 х 40°58’). Ма- 
настиротлежи на надморска височина од 600 метри 
и административно спаѓа во составот на општи- 
нага Кормишта. Кушиница е стар маиастир кој 
во пописот од 1913 година е евидентиран со 80, а 
во 1920 година со 49 калуѓери. Во 1928 година се 
попишани 57 лица, од кои 11 бегалци, во 1940 го- 
дина има 25, во 1951 година 12, во 1961 година 16, 
во 1971 година 17, во 1981 година 16, а во 1991 го- 
дина 23 калуѓери. Манастирот располага со мпо- 
гу земја, која делумно се обработува.

31) МАНАСТИР СВЕТА НЕДЕЛА
- ИЕРА МОНИ АГИЈАС КИРЈАКИС
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής

• Околу два киломстра јужно од Алистратик, 
крај главниот пат што води за Зилјахово, на мес- 
тото каде што некогаш било сместено бегал- 
ското село Агија Кирјаки (Света Недела) кое се 
распаднало пред Втората светска војна (23°58 х 
41°03’), во пописотод 1971 година е регистрирана 
нова населба (манастир) со 5 жители. Во пописите 
од 1981 и 1991 година се води со по 4 жители. 
Населбата и припаѓа на оппггината Алисзратик.

32) МАНДИЛИ
- МАНДИЛИОН Μανδήλιον

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 17 ква- 
драгни километри. Сместено е источно од Зилја- 
хово и југозападно од Алистратик на надморска 
височина од 300 метри (23°55’ х 41°03’). Пеговото 
населепис во минатото било мешано. Според К’н- 
чов во него живееле 690 Македонци. 125 Турци и 
70 Власи. Изгледа дека настрадало за време на 
Балканските војни, бидејќи во пописот од 1913 
годииа е евидентирано со само 296, а во 1920 го- 

дина со 283 житсли. Во 1923 година, по иселув»- 
њето на преостанатите Турци, по сила на .Поза·- 
ската конвенција, тука биле сместени 31 бегал- 
ско семсјсгво со вкупно 145 бегалци. Така селспс 
повторно станало мешано, со вкупно 416 жителж. 
колку што броело во 1928 година. Во 1940 годив* 
е евидснтирано со 535, а во 1941 година, спорез 
бугарската статистика се води со 568 жители. Вв 
1951 годииа има 489, во 1961 година 491, во 1971 
година поради масовното иселување во поголе*! 
ите градови бројот на жителиге опадна на 215. вг 
1981 година на 178, а во 1991 година на 165 ж»- 
тели, претежно Македонци. Селото е ридско-пл»- 
нинско и основни производи се тутупот и житотвЈ 
Сс произведуваат и други земјоделски провзмм 
ди, а и сточарството е прилично развиено.

33) МЕЗОАС
- ГЛИКОПИГИ Ι’λυκοπηγή (Μεζώας) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к 179/30.8.1927)

Мало село јужно од селоз'о Цанос, под чф| 
општииа и припаѓа, и во негова непосредна бж- 
зина. Сместено е близу до железничката пруга пл» 
води од Серес за Драма, околу шест километр· 
југозападно од Зилјахово на надморска височкм 
од 60 ме гри (2.3°48’ х 39°59’). Всушносг станува збф 
за нова бегалска населба изградена на месточ· 
на старо турско село во која во 1923 година бвж 
доселени бегалски семејства. Прв пат се спомну» 
во пописот од 1940 годипа со 228 жители, а во 195« 
година е евидснтирано со 234 жители. Во нареднмЕ·) 
пописи не се спомнува како посебна населба, ά« 
дсјќи се смста дека е соединсто со селото Цанос

34) НЕА БАФРА Νέα Μπάφρα

Југоисточно од Зилјахово и југозападно «■ 
Драма, меѓу селата Кормишта и Витачипгга е смес- 
тено бегалското село Неа Бафра (24°01’ х 40°591| 
Лежи на надморска височина од 180 метр· ■ 
претставува самостојна општина во Зихненсиш 
околија, со вкупна површина на општинскиот агпф 
од 12 квадратни километри. За самостојна опнгт··· 
с прогласено на 15.4.1932 година (Вл. в/к 
170/23.5.1932). Населбата е подигната по 1923 г·^ 
дина врз урнатините на некоја постара населб·· 
во неа биле сместени повеќе од 120 бегалски а»- 
мејства од месноста Бафра во Мала Азија. 
вкупно 407 житсли, колку што бросло селото · 
1928 година. Во 1940 година Неа Бафра има ЅМН 
а во 1941 годипа, според бугарската статисгжж. 
836 жители. Во 1951 година се евидентирани 9јв 
а во 1961 година 1.086 жители. Во 1971 гозиик 
поради помасовно иселување во поголемите гт»- 
дови, во селото се попишани 755, во 1981 гоаИВ 
845, а во 1991 година 991 жител. Населението вв*· 
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изведува тугун, жито и други земјоделски произ- 
води, а поради поволните условн, впимание му 
посвегува и па сточарството.

35) НЕА ФИЈ1И Νέα Φυλή

Југоисточно од Зилјахово и југозападно од 
Куп Ќој (Проти) на надморска височипа од 200 
метри е сместено селото Неа Фили (23°56’ х 40°52'). 
Административно влегува во составот на општина- 
та Провишта. Всушност станува збор за нова бс- 
галска насслба, основана по 1923 година, кога во 
неа биле сместени бегалски семсјства со 194 жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
Во 1940 година Неа Фили с евидентирано со 328. 
а во 1941 година, според бугарскага статисгика, 
со 590 жители. Во 1951 година се евидентирани 351, 
а во 1961 година 381, во 1971 година, поради ма- 
совиото иселување во поголемите градови, бро- 
јот на жителите се намали на 179, во 1981 година 
на 104, а во 1991 година се регистрирани 178 жи- 
тсли. I {аселението произведува тутун, жиго и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

Ссрес, на два киломстра северно од патот што 
води од Серес за Зилјахово с сместено селото 
Оравиште (23°47’ х 41°03’). Тоа лежи на надмор- 
ска височипа од 150 метри и претставува самос- 
тојна општина во Зихненската околија, со вкупна 
површина на општинскиот атар од 12 квадратни 
километри (н. од 17.3.1923, Вл. в/к бр. 82/28.3.1923). 
Неговото население во минатото било мсшапо и 
според К’нчов се состоело од 130 Турци христи- 
јани и 100 Власи. Како такво, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 376, а во 1920 година со 
357 жители. Во 1923 година гука биле сместсни 
92 бегалски семејсгва, така што бројот на житс- 
лите па селото се зголемил и во 1928 година во 
него се попишани 591 лице. Во 1940 годипа има 
746, а во 1941 година, според бугарската статис- 
тика, 743 жители. Во 1951 година е евидентирано 
со 725, а во 1961 година со 680 жители. Во 1971 го- 
дина, поради масовното иселување во поголсми- 
те градови, во селото се попишани 398, во 1981 го- 
дина 358, а во 1991 година 351 жител. Населени- 
ето произведува тутун, жито и други земјоделски 
производи, а внимаппе му посветува и на сточар- 
ството.

36) НОВАЛОКВИЦА
- НЕА МЕСОЛАЌА Νέα Μεσολακκιά

Јужно од Зилјахово и околу осум километри 
северно од Орфанскиот Залив во атарот на оп- 
штината Локвица, крај главниот пат што води од 
Серес и Драма за Орфанскиот Залив, на раскр- 
сницата за Солун и Кавала (23°52’ х 40°5Г) во 
шеесеттите години почна да се гради нова насел- 
ба во која, по настојување на грчката влада, тре- 
бало да се преселат жителитс од селото Локвица. 
Новата населба која е сместена околу шест ки- 
лометри северозападно од старото село и лежи 
на надморска височина од 20 метри е наречена 
Нова Локвица (Неа Месолаќа). Прв патс евидсн- 
тирана во пописот од 1971 година со 353 жители. 
Во 1981 година, кога се смета дека е завршено 
преселувањето, населбата е евидентирана со 473, 
а во старото село останаа само 5 жители. Во 1991 
година има 432 жители. Новото село, во кое е 
пренесено и седиштего на општинага, претста- 
вува убава урбанизирана населба со далеку по- 
зобри услови за живеење и подобри сообраќајни 
врски со земјата (види и село Локвица).

37) ОРАВИШТЕ (ХОРАВИШТЕ)
АГИОС ХРИСГОФОРОС

Άγιος Χριστόφορος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Западно од Зилјахово, од каде што е одда- 
-чено околу осум киломегри, и југоисточно од

38) ПЕТЕЛИНОС Πεθελινός

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 5.2.1930, Вл. в/к бр. 43/8.2.1930), со 
вкупна површина на ошптнпсКнот а гар од 20 ква- 
дратпи километри. Смесгено е југозападпо од Зил- 
јахово, југоисточно од Серес и североисточно од 
Нигрита, на левиот брег на реката Струма, на 
надморска височина од 25 метри (23°43’ х 40°58’)· 
Неговото население, спорсд К’нчов кој го регис- 
трира со 250 Роми, било од ромско потекло. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со само 
202, а во 1920 година со 146 жители. Во 1923 го- 
дина тука биле смсстени 112 бегалци, па селото 
во 1928 година сс води со 343 жители. По ису- 
шуваљето на Тахинското Езеро и по регулација- 
та иа новото корито на рекага Сгрума во псго 
билс сместени и многубројни други беѓалски се- 
мејства, поради што бројог на жителитс во 1940 
година пораснал на 1.276. Во 1941 година, според 
бугарската статистика, Петелииос се води со 970 
жители, бидејќи мнозина од бегалците го напуш- 
тиле селото поради бугарската окупација. Во 1951 
година е евидентирано со 829, во 1961 година со 
944, во 1971 со 746, во 1981 година со 627, а во 1991 
година со 553 жители. Селото располага со мош- 
нс плодни обработливи површини кои целосно сс 
наводнуваат и даваат високи приноси, па и по две 
рсколти во годината. Населението одгледува па- 
мук и други индустриски култури, а внимание му 
посветува и на краварството.

-аселените места во Егејска Македонија - II дел
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39) ПОРНА
ГАЗОРОС Γάζωρος

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Големото село со физиономија на мало грат- 
че Порна лежи шест километри западно од Зил- 
јахово и 24 километри југоисточно од Серес крај 
главниот пат пгго ги поврзува двата града, на 
надморска височина од 95 метри (23°47’ х 41°02’)· 
Тоа претставува самостојна опшгина во Зихнен- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1. 
1920) со вкупна површина на ошптинскиот атар 
од 18 квадратни километри: Селого во минатото 
било населено исклучително со турско населе- 
пие. Како такво, К’нчов го спомнува со 450 Тур- 
ци христијани и 180 Турци муслимани, во 1913 го- 
дина е евидентирано со 648, а во 1920 година со 
707 жигели. По присилното иселување на Турци- 
тс муслимани во 1923 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, во селото биле сместени 648 
бегалци. Така бројот на жителите се зголемил и 
во 1928 година селото имало 1.604 жители. Во 
1940 година има 2.131, а во 1941 година, според 
бугарската статистика, 2.081 жител. Во 1951 го- 
дипа во Порна се регистрирани 2.478, а во 1961 
година 2.587 жители. Поради масовното иселува- 
н>е во поголемите градови, во 1971 година бројот 
на жителите се намали на 1.969, во 1981 година 
има 1.918, а во 1991 година 1.612 жители. Во се- 
лото се сместени жапдармериска станица и пош- 
та која го опслужува месното и околното насе- 
ление. Се произведува жито, тутун и други земјо- 
дслски производи, а населението сс занимава по- 
малку и со занаетчиство, со трговија и со сто- 
чарство.

40) ПРОВИПГГА
- ПАЈ1ЕОК.ОМИ Παλαιοκώμη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Југоисточно од Зилјахово и југозападно од 
Правиште, во непосредна близина на главниот 
пат што води од Зилјахово кон морето, Кавала и 
Солун, на надморска височина од 150 метри е 
смсстено селото Провишта (23°54’ х 40°52’)· Тоа 
прстсгавува самостојна општина во Зихненската 
околија со вкупна површина на општинскиот атар 
од 40 квадратни километри (н. од 28.12.1919, Вл. 
в/к бр. 2/4.1.1920). Неговото население во мина- 
тото било мсшано. Според К’нчов во него живе- 
еле 1.330 Грци и 275 Турци. Како такво, во по- 
писотод 1913 година е евидентирано со 665, а во 
1920 годииа со 434 жители. Официјалните пописи 
укажуваат дека селото настрадало во Балкански- 
те војни и во Првата светска војна. По присилно- 
то иселувањс и на преостанатите Турци во 1923 
година, по сила на Лозапската конвенција, тука 

биле сместени 178 бегалски семејства со 639 жи- 
тсли. Така селото повторно станало мешано со 
вкупно 1.382 жители, колку што броело во 1928 
година. Во 1940 година Провишта е евидентира- 
но со 1.535, а во 1941 година, според бугарската 
статистика, со 1.595 жители. Во 1951 година се 
попишани 2.043, во 1961 година 2.155 а во 1971 го- 
дина, поради помасовно иселување во поголеми- 
те градови, со 1.387 жители. Во 1981 година има 
1.439, а во 1991 година 1.380 жители. Во селото е 
смесгена жандармериска станица која врши над- 
зор и врз неколку околни села. Провипгга распо- 
лага со мошне плодни обработливи површини. На- 
селеиието произведува тутун, жито и други зем- 
јоделски производи, а делумно се занимава и со 
сточарството.

41) РАХОВО (РЈАХОВО)
- МЕСОРАХИ Μεσορράχη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Рахово е сместено четири километ- 
ри југоисточно од Зилјахово крај главниот пат 
пгго води за Драма, на надморска височина од 160 
метри (23°52’ х 41°00’). Тоа претставува самостој- 
на општина во Зихненската околија (н. од 25.9. 
1921, Вл. в/к бр. 184/30.9.1921), со вкупна површи- 
на па општипскиот атар од 13 квадратни кило- 
мстри. Неговото население во минатото било 
мсшапо. Според К’нчов во него живееле 550 Турцж 
христијани и 300 Турци муслимани. Како гакво. 
во 1913 година селото е регистрирано со 394, а во 
1920 година со 424 жители. По присилното 
иселување и на преостанатото турско населенвс 
во Турција, по сила на Лозанската конвенција, ве 
него билс сместени околу 50 бегалски семејст»» 
со вкупно 198 бегалци. Така селото повторвз 
станало мешана населба со вкупно 677 жите.к. 
колку што имало во 1928 година. Во 1940 год 
е евидентирано со 817, а во 1941 година, спо 
бугарската стагистика, имало 648 жители. 
1951 година се попишани 790, во 1961 година ί 
во 1971 година 574, во 1981 година 436, а во Г 
година 430 жители. Населението произвед 
тугун, жито и други земјоделски производж. 
делумно се занимава и со сточарство.

42) РОДУЛЕВО (РАДОЛИЕВО)
- РОДОЛИВОС Ροδολίβος

Село и самостојна општина во Зихненси 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1921^1 
вкупна површина на општинскиот атар од 55 к 
ратни километри. Сместено е југоисточно од ‘ 
јахово и западно од Правишге на надморси 
сочина од 360 метри (23°59’ х 40°55’)· Нег« 
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паселение во минатото било мешано. Според К’н- 
чов во него живееле 2.500 Грци и 300 Турци. Ка- 
ко такво, во пописот од 1913 година с евиденти- 
рано со 3.047. а во 1920 година со 2.796 жители. 
По присилното иселување на преостанатите Тур- 
ци во 1923 година во Турција, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука биле доселени поголем 
број бегалски семејства со вкупно 722 жители. 
Поради тоа Родулсво покажува зголемувањс на 
бројот на жителите и во 1928 година е евиден- 
тирано со 4.391 жител. Во 1940 година има 4.794. 
а во 1941 година, според бугарската статистика, е 
забележано со 4.750 жители. Во 1951 година се 
попишани 4.213, во 1961 година 4.021, во 1971 го- 
дина 3.164, во 1981 година 2.954, а во 1991 година 
2.981 жител. Родулево прилега на мало гратчс, со 
уредени трговски и занаетчиски дуќани, а во него 
се смесгени и жандармериска станица и попгга. На- 
селението се занимава главно со земјоделство (про- 
извсдува жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи), а внимание му посветува и на сточар- 
ството.

43) СКРИЖОВО
- СКОПЈА Σκοπιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Зилјахово, на падините на 
планината Смијница која претставува разгранка 
на планината Боз Даг, на самиот пат за Просо- 
чен е сместено селото Скрижово (23°54’ х 41°05’). 
Селото лежи на надморска височина од 660 метри. 
Тоа претставува самостојна оппггина во Зихнен- 
ската околија (н. од 24.4.1927, Вл. в/к бр. 79/7.5. 
1927), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 21 квадратен километар. Неговото население 
до 1923 година било чисто македонско, а Скри- 
жово било едно од најголемите македонски села 
во околијата. Според К’нчов селото имало 1.680 
жители Македонци, но наполно настрадало за 
врсмс на Балканските војни, па во 1913 година е 
евидентирано со само 440 жители. Сличпа судби- 
на го снајде и во Првата светска војна, така што 
во пописот од 1920 година селото имало само 99 
жители. На местото на присилно прогонетите 
Македонци, кои побегнаа во Бугарија, во 1923 
година во селото биле доселени 120 бегалски се- 
мејства со вкупно 505 жители. Така од чисто ма- 
кедонско, селото стаиало бегалска населба која, 
како таква, во пописот од 1928 година е евиден- 
тирана со 501 жител. Во 1940 година има 751, а во 
1941 година, според бугарската статистика, бро- 
јот иа жигелите изнесувал 746. Во 1951 година, 
поради Граѓанската војна, бројог на жителите се 
намалил на 298, во 1961 година селото има 275, во 
1971 година 144, во 1981 година 112, а во 1991 го- 
лина 117 жители. Населението произвсдува ту- 

тун, жиго II други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

44) СФАМЕНОС
ПЛЈАКОС Πλιάκος (Σφαμένος)

Северозападно од Петелинос и југозападно 
од Норна (23°42’ х 41°00’) во минатото лежела 
мала населба позната како Сфамснос или Плја- 
кос. Населбата настрадала за време на Балкан- 
скнте војпи, поради што во пописот од 1913 го- 
дина е регистрирана како напуштена населба, без 
жители. По 1923 година населбаз'а била обновена 
и во неа биле сместени бегалски семејства со вкуп- 
но 185 жители, колку што имало селото во попи- 
сот од 1928 годипа. Малку подоцна, поради не- 
поволните услови за живеење, селото било напуш- 
тсно, а неговите жители се прибрале во други се- 
ла. Интересно е дека иако егзистирало и по 1928 
година, тоа е избришано од евиденцијата на пасе- 
лените места со актот на МВР бр. 50567 од 1927 
година.

45) ТОЛОС Θολός

Југозападно од Зилјахово и југоисточно од 
Серес, крај жслезничката пруга што води од Сс- 
рес за Драма на надморска височина од 70 метри 
е сместено селото Толос (23°47’ х 41°00’)· Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Зихненската око- 
лија (н. од 3.7.1925, Вл. в/к бр. 171/11.7.1925), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 22 
квадратни километри, која го опфаќа поголеми- 
от дсл од исушеното Тахинско Езеро. Неговото 
население, според К’нчов во минатото се состо- 
ело од 150 Турци христијани и 50 Роми. Како так- 
во, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
65 жители. Непосредно по Првата светска војна 
во него биле сместени поголем број бегалски се- 
мејства од Источна Тракија, поради пгго бројот 
на неговите жители во 1920 година пораснал на 
520. Во 1923 година во селото билс доселени и 
други бегалски ссмејства, така што бројот на жи- 
гелите во 1928 година се качил на 972. По ису- 
шувањето на Тахинското Езеро гука биле’ смес- 
тени нови бегалски семејства, така што бројот на 
жителите повторно се покачил. Имено, во попи- 
сот од 1940 година Толос е евидснтирап со 1.190, 
а во 1941 година, според бугарската статистика, 
со 806 жители (очигледно извсссн број од бегал- 
ските жители побегнале од бугарската окупаци- 
ја). Во 1951 година има 1.375, во 1961 година 1.458, 
во 1971 година 1.261, во 1981 година 958, а во 1991 
година 1.098 жи гели. Селото с мошис богатЛз, би- 
дејќи располага со многу плодни обрабогливи 
површини, од кои поради добрите климатски ус- 

15·



228 Серски окру?

лови сс добиваат и по две реколти годишно. На- 
селспието одгледува памук и други индустриски 
култури, произведува пченка, пченица и други 
земјоделски производи, а внимание му посветува 
н на краварството.

46) ТРСТГЕНИЦА
- КРИОПИГИ Κρυοπηγή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Зилјахово и околу пет километ- 
ри југозападно од Алистратик, под чија општипа 
и припаѓа, на надморска височина од 190 метри 
лежело некогаш чисто македонского село Трсте- 
ница (23°57’ х 41°03’)· К’нчов го спомнува со 320 
жители Македонци. Бидејќи настрадало за време 
на Балкаиските војни, во пописот од 1913 годипа 
с евидентирано со 154, а во 1920 годииа со 124 жи- 
тели. Во 1923 годипа во селото биле досслени са- 
мо 7 бегалски жители. Во пописотод 1928 година 
Трстеница имала 182 жители. Во 1940 година е 
евидеитирана со 228, а во 1941 година, според бу- 
гарската статистика, со 216 жители. Во 1951 и 
1961 година се попишани 210, а во 1971 година са- 
мо сден жител, што укажува дека селого веќе 
било речиси сосема напуштено иако во 1981 го- 
дина повторно е попишано со 15 жигели. Во по- 
писотод 1991 година е избришано од евиденција.

47) ТУМБА
ТУМПА Τούμπα

Југозападно од Зилјахово и југоисточио од 
Серес, крај железничката пруга, на надморска 
височина од 40 метри е сместено сслото Тумба 
(23°43’ х 4Г02’)· Тоа претсгавува самостојна оп- 
пггина во Зихненската околија (н. од 18.4.1924, Вл. 
в/к бр. 9/2.5.1924), со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 23 квадратни километри. Неговото 
населепие во минатото било мешапо. Според К’п- 
чов во него живееле 200 Македонци и 220 пома- 
кедончени Роми. Како такво, во пописот од 1913 
година селото е евидентирано со 271, а во 1920 
година со 312 жители. По 1923 година во него би- 
лс смесгени 349 бегалци, гака што бројот на жи- 
телите сс покачил и во 1928 година изпссувал 797. 
Во 1940 година селото е евидентирано со 920, а 
во 1941 година, според бугарската статистика, со 
858 жители. Во 1951 година има 1.055, во 1961 го- 
дина 1.170, во 1971 годипа 902, во 1981 година 789, 
а во 1991 година 718 жители. Почвата е многу плод- 
на и дава високи приноси. Населениего одгледу- 
ва индус гриски култури, пред се памук, потоа жи- 
то и други земјоделски производи, а внимание му 
посветува и на сточарството, посебно на кравар- 
ството.

48) ЌУП ЌОЈ
-ИРОТИ Πρώτη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 39 
квадратни километри. Сместено е југоисточно од 
Зилјахово, северозападно од Правиште и југоза- 
падно од Драма на надморска височина од 310 
мезри (24°00’ х 40°56’). Станува збор за една од нај- 
големите населби во околината која, според К’н- 
чов, се состоела од 1.350 жители, од кои 1.000 Гр- 
ци, 250 Турци и 100 Македонци. Постои мислење 
дека Грцитс од Ќуп Ќој по етничко потекло всуш- 
ност сс Турци христијани кои под влијанието на 
грчката црква постепено се грцизирале. Не слу- 
чајно и името на селото и презимињата на голем 
број од месните жители се од турско потекло. 
Всушносг населбата била поголема, бидејќи во 
пописот од 1913 година е свидентирана со 2.363, а 
во 1920 година со 2.796 жители. По присилното исе- 
лување на турското население во 1923 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
билс доселени околу 40 бегалски семејства со вкуп- 
но 151 бегалец. Во 1928 година Ќуп Кој е евв- 
дентиран со 2.871 жител, во 1940 година со 3.380. 
а бугарската статистика од 1941 година го водж 
со 3.843 жители. Во 1951 година се попишани 3.180. 
а во 1961 година 3.118. Во 1971 година, поради ма- 
совното иселување во поголемите градови, бро- 
јот па жигелите се намали на 2.167, во 1981 го- 
дина па 1.771, а во 1991 година има 2.033 жители 
Во селото се сместени и жандармериска станица 
п пошта која го опслужува месното и иаселе- 
пието од околните села. Населението произведу- 
ва тутун, жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посветува и па сточарството.

49) ЦАНОС
- НЕА ΠΕΤΡΑ Νέα Πέτρα

Селото Цанос е сместено 6 километри југо- 
западно од Зилјахово, крај железничката пруга 
ш го води од Серес за Драма, на иадморска висо- 
чипа од 80 метри (23°47’ х 40°59’). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Зихненската околија 
во чиј состав влегува и селото Мезоас (н. од 14.5. 
1932, Вл. в/к бр. 170/23.5.1932). Вкупната површв- 
на општинскиот атар изнесува 16 квадратни кв- 
лометри. Всушност станува збор за постара р*- 
зурната населба обновена во 1923 година кога во 
пеа биле сместени 73 бегалски семејства со вкув- 
но 305 жители, колку што имало селото во 192· 
година. Во 1940 година е евидентирано со 456. а 
во 1941 година, според бугарската статистика, со 
654 жители. Во 1951 година се попишани 479, во 
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1961 година 733, во 1971 година 618, во 1981 годи- 
на 448, а во 1991 година 407 жители. (Во пописите 
од 1941 година наваму во составот на жителите 
од селото Цанос е пресметан и бројот на жите- 
литс од селото Мезоас, кое се смета за споено со 
Цанос.) Селото располага со мошне плодни об- 
работливи површинн од кои дел се од некогаш- 
нотоТахинско Езеро. Населението одгледува ин- 
дустриски кулгури, главно памук, а произведува 
и други земјоделски производи. Внимание му 
посветува и на краварството.

50) ЧЕКОВО
- ЦЕКОВА Τσέκοβα

Северозападно од Зилјахово, источно од Се- 
рес и околу 5 километри северозападно од село- 
то Анасташа, во атарот на општината Оравиште 
на иадморска височина од 800 метри (23°47’ х 
41°06’) лежсло малото село Чеково. Оваа насел- 
ба К’нчов ја спомнува со 190 жители Турци. Из- 
гледа дека настрадала во Балканските војни, би- 
дејќи во пописот од 1913 година се води како ра- 
зурната паселба. Обновена е ио 1923 година кога 
во неа биле сместени околу 50 жители, најверо- 
јатно сточари. Наскоро потоа со актот на МВР 
бр. 11591/1928 населбата е избришана од евиден- 
цијата на населените места и повеќе не се спомнува.

51) ЧЕПЕЛЏЕ
- ДИМИТРА Δήμητρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу седум километри југоисточно од Зил- 
јахово, крај самиот главен пат игго води кон југ, 
спрсма морето, Кавала и Солун, на надморска 
височина од 90 метри (23°53’ х 40°59’) с сместено 
селото Чепелџе. Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Зихненската околија (н. од 16.6.1926, 
Вл. в/к бр. 217/30.6.1926), со вкупна површипа на 
општинскиот агар од 13 квадратни километри. 
Неговото население во минатото било мешапо и 
според К’нчов се состоело од 100 'Гурци и 60 
Роми. Селото настрадало во Балканските војни, 
поради што во пописот од 1913 година се води 
како напуштена населба, додека во 1920 година е 
регистрирано со 73 жители. Оваа речиси напуш- 
тена населба била обновена во 1923 година кога 
во неа биле сместени 196 бегалски семејства со 
вкупно 824 жители, колку што имало селото во 
пописо г од 1928 година. Во 1940 година е евиден- 
тирано со 1.008, а во 1941 година, според бугар- 
ската статистика, со 1.033 жители. Во 1951 годи- 
на има 983, во 1961 година 1.017, во 1971 година, 
поради масовното иселување во поголемите гра- 
дови, бројот на жителите се намали на 739, во 
1981 година на 587, а во 1991 година на 492. Насе- 

лението произведува жито, тутун и други земјо- 
делски производи. Поради ограничените пасиш- 
та, сточарството с послабо развиено.

52) ЧЕРЕПЛЕН
- ИЛЈОКОМИ (ЦЕРЕПЛЈАНИ)
Ηλιοκώμη (Τσερέπλιανη)
(н. од 11.8.1934, Вл. в/к бр. 294/6.9.1934)

Југоисточно од Зилјахово и околу 5 кило- 
мегри североисточно од Куп Кој па падморска 
височина од 250 метри е сместено селото Череп- 
лен (24°02’ х 40°58’). Тоа прстставува самостојна 
општина во Зихненската околија (н. од 12.3.1928, 
Вл. в/к бр. 60/18.4.1928), со вкупна површипа на 
општинскиот атар од 20 квадратни киломегри. 
Неговото паселение во минатото било мешано и 
според К’нчов се состоело од 200 Турци и 160 Гр- 
цп. Како такво, во пописот од 1913 година е сви- 
дентирано со 472, а во 1920 годнна со 418 жители. 
По присилното иселување на Турцитс во 1923 го- 
дииа, по сила на .Позанската конвенција, тука би- 
ле сместени 441 бегалец. На тој начин селото пов- 
торно станало мсшана населба со вкупно 972 жи- 
тели, колку што имало во пописот од 1928 година. 
Во 1940 година во Черсплен се попишани 1.465 
жители, што се должи на дополнително доселу- 
вање па бсгалски семејства и по 1928 година. Во 
1941 годнна, според бугарската статистика, се води 
со 1.265 жители. Во 1951 година има 1.283, во 1961 
година 1.178, во 1971 година, поради масовното исе- 
лување во поголемите градови, бројот на жите- 
лите се намали на 858, во 1981 година на 668, а во 
1991 година на 516 жители. Иаселението произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а дслумно се занимава и со сточарство.

53) ШЕМОЛТОС
- МИКРОН СУЛИОН
Μικρόν Σούλιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Зилјахово и југозападно од 
Ќуп Ќој и Родулсво, од кое е оддалсчено околу 4 
киломезри, на надморска височина од 300 мстри 
с сместено селото Шемолтос (23°57’ х 40°54’)· Тоа 
претставува самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/.к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 39 
квадратпи километри. Неговото население има 
грчко потекло. К’нчов го спомнува со 1.120 жи- 
тсли Грци, во пописот од 1913 година с евидсн- 
тирано со 976, а во 1920 година со 401 жител, што 
укажува дека настрадало за врсме на Првата 
светска војна. Во 1923 годипа тука биле сместени 
77 бегалци и заедио со повратниците, кои во 
меѓуврсме се вратиле во селото, во 1928 година 
тоа имало 985 жители. Во 1940 година е евиден- 
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тирано со 1.195, а во 1941 година, според бугар- 
ската статистика, со 1.120 жители. Во 1951 годи- 
на се попишани 1.140, а во 1961 година 1.052 жи- 
тели. Во 1971 година, поради помасовното исе- 
лување во поголемите градови, бројот на жите- 
лите се намали на 709, во 1981 година па 629, а во 
1991 година на 522 жители. Населението произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произво- 
ди, а делумно се занимава и со сточарство.

54) ШИЛИНОС
- СФЕЈ1ИНОС Σφελινός

Село и самостојна општина во Зихненската 
околија (н. од 30.6.1920, Вл. в/к бр. 156/14.7.1920), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 27 

квадратни километри. Сместено е околу 5 кило- 
метри североисточно од Зилјахово на надморска 
височина од 430 метри (23°53' х 41°04’)· Неговото 
население според К’нчов било од грчко потекло 
и броело 720 жители. Во пописот од 1913 година 
с евидентирано со 524, а во 1920 година со 696 
жители. Во 1923 година тука биле сместени 32 
бегалци. Во 1928 година во селото се регистри- 
рани 800 жители, во 1940 година 870, а во 1941 
година, според бугарската статистика се води со 
871 жител. Во 1951 година се попишани 762, а во 
1961 година 821 жител. Во 1971 година, поради ма- 
совното иселување во поголемите градови, бро- 
јот на жителите се намали на 564, во 1981 година 
па 464, а во 1991 година на 392. Населението про- 
изведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.



ΧΙ/3 - НИГРИТСКА ОКОЛИЈА

1) АБДАМАЛ
СИСАМЈА Σησαμία
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Абдамал е сместено околу десет ки- 
лометри северозападно од Нигрита и југозападно 
од Серес, на надморска височина од 35 метри 
(23°26’ х 40°57’). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Нигритска околија (н. од 28.12.1919, Вл. 
В/к бр. 2/4.1.1920), со вкупна површина на оп- 
пггинскиот атар од 89 квадратни километри. Не- 
говото население било и останало грчко. К’нчов 
го спомнува со 450 грчки н 50 турски жители. Во 
пописот од 1913 година е евидентирапо со 471, а 
во 1920 година со 433 жители. По присилното исе- 
лување на малобројните преостанати турски се- 
мејства во Турција во 1924 година тука биле смес- 
тени 7 бегалски семејства со 28 жители. Со но- 
вите доселеници во 1928 година селото се води со 
585 жители. Во 1940 година има 843, во 1951 го- 
дипа 745, во 1961 година 823, во 1971 година 667, 
во 1981 годипа 617, а во 1991 година 556 жители. 
Населението одгледува многу памук и други ин- 
дустриски култури, а внимание му посветува и на 
краварството.

2) АК ГИ НЕОН КЕРДИЈ1ИОН 
(АКТИ АНО КЕРДИЛИОН)
Ακτή Νέων Κερδυλίον (Ακτή Άνω Κερδυλίον)

Јужно од некогашното Горно Крушово, крај 
морскиот брег (23°47’ х 40°46’) во шеесеттите го- 
дини е подигната нова туристичка населба која 
прв пат е регистрирана во пописот од 1971 годи- 
на со 10 житсли. Во 1981 година има 4, а во 1991 
година 20 жители.

3) АПИДИЈА
- АПИДЈЕС Απιδιές

Во нспосредна близина и североисточно од 
селото Абдамал во минатото постоела релативно 
голема населба позната под името Апидија (23°26’ х 
40°58'). К’нчов ја спомнува со 350 Грци и 50 Ро- 
ми, а Бранков со 75 Грци и 180 Роми. Веројатно 
настрадала во Балканските војни бидејќи во по- 
писот од 1920 година е евидентирана со само 40 
жители. Во подоцнежните пописи повеќе не се 
спомнува, бидејќи се распаднала.

4) БАИШЛИ
- МЕСАДА Μεσάδα
(н. од 20.8.1927, Вл в. к бр. 17930.8.1927)

Северозападно од Ннгрита и југозападно од 
Серсс, во непосредна близина на селото Мах- 
мутли на десниот брег на реката Струма е смес- 
теио големото село Баишли (23°22* х 40°58’) кое 
административно влегува во составот на општи- 
пата Махмутли. Надморската височина на селото 
изнссува 120 метри. К'нчов не го спомнува село- 
во, но во Е(подгар1ве Ое 1а Масескппе е регистри- 
рано со 81 куќа и 160 жители Турци. Во пописот 
од 1913 година е евиденгирано со 257 жители, а 
во 1920 година има само 54 житсли, што значи 
дека настрадало во времсто на Првага светска 
војна. По присилното иселување и на преоста- 
нати ге Турци во Турција во 192.3 година, по сила 
на Лозанскста конвенција, во селото биле смес- 
тени 21 бегалско семејство со вкупно 116 жите- 
ли, колку што бросло селото во пописот од 1928 
година. Во наредните години во селото биле смес- 
тени и многубројни други бегалски семејства, 
така што во 1940 година бројот на жителите по- 
раснал и во селото се евидентирани 830 жители. 
Во 1951 година се евидептирани 1.121, во 1961 го- 
дина 1.103, во 1971 година 733, поради масовното 
иселување во поголемите градови, во 1981 годи- 
на 940, а во 1991 година 856 жители. Населението 
одгледува памук и други индустриски култури, а 
делумно и жито. Поради ограничените пасишта 
сточарството е послабо развиено.

5) БАЈРАКТАР
- ФЛАМПУРОН (СИМЕОФОРОС) 
Φλάμπουρον (Σημαιοφόρος)
(н. бр. 15395/1923, Вл. в/к бр. 41/1923)

Околу седум километри североисточно од 
Нигрита и јужно од Серес, на десниот брег и во 
нспосредна близина на реката Струма, на над- 
морска височина од 15 метри е сместено селото 
Бајрактар (23°34’ х 40°56’). 'Гоа претставува са- 
мостојна општина во Нигритската околија (н. од 
25.9.1933, Вл. в/к бр. 284/29.3.1933), со вкупна по- 
вршина на опиггинскиот атар од 11,6 квадратни 
километри. Селото во мииатото било мала чиф- 
лигарска населба во која работеле семејства на 
Роми. К'пчов ја спомнура со 70 жители Роми, а 
Бранков ја бележи со 300 Роми. Во пописот од 
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1913 година е евиденирана со 151 жител. Непос- 
редно пред Првата светска војна, а и за времс па 
војната, тука биле сместени поголем број бегал- 
скн семсјс гва од Тракија, поради што во пописот 
од 1920 година бројог на жителите покажува 
зголсмување и се евидентирани 615 жители. До- 
сслувањето на бегалски семејства продолжило, 
така што во 1928 година се евидснтирани 745 жи- 
тели. Бројот на жителите продолжил да расте и 
во 1941 година сс евидентирани 1.297, во 1951 го- 
дина 1.363, во 1961 година 1.734, во 1971 година 
1.550, во 1981 годииа 1.382, а во 1991 година 1.024 
жители. Бајрактар е многу богато село, бидејќи 
располага со мошне плодни обработливи повр- 
пшни од кои поголемиот дел се наводнува. Насе- 
лението произведува памук, жито и други земјо- 
делски производи, а внимание му посветува и на 
краварството.

6) КАШ ЌОЈ
КЕФАЛОХОРИОН Κεφαλοχώριον 

(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од Нигрита и североисточно 
од Лахана, крај главниог пат тто води од Солун 
за Серес, на надморска височина од 440 метри е 
сместено селото Баш Ќој (23°17’ х 40°59') кое ад- 
министративио влегува во составот на општи- 
ната Салтикли. Неговото население во минатото 
било турско. К’нчов го спомнува со 110 жители 
Турци, во пописотод 1913 година е евидентирано 
со 142, а во 1920 година со 124 жители. По нив- 
ното присилно иселување во Турција во 1924 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
ле сместени 28 бегалски семејства со вкупно 162 
жители, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во 1940 година се попишани 188, а во 1951 
година селото не се спомнува како населба, би- 
дејќи настрада во Граѓанската војна. Во 1961 го- 
дина има 380, во 1971 година, поради масовното 
иселување во поголемите градови, бројот на жи- 
телите опадна на 141, во 1981 година на 132, а во 
1991 година има само 76 жители. Населението про- 
изведува тутун, жито и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарсгво.

7) ГАЈДАРОХОР
ДЈДО11ОХОРИОН (АИДО11ОХОРИ) 

Αηδονοχώριον (Αηδονοχώρι)

Големо село и самосгојна општина во Ниг- 
ритската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4. 
1.1920), со вкупна поврпшна на општинскиот атар 
од 42 квадратни километри. Сместено е југоис- 
точно од Нигрита и северозападно од Струмски- 
от Залив на надморска височина од 200 метри 

(23°44' х 40°51’)· Неговото население и во мј 
тото п сега е грчко. К’нчов го спомнува со 1 
жители Грци, во 1913 година се води со 892, < 
1920 година со 921 жител. Во 1928 година се 
пишани 1.098 жители од кои 7 семејства на 
ссленици со 33 бегалци, во 1940 година 1.149, 
1951 година 812, во 1961 година 994, во 1971 го 
па 782, а во 1981 и 1991 година по 504 жите 
Сслото е мошне богато, бидејќи располага 
плодни обработливи површини. Населението 
занимава главно со земјоделство. Одглсдува мв 
памук и други индустриски култури, жито и 
тун, а произведува и други земјоделски произ 
ди. Внимание му посветува и на краварството.

8) ГОРАСАНЛИ (КУРАСАНЛИ)

Северозападно од Нигрита и Махмутл1 
околу три километри југозисточно од Салтикли 
минатото постоело турското село Горасанли (23г 
х 41°00’)· Во Ето^гарШс 0с 1а МасесКлпе е ој 
лежано со 40 куќи и 118 муслимански жители. 
пописот од 1913 година е евидентирано со с 
178 жители. Селото веројано насградало во 
вата светска војна, бидејќи во наредните пописи 
веќс не се спомнува како населена населба. Им 
последен пат се спомнува во 1926 година, при с 
мирањето на општината Орлјак (Серска окол 
по без жители. Селото ие било обновено и е 
бришано од евиденцијата на населенитс места.

9) ГОРГУЛА
- ГЕОРГУЛА Γεωργουλά

Некогашна мала чифлигарска населба С1 
тена пст километри североисточно од градот
рига и јужио од Бајрактар (23°34’ х 40°55’). 
чов ја спомнува со 60 Македонци, 150 Роми 

К 
и

Турцн, а Бранков со 184 максдонски жители.
гледа дека била запустена во Балканските вој
бидејќи во пописот од 1913 година е евидет 
на со само 11, а во 1920 година со 9 жи гели.
овој број во 1923 година биле додадени уште 
бегалци, гака што оваа мала чифлигарска нас 
ба во 1928 годииа броела 21 жител, од кои 19 
жи, а во 1940 година имала само 7 жители. Ма. 
подоцна населбата била напуштеа и е избриш 
од евиденцијата на населените места.

10) ГОРНО КРУШОВО
- АНО КЕРДИЛИЈА Ανο Κερδύλια 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/1.4.1927)

Југоисточно од Нигрита и четири километ- 
ри северно од Струмскиот Залив до 1941 годии 
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постоело големото грчко село Горно Крушово 
(23°47’ х 40°48’) кое заедно со малобројната при- 
морска населба Чагези претставувало самостојна 
оппггина во Нигритската околија. К’нчов го спом- 
нува со 330 жители Грци, во 1913 година е еви- 
денгирано со 460, а во 1920 година со 429 жигели. 
Во 1928 година имаше 236, а во 1940 година 533 
жители. Во октомври 1941 година селото беше 
изгорено од Германците, а машкото население 
од 16 до 65-годишна возраст убиено. По Граѓан- 
ската војна наместо изгорепите Горно и Долно 
Крушово малку понајуг е подигата нова населба, 
крај главниот пат и блиску до морето, наречена 
Неа Кердилија (Ново Крушово). (Види и населба 
Ново Крушово - Неа Кердилија.)

11) ДЕРЕ МАХАЛЕ
- КАВКАСЈАНА Καυκασιανά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Југоисточно од Нигрита и помалку од три 
километри западно од Ежово на левиот брег на 
Ежовската Рска (23°38’ х 40°5Г) на надморска 
височина од 120 метри до неодамна постоело ма- 
лото село Дере Махале кое административно вле- 
гувало во составот на општината Ежово. Ова 
село во минатото било чисто 'гурска населба која 
К’нчов ја спомпува со 270 жители Турци, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 54, а во 
1920 година со 119 жители. По присилното исе- 
лување на Турците во Турција по сила на Лозан- 
ската конвенција, во 1924 година тука биле смес- 
тени 49 бегалски семејства со вкупно 194 жители, 
но поради немање поволни услови за живеење во 
1928 година останале само 123 жители. Малку 
подоцна и овие малобројни житсли го напуштиле 
селото и се сместиле во побогатите села во по- 
лето, поради што и оваа населба била избришана 
од евиденцијата на населените места.

12) ДИМИТРИЧ
- ДИМИТРИЦИОН Αημητρίτσιον

Село и самостојна општина во Нигригската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920) со 
вкупна површина на општинскиот атар од 15,2 
квадратни километри. Смес гено е околу 12 кило- 
метри северозападно од Нигрита и југозападно 
од Серес, на десниот брег на реката Сгрума на 
надморска височина од 30 метри (23°25’ х 40°59’). 
Неговото население во минатото било меп1ано. 
Според К’нчов тука живееле 200 Македонци, 350 
Грци и 150 'Гурци, а Бранков селото го бележи со 
480 Македонци. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 570, а во 1920 годипа со 663 жи- 
тели. По присилното иселување на малобројните 

преостанати Турци во Турција во 1923 година, по 
сила на .Позанската конвенцпја, тука биле смес- 
тени 241 бегалец. Во 1928 година, заедно со досе- 
лениците, селото имало 1.070 житсли. Во 1940 го- 
дина се евидентирани 1.401, во 1951 година 1.458, 
во 1961 годнпа 1.638, во 1971 година 1.378, во 1981 
година 1.218, а во 1991 година 1.275 жители. Ди- 
митрич е мошне богато село, бидејќи располага 
со плодни обработливи површини кои даваат и 
по две реколти годишно. Насслението произве- 
дува многу жито, памук и други земјоделски про- 
изводи, како и овошје. Внимание му посвегува и 
на краварството.

13) ДОЛНО КРУШОВО
- КЕРДИЛИЈА (КАТО КЕРДИЛИЈА) 
Κερδύλια (Κάτω Κερδύλια)
(п. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Југоисточно од Нигрита и северно од Струм- 
скиот Залив, помалку од два километра источно 
од Горио Крушово, до 1941 година постоело се- 
лото Долно Крушово (23°48 х 40°49). Тоа прет- 
ставувало самостојна опиггина во Нигритската 
околија. Неговото население било грчко. К’нчов 
го спомнува со 300 жители Грци, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 284, а во 1920 го- 
дина со 275 жители. Според официјалните пода- 
тоци во 1924 година во селото биле сместени и 28 
бегалци, но изгледа дека биле повеќе, бидејќи во 
1928 година сслото имало 527, а во 1940 година 
316 жители. Долно Крушово и Горно Крушово 
настрадале во октомври 1941 година, кога биле 
запалени од Германците, а целокупното машко 
население од 16 до 65-годишна возраст било стре- 
лано. По Граѓансказ^а војна наместо двете изго- 
рсни села крај морскиот брег и главниот пат што 
води од Солун за Кавала била подигната нова на- 
селба каде пгго биле сместени преживеаните жи- 
гели од двсге изгорени села. Новата населба е 
имепувана Пеа Ксрдилија (Ново Крушово). (Ви- 
ди и населба Неа Кердилија.)

14) ЕЖОВО
- ДАФНИ (НЕРОПЛАТАНА)
Δάφνη(Νεροπλάτανα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Југоисточно од Нигрита и северозападно од 
Гајдарохор на надморска височина од 110 метри 
лежи големото село Ежово (23°39 х 40°51). Тоа 
претставува самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920) во 
чиј состав влегува и селото Кизели. Вкупната по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 35 квад- 
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ратни киломстри. Неговото население во мина- 
тото било мешано и според К'нчов се состоело 
од 400 Грци и 350 Турци. Како такво, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 534, а во 1920 
година со 586 жители. По присилното протеру- 
вање на Турците во Турција во 1924 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени 103 бегалски семејства со вкупно 411 бега- 
лец. Така бројот на жителите се зголемил и во 
1928 година селото броело 1.000 жители. Во 1940 
година се евидентирани 1.066, во 1951 година 1.084, 
во 1971 година 652, во 1981 година 539, а во 1991 
година 473 жители. Намалувањето на бројот иа 
жителите по шеесеттите години се должи на ма- 
совното преселување во поголемите градови. Ежо- 
во е доста богато, бидејќи располага со мошне 
плодни обработливи површини кои даваат висо- 
ки прииоси. Населението се занимава со земјо- 
делство. Произведува памук, малку жито и други 
земјоделски производи, а одгледува и овошје. Вни- 
мание му посветува и иа краварството.

15) ЕКСОХИ Εξοχή

Помалку од два киломегра југозападно од 
Махмутли на надморска височина од 210 метри 
во поново врсме с подигната мала населба поз- 
ната под името Ексохи (што значи излетничко мес- 
то) (23°2Г х 40°58’). Оваа населба прв пат е ре- 
гистрирана во пописотод 1961 година, но без жи- 
тели. Без жители е регистрирана и во пописите 
од 1971,1981 и 1991 година.

16) ЕМИН ДЕДЕЛЕР Εμίν Δεδελερ

Мала, веројатно турска населба во Нигрит- 
ската околија. Се спомнува во пописот од 1913 
година со 72 жители. Населбата веројатно била 
напуштена за време на Првата светска војна, би- 
дејќи во подоцнежните пописи повеќе не се спом- 
нува и како таква е избришана од евиденција.

17) ЕНИ ЧИФЛИК
- ХОРАФАЌА Χωραφάκια

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Источно од Нигрита и североисточно од Хун- 
кос, под чија општина и припаѓа, во непосредна 
близина на селото Патрик лежело малото село 
Ени Чифлик (23°36’ х 40°55’). Ова село некогаш 
било мал чифлик кој во Е1по§гарН1е с!е 1а Масе- 
ОоЈпе е одбележан со 29 куќи и 87 жители Маке- 
донци. Изгледа дека настрадало во Балканскиге 
војни, бидејќи во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано како напуштена населба бсз жители.

Обновено е во 1924 година кога тука биле смес- 
тени пет семејства со вкупно 19 жители. Бидејќи 
лежело во непосредна близина на селото Пат- 
рик, тие подоцна се споиле и Ени Чифлик прес- 
танало да се води како посебна населба.

18) ЖЕРВОХОР
- ЗЕРВОХОРИОН Ζερβοχώριον

Ссло и самостојна оппггина во Нигритската 
околија (наредба од 29.12.1924, Вл. в/к бр. 2/3.1. 
1925), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 7,7 квадратни километри. Сместено е југоис- 
точно од Нигрита и помалку од два километра 
југоисточно од Хункос на надморска височина од 
170 метри (23°36’ х 40°52’). Неговото население 
бпло и останало грчко. К’нчов го спомнува со 
120, а Бранков со 160 жители. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 146, а во 1920 година со 
284 жители. Во 1923 година тука биле сместени и 
две бегалски семејства со вкупно 9 жители. Се- 
лото во 1928 година е регистрирано со 248, а во 
1940 година со 327 жители. Во 1951 година има 
302, во 1961 година 309, во 1971 година 205, во 
1981 година 173, а во 1991 година 167 жители. На- 
селснисто произведува жито, тутун и други зем- 
јоделски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

19) ИНЕЛИ Ινελή

Некогашна турска населба лоцирана југоис- 
точно од Рахманли и југозападно од Гајдарохор 
на левиот брег на реката Инели (23°43’ х 40°50’К 
Инели била прилично голема населба која во 
пописот од 1913 година е евидентирана со 22? 
житсли. Настрадала во текот на Првата светси 
војна, а подоцна не била обновена.

20) КАВАК (КАВАК МАХАЛА)
- ЛЕВКОТОПОС Λευκότοπος
(II. од 24.6.1933, Вл. в/к бр. 179/5.7.1933)

Југоисточно од Нигрита и помалку од тр· 
километри северозападно од Ежово на надмор- 
ска височина од 85 метри е сместено селото К>- 
вак (23°39’ х 40°53’). Тоа претставува самостој» 
општина во Е1игритската околија (н. бр. 365/11- 
5.1964, Вл в/к бр. 105/30.6.1964) со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 9,5 квадратни и- 
ломезри. Се работи за постара чифлигарска в*- 
селба во која според К’нчов живееле 130 ТурШ- 
Населбата настрадала во Балканските војни. а 
обновена е по исушувањето на Тахинското Езо- 
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ро. Во неа биле сместени претежно бегалски се- 
мејс гва. Прв пат е регистрирана како населба во 
пописот од 1940 година со 282 жители. Во 1951 
година се попишани 326, во 1961 година 516, во 
1971 година поради масовного иселување во по- 
големите 1радови бројот на жителите опадна на 
366, во 1981 година има 360, а во 1991 годииа 304 
жители. Селото е мошне богато, бидејќи распо- 
лага со многу плодио обработливо земјиште од 
кое сс добиваат високи приноси. 11аселението про- 
изведува памук и други земјоделски производи, а 
внимание му посветува и на краварството.

21) КАЛИВИЈ А (КОЛИБИ) Καλύβια

Во атарот на општината Махмутли и југо- 
западно од него, каде што постојат урнатини на 
некогашни турски маала, непосрсдно пред Вто- 
рата светска војна биле подигнати колиби на Ка- 
ракачани сточари (23°19’ х 40°57’). Населбага 
прв и последен пат е регистрирана во пописот од 
1940 година со 73 жигели. Оваа колибарска на- 
сслба се распаднала за време иа Втората светска 
војна и подоцна не била обновена.

22) КАЛИТЕА Καλλιθέα

Нова населба основана по Граѓанската вој- 
на во атарот на градот Нигрита, оддалечена од 
него помалку од еден километар на патот за се- 
лото Черпишта (23°29’ х 40°55’). Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1951 година со 409 жители, а 
во пописот од 1961 година има 381 жител. Во по- 
доцнежните пописи не се води како посебна на- 
селба, бидејќи е соединета со градот Нигрита и 
претставува посебен кварт на градот.

23) КАРАОРМАН
- МАВРОЛОНГОС Μαυρολόγγος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Североисточно од Нигрита, крај десниот брег 
на реката Струма, на надморска височина од 30 
метри до Втората светска војна лежело малото 
село Караорман (23°35’ х 40°57’) кое администра- 
тивно влегувало во составот на општината Ниг- 
рита. Всушност станува збор за мала чифли- 
гарска населба која во пописот од 1913 година е 
евидентирана со 24 жители. Во 1920 година има 
33, а во 1928 година 81 житсл од кои четирИ до- 
селеници. Другите веројатно биле Грци. По ису- 
шувањето на Тахинското Езеро селото било на- 
пуштено, поради што во пописот од 1940 година 
и во подоцнежните пописи повеќе не се спомнува 
како населба.

24) КАРАЏА ЌОЈ (ДОЛНО КАРАЦОВО) 
-ΒΑΡΗΚΟΗ Βαρικόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Караџа Кој е сместено северозапад- 
но од Нигрита меѓу селата Сјакавче и Макеш во 
непосредпа близина на десниот ракав на реката 
Струма. Лежи на надморска височина од 17 Μετ
ρ» (23°24’ х 41°02’). Административно влегува во 
составог на ошптината Сјакавче. Неговото насе- 
ление во минатото било чисто македонско. К’н- 
чов го спомпува со 240, а Брапков со 480 маке- 
донски жители. Бидејќи насградало во Балкан- 
ските војни, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со само 69, а во 1920 година со 52 жители. 
Во 1924 година гука биле сместени три бегалски 
семејства со вкупно 9 жители. Во 1940 година е 
регисгрирано со 128, во 1951 година со 214, во 
1961 година со 242, во 1971 година со 147, во 1981 
година со 90, а во 1991 година со 94 жители. На- 
селепието произведува памук и други земјодел- 
ски производи, а внимание му посветува и на 
краварството.

25) КАСТРИ
- КАСТРИОН Καστρίον

Југоисточно од Нигрита и околу четири ки- 
лометри јужно од Кучос до Втората светска вој- 
на постоело малото село Кастри (23°47’ х 40°50’). 
Неговото население било грчко. К’нчов го спом- 
нува со 150 жители Грци, во 1913 годиИа е еви- 
дентирано со 114, а во 1920 година со 102 жители. 
Во 1928 година има 197, а во 1940 година 211 жи- 
тели. Селото се распаднало за време на Втората 
светска војпа и подоцна пе е обновено. Неговите 
жители се прибрале во соседното село Кучос, 
под чија општипа и припаѓале.

26) КИЗЕЛИ
- ОРЕСКИЈА Ορέσκεια

(н. од 9.9.1926, Вл. в/к бр. 55/15.12.1926)

Селото Кизели е сместеио еден километар 
западно од Ежово на надморска височина од 140 
мстри (23°39’ х 40°5Г). Административно влегува 
во составот на општината Ежово. Иако К'нчов 
не го спомнува, неговото население веројатно 
било турско. Како гакво, во 1913 година е еви- 
дснтирано со 129 жители, а во пописот од 1920 
година нс се спомнува, што значи дека настра- 
дало во Првата светска војна. Кизели било обно- 
вено во 1923 година кога во него биле сместени 
18 бегалски семејства со вкупно 97 жители, кол- 
ку што броело селото при пописот од 1928 го- 
дина. Во 1940 година Кизели има 293, во 1951 го- 
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дина 234, во 1961 година 274, во 1971 година 124, во 
1981 година 84, а во 1991 година 48 жители. 11а- 
селението произведува памук, жито и други зем- 
јоделски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

27) КОПАЧ
-ВЕРГИ Βέργη
(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 29,2 
квадра гни километри. Смесгено с околу 11 кило- 
мстри северозападно од Нигрита на надморска 
височина од 55 метри (23°24’ х 40°57’). К’нчов го 
спомнува со 620 жители Македонци, а Бранков 
со 400 жители Грци и најверојатно е во право. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 394, а 
во 1920 година со 481 жител. Во 1924 година тука 
биле сместени и дваесетина бегалски семејства 
со вкупно 92 бегалци, така што селото станало 
мешана паселба и во 1928 година е регистрирапо 
како такво со 667, а во 1940 година со 886 жите- 
ли. Во 1951 година има 976, во 1961 година 1.168, 
во 1971 година 1.203, во 1981 година 1.155, а во 1991 
година 1.025 жители. Населснието произведува 
тутун, жито и други земјодслски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство. Во сслото с 
сместена жандармериска станица која врши над- 
зор и врз неколку околни села.

28) КОПАЧ ДЕРЕ (КОПАЧ МАХАЛА) 
Κοπάτς Δερε

Северозападно од Нигрита и околу 4 кило- 
метри западно од Копач (23°22’ х 40°57’) до пред 
Втората светска војна лежело малото село Ко- 
пач Дсре кое админисзративно влсгувало во сос- 
тавот на општината Копач. Неговото население 
било турско. Како гакво, К’нчов го спомнува со 
110 турски жители, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 133, а во 1920 година со 148 жи- 
тели. По присилното иселување на Турците во 
1923 година во Турција, по сила па Лозанскага 
конвенција, 'гука биле сместени 48 бегалски жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
Малку подоцна, поради немање поволни услови 
за живеење и училиигге, селото било напуштено, 
а неговите жители се прибрале во други села.

29) КУЛА (ДОЛНО КАЛЕ)
-ПИРГОС Πίργος

Исгочно од Нигрита, северно и речиси за- 
лепено до селото Монух, до неодамна како по- 

себна населба постоело селото Кула (23°45’ х 
40°54’). Неговото население веројатно било грч- 
ко. Во пописот од 1913 годипа е евидентирано со 
87, во 1920 година со 127 жители. Во 1928 година 
имало 113 жители, од кои 9 доселеници. Во на- 
редните пописи Кула повеќе не сс спомнува како 
посебна населба, бидејќи се смета за споена со 
селото Монух.

30) КУЧОС
- ЕВКАРПИЈА Ευκαρπία
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Југоисточно од Нигрита, југоисточно од Мо- 
нух и околу 12 километри северно од Орфански- 
от Залив, на надморска височипа од 40 метри е 
сместено селото Кучос (23°47’ х 40°52’)· Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Нигритската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 47,2 
квадратни километри. Неговото населние во ми- 
патого било мешано. Според К’нчов тоа се сос- 
тоело од 250 Македонци и 250 Грци. (Овој по- 
даток тсшко може да се прифати како точен, 
зашто селото е сместено во грчка етничка цели- 
па и најверојатно станува збор за погрчени Ма- 
кедонци, што се погврдува и од Бранков кој се- 
лото го евидентира со 500 грчки жители.) Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 455, а 
во 1920 година со 507 жители. Во 1924 година ту- 
ка биле сместени 51 бегалско семејство со вкуп- 
но 205 жители. Така бројот па жителите во се- 
лото се покачил и во 1928 година тоа е реги- 
стрирано со 752 жители. Поради убавата место- 
положба и исушувањето на Тахинското Езеро, во 
селото и по 1928 година биле сместувани нови бе- 
галски семејства, па бројот на населението пос- 
тојано растел. Во 1940 година Кучос има 1.017, 
во 1951 година 1.175, во 1961 година 1.452, во 1971 
година 1.248, во 1981 година 944, а во 1991 година 
825 жители. Селото е мошне богато, бидејќи рас- 
полага со плодни обработливи површини од кои 
сс добиваат високи приноси. Населението произ- 
ведува памук и други индустриски култури, како 
II жито и други земјоделски производи. Внимание 
му посветува и на краварството.

31)ЛОНГАРИ Λογκάρι

Мала приморска туристичка населба изгра- 
депа во ссдумдесеттите години во атарот на оп- 
штината Ново Крушово (Неа Кердилија). Прв 
па г е евидентирана во пописот од 1981 година со 
8, а во 1991 година има 13 жители.
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32) Л'ЏА (ЛИЏА)
-ΤΕΡΜΑ Θερμά

(ιι. бр. 15395/1923, Вл. в/к бр. 41/1923)

Селото .П'џа е сместепо околу пет киломстри 
источно од Нигрита, крај главниот пат што води за 
Лагадина и Солун, на надморска височина од 80 
метри (23°34’ х 40°54’)· Тоа претставува само- 
стојна општина во Нигритската околија (н. од 29. 
7.1932, Вл. в/к бр. 251/4.8.1932), со вкупиа по- 
вршина на општинскиот атар од 13,6 квадратни 
километри. До 1923 година веројатпо тоа била 
турска населба која во пописот од 1913 година с 
евидентирана со 215, а во 1920 година со 196 жи- 
тели. По протерувањето на Турците во 1923 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
ле сместени 92 бегалски семејсгва со вкупно 472 
жители, колку цгго броело селото во 1928 година. 
Во 1940 година Л'џа има 779, во 1951 година 642, 
во 1961 година 746, во 1971 година 714, во 1981 
година 516, а во 1991 година 533 жигели. Својот 
просперитет селото го должи на лековитите ми- 
нерални бањи што се наоѓаат во него, како и на 
плодното земјиштс. Населепието се занимава глав- 
но со земјоделство. Произведува памук, жито, 
•гутуп и други земјоделски производи. Впиманис 
му посветува и па краварс гвото.

33) МАКЕШ
- АМПЕЛИ (ВАМВАЌА)
Άμπελοι (Βαμβακιά)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 11.8.1934, Вл. в/к бр. 294/6.9.1934)

Село и самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна повришпа на оппггинскиот атар од 17 квад- 
ратни километри. Сместено е северозападно од 
Нигрита и југозападно од Серес, недалеку од дес- 
пиот брсг на реката Струма, иа падморска висо- 
чина од 30 метри (23°22’ х 41°0Г)· Неговото насе- 
ление во минатото било чисто македонско. К’н- 
чов го спомнува со 240, а Бранков со 656 маке- 
донски жители. Во пописот од 1913 година се βο
λή со 277, а во 1920 година со 280 жители. Во 1923 
година гука биле сместени 85 бегалскн семејства 
со вкупно 389 доселеници, така што селото ста- 
нало мешана населба и како такво, во пописот од 
1928 година е регистрирано со 687 жители. Во 
1940 година има 706, во 1951 година 771, а во 1961 
година 1.007 жители. Во 1971 година, поради ма- 
совного нселувањс во поголемите градови, бро- 
јот на жителите се намали на 642, во 1981 година 
на 623, а во 1991 година на 594. Максш е богато 
село, бидејќи располага со плодни обработлнвн 
површини од кои се добиваат и по две реколти во 
годината. Населението се занимава со земјодел- 

ство. 11роизведува многу памкук, жито и други 
земјоделски производи, а развиено с и лозар- 
ството.

34) МАРМАРИНА СПИТИЈА
Μαρμάρινα Σπίτια

Новооснована иаселба во атарот на општи- 
пата Ново Крушово. Прв пат е евидентирана во 
пописотод 1991 година, без жители.

35) МАХМУТЛИ
- ТРИЈАНТАФИЛЈА (ТРИЈАНТАФИЛЕЕ) 
Τριανταφυλλιά (Τριανταφυλλέαι) 
(ιι. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 17 километри северозападно од Ниг- 
рита и југозападно од Макеш, па надморска висо- 
чина од 160 метри е сместено селото Махмутли 
(23°2Г х 40°59’). Тоа претставува самостојна оп- 
штнна во Нигри гската околија во чиј состав вле- 
гува и селото Баишли (н. од 9.7.1928, Вл. в/к бр. 
126/16.7.1928), со вкупна површнна на општин- 
скиот атар од 23 квадратни километри. Махмут- 
ли во минатото било чисто турска паселба, која 
според К’нчов имала 450 жигели. Во пописоз’ од 
1913 годнна е евидспгирана со 264, а во 1920 го- 
днна со 114 жители. По истерувањето и на пре- 
останатите Гурци во 1923 година, по сила на .По- 
занската конвенција, тука биле сместени 62 бе- 
галски семејства со вкупно 210 жители, колку 
што броело селото во пописот од 1928 година. Во 
1940 година се попишани 217, во 1951 година 246, 
во 1961 годииа 245, во 1971 година 163, во 1981 
година на 184, а во 1991 година 146 жители. Насе- 
ленис го произведува тутун, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

36) МЕРЈАН
-ЛИГАРЈА Λυγαριά
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна опш гина во Нигритската 
околија (н. од 8.10.1946, Вл. в/к бр. 312/10.10. 
1946), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 9,7 квадратни киломстри. Сместено е околу 10 
километри ссверозападно од Нигрита по главни- 
от пат што води за Лахана и Серес и два кило- 
метра југоисточно од Димитрич (23°26’ х 40°58’)· 
Лсжи на надморска височнпа од 30 метри. Не- 
говото население во минатото било чисто маке- 
донско. К’нчов го спомнува со 420, а Бранков со 
640 македонски жители. Бидејќи настрадало од 
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Грците во Втората балканска војна, во пописот 
од 1913 година е евидснтирано со само 50, а во 
1920 година со 83 жители. Во 1923 година тука 
биле сместени 213 доселеници, така што селото 
станало мешана населба со миозинство Грци до- 
селеници и со вкупно 256 жители, колку што бро- 
ело во пописот од 1928 година. Во 1940 година 
селото има 425, во 1951 година 518, а во 1961 
година 565, во 1971 година 466, во 1981 година на 
393, а во 1991 година 415. Мерјан е мошне богато 
село, бидејќи располага со плодни обработливи 
површини од кои се добиваат големи количества 
памук и други индустриски култури. Внимание 
му се посветува и на краварството.

37) МОНУХ (МУНУХ)
- МАВРОТАЈ1АСА Μαυροθαλάσσα 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Нлгрита, југоисточно од Серес 
и околу 15 километри северно од Орфанскиот За- 
лив на надморска височина од 30 метри е смес- 
тено големото село Монух (23°45’ х 40°53’)· Тоа 
претставува самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 19,1 
квадратни километри. Неговото население е грч- 
ко. К’нчов го спомнува со 300 жители, во 1913 го- 
дина е евидентирано со 291, а во 1920 година со 
245 жители. Во 1923 година тука биле сместени 
107 бегалски семејства со вкупно 435 жители. Така 
селото станало мешано и како такво во пописот 
од 1928 година е евидентирано со 514 жители. По 
исушувањето на Тахинското Езеро бројот на жи- 
телите уште повеќе с₽ покачил, бидејќи во село- 
то биле сместени и други бегалски семејства. Та- 
ка веќе во 1940 година тоа има 1.401 жител (вклу- 
чувајќи ги и жителите од селото Кула кое прес- 
тана да се смета како посебна населба), во 1951 
година 2.071, во 1961 година 2.234, во 1971 година 
2.000, во 1981 година на 1.925, а во 1991 година на 
1.767 жители, заземајќи го третото место според 
бројот на жители во Нигритската околија, по гра- 
дот Нигрита и Черпишта. Монух е поврзан со до- 
бар асфалтен пат кој од Нигрита води кон море- 
то. Располага со мошне плодни обработливи по- 
вршиии од кои се добиваат и по две реколти го- 
дишно. Населението се занимава главно со зем- 
јоделство. Произведува многу памук и други ин- 
дустриски култури, потоа жито, пченка и други 
земјоделски производи, а внимание му посветува 
и на краварството. Селото е урбанизирано и има 
бројни трговски и занаетчиски дуќани. Во него 
се сместени жандармериска станица и пошта која 
го опслужува месното население и населението 
од околните села.

38) НИВЕРОС
(ГРУЗИНСКИ МЕТОХ, ИВЕРОС)
- ИВЕРА (МЕТОХИОН МОНИС ИВИРОН) 
'Ιβερα (Μετόχιον Μονής Ιβήροιν)

Село и самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6. 1926), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 21,7 
квадратни километри. Сместено е источно од Ниг- 
рита и 4 километри западно од Монух, крај глав- 
ниот пат што води од Нигрита кон Орфанскиот 
Залив (23°42’ х 40°54’). Лежи на надморска висо- 
чипа од 60 ме гри. Во минатото селото било ме- 
тох на манастирот Ивира од Света Гора, во кој 
спорсд К’нчов биле сместени 80, а според Бранков 
со 150 грчки жители кои работеле на овој имот. 
Во пописот од 1913 година е евидентиран со само 
4 машки жители, а во 1920 година со 50 души. Во 
1923 година во овој метох биле сместени 187 досе- 
ленички семсјтсва со вкупно 790 доселеници, така 
што од мала манастирска чифлигарска населба 
се претворил во големо село со 843 жители, колку 
што се попишани во 1928 година. Во 1940 година 
бројот на жителите се покачил на 1.090, во 1951 
година селото има 1.213, а во 1961 година 1.178, 
во 1971 година 904, во 1981 година 952, а во 1991 
година 891 жител. Ниверос е богато село, бидејќи 
располага со плодни обработливи површини кои 
даваат и по две реколти годишно. Населението 
произведува многу памук и други индустриски 
култури, а се занимава и со краварството.

39) НИГРИТА Νιγρίτα

11остара градска населба и седиште на исто- 
имената околија која влегува во Серскиот округ 
(н. од 31 март, 1 април 1915, Вл. в/к бр. 120/1.4. 
1915, и н. од 1.12.1928, Вл. в/к бр. 256/5/12/1928). 
Гратчето е сместено 22 километри јужно од Сс- 
рес и 95 километри североисточно од Солун на 
надморска височина од 80 метри (23°30’ х 40°54’). 
Неговото население се смета за грчко. Како так- 
во, К’нчов го спомнува со 2.500 грчки жители. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 4.014, а 
во 1920 година со 4.211 жители. Како админист- 
ративен центар на околијата до триесеттите го- 
дини гратчето Нигрита покажува извесен пораст. 
Во него беа сместени и 1.026 доселеници, но се 
доселуваа и жители од околните села, админис- 
тративни службсници, трговци и знастчии. Во 1928 
година Нигрита веќе има 7.199 жители, а нив- 
ниот број до 1940 година се покачи на 8.462. Би- 
дејќи лежи на десната страна на реката Струма. 
по бугарската окупација на источна Егејска Ма- 
кедонија во 1941 година остана надвор од бугар- 
ските окупациони граници и од грчката квислин- 
шка влада беше преименувана во округ (н. бр 
1972 од 25.9.1942, Вл. в/к бр. 292/14.11.1942) и од 
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обичиа општина (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/ 
4.1.1920) доби статус на градска опиггина (н. од 
15.3.1943, Вл. в/к бр. 98/17.4.1943), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 82,8 квадратни 
километри. Во тоа време во Нигрита биле смес- 
тени и извесен број бегалски семејства од окупи- 
рапата источна Егејска Македонија. Поради тоа, 
а и поради Граѓанската војна, бројот на житслп- 
те на Нигрита се зголемува, но се намалува всд- 
наш по нормализирањето на ситуацијата и во 1951 
година се попишани 7.926 жители. Во 1961 годи- 
на гратчето има 9.979, во 1971 година 7.301, во 
1981 година 6.531, а во 1991 година 6.186 жители. 
Како административен и стопански центар во 
Нигрига постојат повеќе државни институции и 
трговски и занаетчиски дуќани, но отсуствуваат 
индустриски објекти. Покрај со трговија и заиает- 
чиство, населепието се занимава и со земјодел- 
ство, бидејќи располага со плодни обработливи 
површини од кои се добиваат високи приноси, 
посебно па индустриски и земјоделски култури.

40) НОВО КРУШОВО
- НЕА КЕРДИЛИЈА Νέα Κερδύλια

Село и самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 24.11.1950, Вл. в/к бр. 272/29.11.1950), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 58,1 
квадратнн километри. Сместепо е во непосредна 
близина на Орфанскиот Залив на десног брег на 
реката Струма крај главниот пат што води од 
Солун за Кавала (23°5Г х 40°48’). Лежи на над- 
морска височина од 30 метри. Всушност станува 
збор за сосема нова населба изградена на место- 
то каде што се наоѓало малото пристниште Ча- 
гези и каде по Втората све гска војпа билс смес- 
тени преживеаните жители од селата Горно и Дол- 
но Крушово кои биле запалени од Германците во 
октомври 1941 година, а целото машко населние од 
16 до 65-годишна возраст било стрелано. Во попи- 
сот од 1951 година селото веќе има 645, а во 1961 
година 870 жители, во 1971 година 732, во 1981 
година 729, а во 1991 година 714 жители со тен- 
денција за натамошно растење. Неа Кердилија се 
претвора во туристички центар, но неговите жи- 
тели ги задржуваат своите имоти и продолжуваат 
да ги обработуваат. Поради благата приморска 
клима тука виреат маслинката и други јужни 
растенија. Покрај жито, населението произведу- 
ва тутун, памук и други земјоделски производи.

41) ЊАГОСЛАВ (НИКОСЛАВ) 
-НИКОКЛИЈА Νικόκλεια
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Околу осум киломезри северозападно од Ниг- 
рита на надморска височина од 80 метри лежи го- 

лсмото село Њагослав (23°26’ х 40°56’). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Нигритската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 33,5 
квадратни километри. Неговото население во ми- 
натото било мешано. К’нчов го спомува со 130 
македонски, 120 гурски и 200 грчки жители, до- 
дека Бранков го евидентира со 425 грчки жители. 
Како такво, во пописот од 1913 година се води со 
459, а во 1920 година со 554 жители. По присил- 
ното иселување на Турците во 1923 година, по си- 
ла на Лозанската конвснција, тука биле сместени 
триесетина бегалски семејства со вкупно 136 до- 
селеници. Во 1928 година заедно со доселениците 
Њагослав нмало 839 жители. Во 1940 година се 
попишани 1.024, во 1951 година 927, во 1961 годи- 
па 1.167, во 1971 година 1.293, во 1981 година на 
1.053, а во 1991 година на 911 жители. Селото е 
доста богато, бидејќи располага со мошне плод- 
ни обработливи површини од кои се добиваат и 
по две реколти годишно. Населението произве- 
дува памук, жито и други земјоделски производи, 
а внимание му посветува и на сточарсгвото, по- 
себно на краварството.

42) ОМУР БЕЈ
- КАСТАНОХОРИОН Καστανοχώριον 
(н. бр. 5049/23.2.1922, ф. 12/1922)

Село и самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површииа на оппггинскиот атар од 47,9 
квадратни километри. Било сместено југоисточ- 
но од Нигрита во северното подножје на плани- 
ната Кушиница на надморска височина од 500 мет- 
ри (23°40’ х 40°49’). Иако носи турско име селото 
било населено со грчко населние. К'нчов го 
спомнува со 600 грчки жители, во 1913 година е 
евидентирано со 507, а во 1920 година со 417 жи- 
тели. Во 1928 година имало 404, а во 1940 година 
505 жители. Во 1951 година е евидентирано како 
растурена населба, како последица на Граѓан- 
ската војна. Малку подоцна селото е подигнато 
на околу пет километри северно од старата мес- 
тоположба, во близина и источно од селото Ежо- 
во па надморска височина од 110 метри (23°40’ х 
40°51')· Во 1961 година обновената населба е еви- 
дентирана со 380, во 1971 година со 259, во 1981 
годипа со 197, а во 1991 година со 177 жители. 
Иасслепието произведува тутун, жито и други 
земјоделски производи, а посебно костени со кои 
обилува ридско-планинскиот атар на селото и 
кои лсжат во основата на неговото ново име. 
Населението се занимава и со сточарство.
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43) ПАЈ1ЈОТРУС (СТАРА БА1БА)
- АГИОС ДИМИТРИОС Άγιος Δημήτριος 
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Источно од Нигрита и околу 4 километри 
западно од Монух на надморска височина од 70 
мстри лежи селото Палјотрус (23°42’ х 40°53’). Тоа 
претставува самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 30.11.1928, Вл. в/к бр. 256/5.12.1928), 
со вкупна површина на општинскиот агар од 8,1 
квадратни километрн. Неговото населенис било 
мешано, а според К’нчов во него живееле 90 Ма- 
кедонци (најверојатно станува збор за погрчени 
Македонци). Бранков правилно го евидентира со 
100 Грци и 140 'Гурци. Како такво, во 1913 година 
селото имало 113, а во 1920 година со 112 жите- 
ли. По присилното иселуваље на преостанатитс 
малобројни Турци, во 1924 година тука биле смес- 
тени 41 бегалско семејство со вкупно 199 жите- 
ли. Така селото повторно станало мешана насел- 
ба со вкупно 396 жители, колку што броело во 
1928 година. Бројот на неговите жители во 1940 
година пораснал на 583. Во 1951 година е регис- 
трирано со 852, во 1961 година со 838, во 1971 
година со 577, во 1981 година со 458, а во 1991 го- 
дина со 415 жители. Селото е доста богато, би- 
дејќи располага со плодни обработливи површи- 
ни од кои се добиваат и по две реколти годишно. 
Населението произведува многу памук, пченка, 
фуражни и други земјоделски производи, а вни- 
мание му посветува и на краварството.

44) ПАТРИК
- ПАТРИКИОН Πατρίκιον

Околу десет киломстри источно од Нигрита 
и помалку од 3 километри северно од Џинџос на 
надморска височина од 45 мстри лежи селото Пат- 
рик (23°37’ х 40°54’). Тоа претставува самостојна 
општина во Нигритската околија (н. од 11.6.1928, 
Вл. в/к бр. 175/28.8.1928), со вкупна површина на 
општинскиот атар од 11,3 квадратни километри. 
Селото Патрик е всушност нова доселеничка на- 
селба израсната на местото на некогашен мал 
чифлик. Во пописот од 1913 година се спомнува 
со само два житела, Бранков го бележи со 30 
грчки жители, а во пописот од 1920 година вооп- 
што не се спомнува. Во 1923 година тука биле 
сместени поголем број бегалски семејсгва со вкуп- 
по 439 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во 1940 година е евидентирано со 694, во 
1951 година има 699, во 1961 година 792, во 1971 
година 622, во 1981 година 469, а во 1991 година 
487 жители. Сслото е доста богато, бидејќи рас- 
полага со плодни обработливи површини од кои 
се добиваат и по двс реколти годишно. Насе- 
лението одгледува многу памук, фуражни и дру- 

ги индустриски култури, нроизведува жито и 
другп земјоделски производи, а вниманис му пос- 
вегува и на краварсгвото.

45) РАХМАНЈ1И
- АМИГДАЈ1ОХОРИОН Αμυγδαλοχώριον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Југоисточно од Нигрита и 3 километри севе- 
роисточно од сегашната мсстоположба на Омур 
Беј (23°41’ х 40°50') до Граѓанската војна лежело 
селото Рахманли, кое административно влегува- 
ше во сос гавот на оппггината Омур Беј. Негово- 
то население во минатото го сочинувале Турци. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 250 жители. 
во пописот од 1913 година е евидентнрано со 60, а 
во 1920 годнна со 77 жители. По присилното ис- 
герување и на овие преостанати Турци во 1924 
година, по сила на Лозанската конвеиција, гука 
биле сместени околу 40 доселенички семејства со 
вкупно 145 жители, колку што броело селото во 
1928 година, а нивниот борј во 1940 година се по- 
качил на 267. Селото веројатно настрадало за 
време на Втората светска војна или за време на 
Граганската војна, бидејќи во пописите по вој- 
ната повеќс не се спомнува како населба.

46) САИТА
-ЛАНГАДИОН Λαγκάδιον
(н. 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и порано самостојна оппггина во Ниг- 
ритската околија (н. од 16.10.1928, Вл. в/к бр. 220/ 
10.1928), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 15 квадратни километри. Со најновата 
административна поделба го загуби статусот на 
самостојна општина и административно е вклу- 
чено во составот на општина Хункос. Било смес- 
тено југоисточно од Нигрита во североисточните 
пазуви иа планината Саита на надморска висо- 
чина од 500 метри (23°34’ х 40°49’). Неговото на- 
селение и во минатото и подоцна било и оста- 
нало грчко. К’нчов го спомнува со 150, Бранков 
со 210, а во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 187 жители. Во 1920 година има 195, а 
во 1928 година 216 жители. Во 1940 година бројот 
на неговото население е пресметап во составот 
на селото Хункос, под чија општина повторно се 
враќа. Во пописотод 1951 година не се спомнува. 
бидејќи се распаднало за време на Граѓанската 
војна. Обновено е малку подоцна, но е подигнато 
околу три киломстри посевсрозападно (23°33’ х 
40°5Г), на надморска височина од 410 метри. Во 
1961 година обновенага населба е евидентирана 
со 168, во 1971 година со 156, во 1981 година со 
133, а во 1991 година со 131 жител. Населението 
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произведува компири, жито и други земјоделски 
производи, како и костени со кои обилува сел- 
скиот планински атар, а се занимава и со сточар- 
ство.

47) САЈ1ТИКЛИ
- КАЛОКАСГРОН Καλόκαστρον
(н. од 28.12,1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Салтикли е сместено 21 километар 
северозападпо од Нигрита, крај главниот иат што 
води од Солун за Серес, иа надморска височина 
од 80 метри (23°20’ х 41°0Г)· Тоа претставува 
самостојна ошптина во Нигритската околија (н. 
од 18.4.1927, Вл. в/к бр. 79/7.5.1927), во чиј состав 
влегува и селото Баш Ќој, со вкупна површина 
на општинскиот атар од 34,1 квадратен киломе- 
тар. Неговото население до 1923 година било тур- 
ско. К'нчов го спомнува со 200 турски жители, во 
1913 година е евиденгирано со 281, а во 1920 го- 
дина со 180 жители. Во 1924 годииа, по сила на 
Лозанската конвенција, турското население било 
иселено во Турција, а на негово место биле смес- 
тени бегалски семсјства со вкупно 315 жители, 
колку што броело селото во 1928 година. Во 1940 
година се попишани 442, во 1951 година 507, а во 
1961 година 575 жители. Во 1971 година, поради 
масовното иселување во поголемите фадови, бро- 
јотна жителите се намали на 358, во 1981 година 
на 332, а во 1991 година на 322. Населението про- 
изведува тутун, жито и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

48) СИЌА Συκιά

Мала приморска туристичка иаселба во ата- 
рот на општината Ново Крушово (Неа Керди- 
лија). Прв пат е евидентирана како таква во по- 
писот од 1981 година со два житела, колку пгго 
има и според пописотод 1991 година.

49) СЈАКАВЧЕ
- ЛИВАДОХОРИОН Λιβαδοχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Нигритската 
околија (II. 27.8.1927, Вл. в/к бр. 186/6.8.1927), во 
чиј состав влегува и селото Караџа Ќој, со вкуп- 
па површина на општинскиот атар од 10,3 квад- 
ратни километри. Селото е сместено 18 километ- 
ри севсрозападно од Нигрита во непосредна бли- 
зина на десниот ракав на реката Сгрума па над- 
морска височина од 20 мстри (23°22' х 41°02'). Не- 
говото население до 1924 година било чисто ма- 
ксдонско. К'ичов го спомпува со 360, а Бранков 

со 600 македонски житсли, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 374 жители. Во 
1920 година има 327 жители. Во 1924 година во 
него биле сместени 44 бегалски семејства со вкуп- 
но 189 доселеници, чиј број заедно со месните ма- 
кедонски жители во 1928 година изнесувал 522, а 
во 1940 година 561. Непосредно по Втората свет- 
ска војна македонското население претрпе терор 
и беше принудено делумно да се исели во Буга- 
рија и во тогашна Југославија, а на нивно место 
билс сместени бегалци од соседните попасивни 
села. Поради тоа, во 1951 година во Сјакавче бро- 
јот па жителите се зголсмува на 816. Во 1961 
годипа се попишани 1.000 жители, но поради ма- 
совното иселување во поголемите градови во 
1971 година бројот на жителите се намалува на 
600, во 1981 година на 524, а во 1991 година се 
евидентирани 546. Сјакавче е богато село бидеј- 
ќи располага со мошне плодни обработливи по- 
вршини од кои се добиваат и по две реколти во 
годината. Населението одгледува фуражни рас- 
гепија, памук и други индустриски култури, про- 
изведува жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посветува и на краварството.

50) СУХА БАЊА
- АГИЈА Г1АРАСКЕВИ (КСИЛОТРОС) 
Αγία Παρασκευή (Ξυλότρος) 
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Селото Суха Бања лежи 6 киломсгри севе- 
розападно од Нигрита, крај главниот пат што во- 
ди од Иигрита за Серес, на надморска височина 
од 20 метри (23°28’ х 40°57’). 'Гоа претставува са- 
мостојна оппггина во Нигритската околија (н. од 
25.2.1924, Вл. в/к бр. 42/26.2.1924), со вкупна по- 
вршина па оппггинскиот атар од 9 квадратни ки- 
лометри. Неговото население до 1924 година би- 
ло мешано и според К'нчов во него живееле 200 
Черкези и 260 Грци, додека Бранков го евиден- 
тира со 240 македонски жители. Во пописот од 
1913 година се попишани 358, а во 1920 година 
330 жители. По присилното иселување на Черке- 
зите како муслимани во 1924 година во Турција, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени повеќе од 30 бегалски семејства со’ вкупно 
142 жители, така што селото повторно станало 
мешано и во 1928 година во него се регистрирани 
вкупно 727 жители. Во 1940 година се регистри- 
рани 827, во 1951 година 780, во 1961 година 966, 
во 1971 година 834, во 1981 година на 748, а во 1991 
година на 994 жители. Зголемувањето на бројот 
на житслите по 1928 година се должи на добива- 
њето на пови плодни обработливи површини по 
исушувањето на Тахинското Езеро. Селото се сме- 
та за мошне богато, поради тоа што располага со 
многу плодни обработливи површини од кои се 
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добиваат високи приноси. Населението произвсду- 
ва иамук, жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посветува и на краварството.

51) ТАХИНОС
- АХИНОС' Αχινός

Околу 14 километри источно од Нигрита, 
околу три километри оддалечено од десниот брсг 
на реката Струма, на надморска височина од 15 
метри е сместено селото Тахинос (23°39’ х 40°56’). 
Тоа претставува самостојна општина во Нигрит- 
ската околија (н. од 28.1.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1. 
1920), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 24,8 квадратни километри. Неговото населе- 
ние до 1923 година било турско. Според К'нчов, 
кој го спомнува со 650 жители, неговото населе- 
ние било македонско (всушност стаиува збор за 
погрчени Македонци), а Бранков правилно го еви- 
дентира со 750 грчки жигели. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 557, а во 1920 година со 
5.35 жители. Во 1923 година тука биле сместени 
40 бегалски семејства со вкупно 131 жител. Така 
сслото станало мешано, со вкупно 721 жител, 
колку што броело во 1928 година. По исушува- 
н>ето на Тахинското Езеро и добивањето нови 
плодни обработливи површини, во селото биле 
сместени и други бројни доселенички семејства, 
така што бројот на неговите жители во 1940 го- 
дина се покачил на 1.158. Во 1951 година има 
1.369, во 1961 годипа 1.502, во 1971 година 1.099, 
во 1981 година 900, а во 1991 година 803 жители. 
Тахинос се смета за богато село, бидејќи распо- 
лага со мошне плодни обработливи површини од 
кои се добиваат високи приноси, дури и по две 
реколти годишно. Населението произведува мно- 
гу памук, жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посвстува и на краварството.

52) ТУЈ1АДЕС Τουλάδες

Во непосредна близина на селото Гајдаро- 
хор, во пописот од 1913 година, како посебна на- 
селба се спомнува селото Туладес со 374 жители. 
Оваа необична населба, за која не постојат прет- 
ходни податоци, а која ие се спомнува ниту во на- 
редните пописи, освен при формирањето на општи- 
ната Гајдарохор во 1919 година, но без жители, 
веројатно прстставувала маало на селото Гајда- 
рохор. Во наредните пописи не се спомнува.

53) ФАЈ1ЕНЦИ Φαλέντσι

Во пописот од 1913 година во составог на 
Нигритската околија се спомиува и населбата 

Фаленци, со 54 жители. Оваа населба не е забе- 
лежана во наредните пописи, бидејќи најверојат- 
но се распаднала за време на Првата светска вој- 
на и е избришана од евиденцијата на населениге 
мсста.

54) ФИТОЌ (ФИТОЌ ЧЕРКЕЗ)
- АНТИ (ФИТОКИОН) Ανθή (Φυτόκιον) 
(н. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.1926)

Големото село Фитоќ е сместено 4 кило- 
метри северно од Нигрита на надморска височи- 
па од 20 метри (23°ЗГ х 40°57’). Тоа претставува 
самостојна општина во Нигритската околија (н. 
од 30.6.1947, Вл. в/к бр. 155/31.7.1947), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 6,75 квадрат- 
ни километри. Неговото население во минатото 
било мсшано и според К'пчов го сочинувале 90 
Турци и 120 Роми. Како такво, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 243, а во 1920 го- 
дина со 205 жители. По нивното присилно исе- 
лување како муслимани во Турција во 1923 годна, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле 
смсстени бсгалски семејства. Во пописот од 1928 
година селото брои 301 жител. Во 1940 година 
има 452, во 1951 година 571, во 1961 година 814, 
во 1971 година 768, во 1981 година 669, а во 1991 
година на 605 жители. Фитоќ е богато село, би- 
дејќи располага со плодни обработливи површи- 
ни. Населението произведува памук, тутун, жиго, 
грав и други земјоделски производи, а внимание 
му посве гува и па краварсгвото.

55) ХУНКОС
- ХУМНИКОН (ХУМКОС) 
Χουμνικόν (Χούμκος)

Село и самостојна општина во Ншритската 
околија (н. од 28.1.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 55,2 
квадратни километри. Во неговиот сос гав според 
најновата административна поделба влегува и 
селото Саита. Сместено е околу 9 километри ју- 
гоисточно од Нигрита на надморска височина од 
150 мсгри (23°35’ х 40°52’). К'нчов смета дека не- 
говото населсние има грчко потекло, при пгго го 
спомнува со 600, а Бранков го бележи со 700 грч- 
ки жители. Во 1913 година е евидентирано со 710, 
во 1920 година со 785, а во 1928 година со 1.003 
жители од кои 85 бегалци. Во 1940 година се по- 
пишани 1.113, во 1951 година 677, во 1961 година 
739, во 1971 година 465, во 1981 година 315, а во 
1991 година 297 жители. Населението произве- 
дува тутуп, жито и други земјоделски производи, 
а делумно се занимава и со сточарство.
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56) ЧЛГЕЗИ
- ЛИМАНИ (ИРАКЛИЦА) 
Λιμάνη (Ηρακλείτσα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Нигрита, крај брегот на Ор- 
фанскиот Залив, во непосредна близина и од дес- 
ната страна на утоката на реката Струма (23°5Г 
х 40°47’) до иеодамна постоело мало пристаниш- 
те познато под името Чагези, а подоцна Ирак- 
лица, кое административно влегувало во соста- 
вог на општината Горно Крушово. Прв пат се 
спомнува во пописот од 1913 година со три жите- 
ли, а во 1920 година е евидеитирано со 48 жите- 
ли, од кои 36 мажи и 12 жени, што зборува дека 
станува збор претежно за работпици. Во 1928 го- 
днна се регистрирани 52 жители, од кои 46 мажи 
и само 6 жени (од нив 21 доселеник), а во 1940 
година 29 жители, од кои 25 мажи и само 4 жени. 
Оваа мала паселба подоцна се распадна и прссга- 
па да се води како посебна, бидејќи по Граѓан- 
ската војна во нејзина непосредна близина е из- 
градена новата иаселба Неа Кердилија (Ново 
Крушово), па функцијата на пристанипггето опад- 
на. Во 1991 година с регистрирано со 19 жители.

57) ЧАКАЛАР
- ЦАКАЛАДЕС Τσακαλάδες

Мала турска населба сместена во атарот и 
во непосредна близина на селото Ежово. К'нчов 
ја спомнува со 120 жители, а во пописот од 1913 
година е евидентирана како напупггена населба, 
што укажува дека настрадала во Балканските 
војни. Обновена е по 1923 година кога во неа би- 
ле сместени претежно доселеннчки семејства. Во 
пописот од 1928 година е попишана со 129 жите- 
лн, но малку подоцна тис ја напуштиле населбата 
и таа престана да се спомнува како таква.

58) ЧЕРКЕЗ ЌОЈ (ЧЕРКЕЗ МАХАЛА) 
-ТРАГИЛОС Τράγιλος
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Околу еден километар јужно од Монух, ју- 
гоисточно од Нигрита и северно од Орфанскиот 
Залив на надморска височина од 30 метри е смес- 
тено селото Черкез Ќој (23°46’ х 40°53’). Тоа прст- 
ставува самостојна општина во Нигритската око- 
лија (н. од 17.9.1953, Вл. в/к од. 30.9.1953), со вкупна 
повришна на општинскиот атар од 11,7 квад- 
ратни километри. Порано и припаѓало на општи- 
ната Монух. Името го добило бидејќи во него 
според К’нчов живееле 20 Черкези, но изгледа 
дека нивниот број бил поголем, бидејќи во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 100 жители, 

а во пописот од 1920 година не се спомнува како 
населба, што значп дека пастрадало за време на 
Првата светска војна. Во 1924 година тука биле 
смсстсни 71 доселеничко семејство со вкупно 300 
жители, колку пгго броело селото во пописот од 
1928 година. Во 1940 година се попишани 544 во 
1961 година 792, во 1971 година 759, во 1981 го- 
дина на 692, а во 1991 година на 588 жители. Се- 
лото е мошне богато, бидејќи располага со плоди 
обработливи површини. Паселението произве- 
дува жито, памук, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а внимание му посветува и на кравар- 
ството.

59) ЧЕРКЕЗ ЌОЈ Τσερκέζκιοϊ

Северозападно од Нигрита, во атарот и во 
иепосредна близина на селото Димитрич до Бал- 
канските војни постосло мало черкеско село поз- 
нато под името Черкез Ќој (23°24’ х 40°59’)· Се- 
лото веројатно настрадало за време на Балкан- 
ските војни, бидејќи во пописот од 1913 година и 
во наредните пописи повеќе не се спомнува. Един- 
ствено с забележапо при формирањето па оп- 
штината Димитрич во 1919 година. Веројатно не 
било обновено, поради што е избришано од еви- 
денција.

60) ЧЕРПИ1ИТА
-ТЕРПНИ Τερπνή
(н. бр. 31917, Вл. в/к бр. 73/1923)

Село и самостојна оппггина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна „овршина на општинскиот атар од 46,3 
квадратни километри. Сместено е северозападно 
од Нигрита и речиси припоено кон него (23°29’ х 
40°55’). .Пежи на надморска височина од 70 мет- 
ри. Неговото население во минатото било меша- 
но. К’нчов го спомнува со 460 турски и 500 грчки 
жители, а според Бранков во него живееле 800 
Грци. Како такво, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 938, а во 1920 година со 1.333 
жители. (Очигледно е дека зголемувањето на бро- 
јот на жителите се должи на досслувањето на 
поголем број бегалски семејства веднаш по Пр- 
вата светска војна.) Во 1924 година тука биле смес- 
тени уште 461 доселеник, така што селото порас- 
нало уште повеќе и во 1928 година е евиденти- 
рано со 2.044 жители, иако во меѓувреме, по сила 
на Лозанската конвенција, селото го напуштале 
малобројните преостанати гурски семејства. По- 
ради убавата мсстоположба и плоднитс површи- 
ни што се зголсмија по исушувањето на Тахии- 
ското Езеро, бројот на житслите во селото во 
1940 година се покачил на 2.663. Во 1951 година 
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во него живеат 2.603, во 1961 година 2.872, во 
1971 година 2.616, во 1981 година 2.514, а во 1991 
година 2.316 жители. Селото, спорсд бројот на 
населението, го зазема второто место во Нигрит- 
ската околија. Тоа е доста богато село. Населе- 
ннето произведува памук, жито, тутун и други 
земјоделски производи.

61) џинџос
-СИТОХОРИОН Σιτοχώριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу 12 километри југоисточно од Нигрп- 
та на падморска височина од 100 метри с смес- 
тсно големото село Џинџос (23°37’ х 40°53’). Тоа 
прстсгавува самостојна општина во Нигритската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/4.1.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 9 квад- 
ратии километри. Пеговото населенис има грчко 
потекло. К’нчов го спомнува со 660 жители, а 
Бранков со 600 грчки жители. Во 1913 година е 
евидентирано со само 65 жители, што зборува де- 
ка пастрадало за врсме на Балканските војни, а 
во 1920 година бројот на житслите повторно се 
качува на 854. Во 1924 година тука биле сместени 
само 26 бегалци, па сепак бројот на жителите во 
1928 година се покачил на 1.114. Во 1940 година 

сс попишани 1.492, во 1951 година 1.397, во 1961 
година 1.477, во 1971 година, поради масовното 
исслување во поголемите градови, бројот на жи- 
телите опаднал на 1.162, во 1981 година на 979, а 
во 1991 година на 846 жигели. Џинџос е доста 
богаго село, бидејќи располага со мошне плодни 
обработливи површини на кои се одгледуваат 
жито, тутун, памук и други земјоделски култури. 
Во селото е сместена жандармериска станица 
која врши надзор и врз неколку околните села.

62) ЏУМА МАХАЛА
-ПАРХАРИ Παρχάρι
(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно големо македонско село кое 
било сместено северозападно од Нигрита и во 
непосредна близина северозападно од селото Ко- 
пач (23°19’ х 40°58’)· К’нчов го спомнува со 560 
жители Македонци, а во пописот од 1913 година 
с евпдентирано со 339 жители. Изгледа дека се- 
лото настрадало веднаш по Првата светска вој- 
на, бидејќи во пописот од 1920 година воопшто 
ие се спомнува. Селото било обновено во 1924 
година кога тука биле сместени 35 бегалски се- 
мејства со 116 доселеници, колку што броело во 
1928 година. Малку подоцна доселениците го на- 
пуштиле, па престана да се води како населба.

НИГРИТА
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Нова доселеничка населба основана по 1924 
година во атарот на градската опшгина Серес. 
Сместена е околу три километри североисточно 
од Серес (23°35' х 41°06') на надморска височина 
од 60 метри. Во оваа населба биле сместени 51 
доселепичко семејство со вкупно 218 души, а нив- 
ниот број во 1940 година се покачил на 270. По- 
ради близината на градот и поволните услови за 
живеење, селото покажува констанген пораст. 
Во 1951 година е евидентирано со 303, во 1961 го- 
дина со 326, во 1971 годипа со 703, во 1981 година 
со 761, а во 1991 година со 637 жители. Насе- 
лението произведува жито, компири, многу тутун 
и други земјоделски производи, а внимание му 
посветува и на краварството.

2) АГОВА МААЛА
-АДЕЛФИКОН Αδελφικόν
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 19.12.1934, Вл. в/к бр. 450/1934), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 9 квадратни 
километри. Лежи на надморска височина од 10 
метри југозападно од Серес во непосредна бли- 
зина на десниот брег на новото корито на реката 
Струма (23°28' х 41°01'). Во минатото селото било 
населено исклучително со Македонци. Како так- 
во, К'нчов го бележи со 240 жители, во 1913 го- 
дина е евидентирано со 292, а во 1920 година со 
152 жители. Во 1923-1924 година, под притисок 
на грчките власти, селото го напуштиле и се исе- 
лиле во Бугарија седуммина Македонци, а пора- 
ди богата и плодна почва, грчките власти досели- 
ле 74 доселенички семејства со вкупно 367 досе- 
леници. Така Агова Маала станало мешано село 
кое според пописот од 1928 година имало 564 жи- 
тели. Поради доселувањето и на други доселе- 
нички семејства, што уследило во наредпите го- 
днни по регулацијата на реката Струма и по ису- 
шувањето на Тахинското Езеро, бројот на жите- 
лите во селотго во 1940 годипа се качил на 690. 
Иако настрада за време на окупацијата на Сер- 
ската околија од страна на Бугарите, благода- 
рение на плодното земјиште и високите приноси 
што се добиваат од него, бројот на жителите по- 
кажува пораст и во наредните децении. Така во 

1951 година во Агова Маала се регистрирани 734, 
а во 1961 година 915 жители. Меѓутоа, и покрај 
добрите услови за живеење, во шеесеттите годи- 
ни жителите ги зафати треска за иселување во 
поголемите градови, па поради тоа бројот иа жи- 
телите во 1971 година се намали на 758, во 1981 
година на 581, а во 1991 годииа на 531 житсл. На- 
селението одгледува многу памук, жито и други 
земјоделски растенија, а внимание му посветува 
и па краварството.

.1) АДАТА (АДА ЧИФЛИК) Αντά

Мала чифлигарска населба сместена југоза- 
падно од Серес, северно од Долна Камила и југо- 
источно од Горна Камила (23”29' х 4Г03'), па над- 
морска височина од 10 метри. Била населепа со 
Македонци. К'нчов ја бележи со 180 македонски 
жители, во пописот од 1913 година е евидентира- 
на со 117, а во 1920 година со 128 жители. Населба- 
га се распаднала поради одземање на земјиштето 
кое им било доделено претсжно на доселенички 
семсјства кон биле населени во Долна Камила, 
како и поради регулацијата на коритото на река- 
та Белица и копањето на канали за одводнување.

4) АЛИ БЕЈ (АЛИ БЕЌОЈ) Αλή Μπέκοϊ

Голема населба сместена во непосредна бли- 
зина и јужно од градот Серес (23°33' х 4Г04'). 
К'нчов ја спомнува со 60 Македонци и 50 Роми, 
но во пописот од 1913 година е евидентирана со 
800 жители, што укажува дека во меѓувреме тука 
биле доселени голем број семејства од други на- 
селби. Во пописот од 1920 година населбата е ре- 
гистрирана со само 78 житсли. Во подоцнежните 
пописи не се спомнува, така што се смста дека е 
присоединета кон градот Серес.

5) АРАПЧИК Αραπσίκ

Некогашна мала турска населба сместена 
во атарот на општината Субаш Ќој, источно од 
Серес. К'нчов ја бслежи со 160 турски жители, а 
во пописот од 1913 година с евидентирана со 60 
жители. Настрадала за време на Првата светска 
војна, по што не била обновена и со иаредбата на 
МВР бр. 43923/1927 е избришана од евиденција.
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6) АРНАУТ МАХАЛЕ
- ИТЕОХОРИОН Ιτεοχώριον
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.11.1927)

Некогашна мала насслба која спорсд Εΐηο- 
^гарНЈе бс 1а Массскмпе се состоела од 30 куќи во 
кои живееле 95 Македоици. Била сместена во 
атарот на Ени Махалс, јужно од Серес, во бли- 
зина на јужниот брег на некогашното Тахинско 
Езеро (23°ЗГ х 40°58’). Населбата всројатно нас- 
традала за време иа Балкапските војни, поради 
што во пописот од 1913 година е евидентирана 
како напуштена населба. По 1924 година била об- 
новена и во неа веројатно биле сместени помал 
број доселенички семејсгва, а во 1927 година била 
прсименувана со ново имс. Меѓутоа, во пописот 
од 1928 година и во нарсдпите пописи повсќс не 
се спомнува, што значи дека се распаднала.

7) БАЛЏА (БАЛЏА МАХАЛА) Μπάλτζα

Мала населба во атарот на општината Ба- 
ракли Цумаја. При пописотод 1913 година се спом- 
нува како напуштена населба, што значи дека 
настрадала во Балканските војни. Населбата не 
била обновена иако се спомнува и при форми- 
рањсто на општината во 1919 година и како так- 
ва с избришана од евиденција.

8) БАНИЦА
- КАРЈЕ Καρυαί
(н. на МВР бр. 44974/1922, Вл. в/к бр. 71/1922)

Некогашно големо македонско село сместе- 
но на североисточното подножје на планината 
Шарлија (23°37' х 41°12’). К'нчов го евидентира со 
840 македонски жители. Селото Баница има ис- 
ториско значење, бидејќи тука на 2 мај 1903 
година загина легендарниот водач и идеолог на 
ВМРО Гоце Делчев и уште тројца борци од не- 
говата дружина. Османлиите за одмазда го бом- 
бардирале со топови, а потоа го запалиле селото. 
Пет селани беа изгорени, други четворица убие- 
ни, а 24 затворени. Баница настрада и во Втората 
балканска војна кога пред налетот на грчката вој- 
ска, плашејќи се од репресалии, селаните го на- 
пупггија селото и побегнаа во Пиринска Маке- 
донија, поради што во пописот од 1913 година е 
евидентирано како напуштена иаселба. По нор- 
мализацијата на ситуацијата во селото се вратија 
извесен број македонски семејства, така што во 
пописот од 1920 година е евидентираио со 107 
жители. Под притисок на грчките власти, во 1924 
година Баница ја напупггија и други 54 Маке- 
донци, како последица на што во 1928 година е 
регистрирана со 95 жители, кои малку подоцна 

билс принудени да го напупггат селото и тоа е 
избришано од евиденцијата иа населените места.

9) БАРАКЛИ ЏУМАЈА (ДОЛНА ЏУМАЈА, 
СЕРСКА ЏУМАЈА, ЦУМАЈА)

ИРАКЛИЈА Ηράκλεια
(и. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Некогаш најголема македонска населба и 
трета по големина во околијата по градот Ссрес. 
Сместена е северозападно од Серес и југозападно 
од Валовишта на надморска височина од 30 мет- 
ри (23°17' х 4Γ1Γ). Самостојна општина с од 28. 
12.1919 (Вл. в/к бр. 2/1920), а статус на градска 
општина има од 1946 година (н. бр. 107/1946, Вл. 
в/к бр. 290/1946). А гарот иа општината опфаќа по- 
вршина од 14 квадратаи километри. Баракли Џу- 
маја К'нчов ја запишал како гратче со 6.050 жи- 
тсли, од кои 4.100 Македонци, 1.250 Власи и 300 
Роми. Иако насградала во Балканските војни, во 
пописот од 1913 година е евиденгирана со 5.506 
жители, а во наредниот попис од 1920 година бро- 
јот на нејзините жители се свел на само 1.905. 
Причината за гаквото драстично намалување на 
бројот на жителитс се должи на големото исе- 
лување на македонското население во Бугарија, 
поради новага окупација на ова подрачје од грч- 
ката војска непосредно по заврШувањето на Пр- 
вата светска војна. Иселувањето во Бугарија, под 
притисок на грчките власти, продолжува и во 
1923-1924 година. На местото на присилно иселе- 
ните Македонци грчките власти сместиле 112 бе- 
галски семејства со вкупно 464 жители, така што 
Баракли Џумаја, заедно со домородното населе- 
ние, во 1928 година е евидентирана со 2.306 жи- 
тели. Во 1940 година се попишани 3.114, во 1951 
година 3.510, во 1961 година 3.965, во 1971 година 
3.969, во 1981 година 4.181, а во 1991 година 3.857 
жители. Константниот пораст на населението по 
11рвата светска војна се должи на поволната ге- 
ографска местоположба, а пред се на многу плод- 
ното земјиште кое целосно се наводпува и од кое 
се добиваат високи приноси. Се одгледува многу 
памук, пченка, жито, фуражни и други земјодел- 
ски растенија. Во Баракли Џумаја се сместени 
државни институции (околиски и окружен суд, фи- 
нансиска инспекција, инспекција за основно и сред- 
но образование), жандармериска команда и пот- 
команда, како и пошта, банки и бројни трговски 
и занаетчиски дуќани кои го опслужуваат месно- 
то и околното население.

10) БЕЈЛИК (БЕЈЛИК МАХАЛА)
- ВАЈГГОТОПИОН Βαλτοτόπιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 8.10.1946, Вл. в/к бр. 312/1946), со вкупна 
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површина на оппггинскиот атар од 28 квадратни 
километри. Сместено е југоисточно од Серес на 
надморска височина од 14 метри (23°36' х 40°59'). 
Во минатото било населено исклучително со Ма- 
кедонци. К'нчов го спомнува со 450 македонски 
жители, во 1913 година е евидеитирано со 230, а 
во 1920 година со 252 жители. Поради воиредно 
плодното земјипгге грчките власти во 1923-1924 
година тука сместиле 39 доселснички семејства 
со вкупно 179 жители, така игго бројот на жите- 
лите на Бејлик се покачил и во пописот од 1928 
година е регистриран со 488 жители. По регула- 
цијата и исушувањето на Тахинското Езеро (Беј- 
лик бил сместен крај самиот брег на Езерото), 
како резултат на добиваљето на нови плодни по- 
вршини, во селото биле сместени и други бегал- 
ски семејства, така што гоа веќе во 1940 година 
нараснало на 1.054 жители. Во 1951 година се во- 
ди со 1.136, во 1961 година има 1.330, во 1971 го- 
дина 1.168, во 1981 година 1.150, а во 1991 година 
1.210 жители. Намалуваљето на бројот на жите- 
лите во шеесеттите години се должи на иселу- 
вањето на поединци и извесен број семејства во 
поголемите градски центри. Населението одгле- 
дува многу памук, пченка, жито и други земјо- 
делски растенија, а внимание му посветува и на 
краварството.

11) ВЕЗНИК
- АГИОН ПНЕВМА (МОНИКОН)
Άγιον Πνεύμα (Μόνοικιον)
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927) 
(н. од 15.1.1930, Вл. в/к бр. 51/19.2.1930)

Големо село и самостојна општина во Сер- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
со вкупна површина на оиштинскиот атар од 53 
квадратпи километри. Сместено е источно од Се- 
рес во близина на реката Узун Улук (Какара) на 
западното подножје на планината Боз Даг, на 
надморска височина од 310 мстри (23Ο4Γ х 4ΓΌ6'). 
Иако носи словенско име, селото одамна било 
населено со Грци и со помал број Турци. К'вчов 
го бележи со 1.120 Грци и 125 Турци и како такво 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 1.693, 
а во 1920 година со 1.616 жители. По иселување- 
то на малобројните Турци во 1924 година во Тур- 
ција тука биле сместени сосема мал број доселе- 
нички семејства и поединци. Статистиката беле- 
жи дека во 1928 година во селото имало 2.296 
жители, од кои 95 доселеници, а од нив 73 мажи. 
Во 1940 година бројот на жителите се покачил на 
2.996, во 1951 година има 2.815, а во 1961 година 
на 3.049 жители. Во шеесеттите години започна 
засилено емигрирање во поголемите градски цен- 
гри, поради што дојде и до драстично намалува- 
ње на бројот на населението. Така во пописот од 

1971 годипа Везиик е евидентиран со 1.733, во 1981 
година со 1.474, а во 1991 година 1.579 житсли. 
Во селото се сместени жандармериска станица и 
пошта кои го опслужуваат месното и околното 
население, како и занаетчиски и трговски дуќа- 
ни. Населението произведува многу гутун, ком- 
пири, жито, а поради пространите пасишта со кои 
располага атарот на селската опшгина, развисно 
е и сточарството, посебно одгледувањето на овци 
и кози.

12) ВЕРЖАНИ (ВИРЏИНИЈА) 
-ПСИХИКОН 4'υχικόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна опиггина во Серската око- 
лија (н. од 18.4.1927, Вл. в/к бр. 79/1927), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 17 квадратни 
километри. Лежи југоисточно од Серес на над- 
морска височина од 20 метри (23°37' х 41°00'). Во 
минатото било населено исклучително со Маке- 
донци. К'нчов го спомнува со 300 македонски жи- 
тели, во 1913 година е евидентирано со 85, а во 
1920 година со 123 жители, што зборува дека нас- 
градало во Балканските војни. Поради плодното 
земјиште со кое располага атарог на селото, во 
1923-1924 година тука биле сместени 134 бегал- 
ски семејства со вкупно 665 жители. Така Вержа- 
ни станало мешана населба која во пописот од 
1928 година е регистрирана со 755 жители. Во 1940 
година бројот на жителите се покачил па 835, во 
1951 година на 1.047, а во 1961 година на 1.333 
жители. Иако селото располага со многу плодно 
земјиште од кое се добиваат и по две реколти во 
годината, во шеесеттите години и гука се поја- 
вува тсндснција за иселување во поголемите град- 
ски центри, поради што дојде и до извесно иама- 
лување на бројот на жителите. Гака во пописот 
од 1971 година Вержани е евидентирано со 1.001, 
во 1981 годипа со 1.005, а во 1991 година со 985 жн- 
тели. Населепието одгледува многу памук, пчен- 
ка, жито, фуражни и други земјоделски расгени- 
ја, а внимание му посветува и на краварството.

13) ВЕРНАР
- ПАРАЛИМНИОН Παραλίμνιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 18.4.1927, Вл. в/к бр. 79/1927), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 17 квадратни 
километри. Селото Вернар лежи југоисточно од 
Серсс во близина на северниот брег на некогаш- 
ното Тахинско Езеро на надморска височина од 
20 метри (23°40' х 40°59’). Во минатото било на- 
селено со Македонци и помакедончени Роми. 
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Како такво, К'нчов го бележи со 20 Македонци и 
180 Роми, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 148, а во 1920 година со 81 жител. По- 
ради богатото зсмјиште во 1923 -1924 година тука 
биле сместсни и 80 бегалски семејства со вкупно 
364 житсли, така што селото станало мешана на- 
селба, која заедно со доселениците во 1928 годи- 
на била регистрирана со 459 жители. Во 1940 го- 
дина бројот на жителите се покачил на 827, што 
се должи на досслувањето на нови бегалски се- 
мејства од попасивните села по исушувањето на 
Тахинското Езеро и добивањето на нови плодни 
обработливи површини. Во 1951 година селото 
покажува натамошно зголемување на бројот на 
жителите и сс води со 930, а во 1961 година има 
1.110 жители. Во шессеттите години, и покрај мош- 
не плодното земјиштс со кое располагаат села- 
ни ге и од кое добиваат високи приноси, и по две 
рсколти годишно, и тука се појавува тенденција 
на иселување во иоголемите градски центри. По- 
ради тоа во пописот од 1971 година бројот на жи- 
телите драстично се намали - на 795, во 1981 го- 
дина има 808, а во 1991 година само 573 жители. 
Населението одгледува многу памук, пченка, жи- 
го, фуражни и други земјоделски растенија, а вни- 
мание му посветува и на краварството.

14) ВИШЕН (ВИШЕНИ) Βίσιανη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо македонско село смес- 
тено северозападно од Серес, источно од Д. Хрис- 
гос и западно од Долно Мстох (23°30' х 41“08')· 
К'нчов го спомнува со 200 македонски жители, 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 25, а 
во 1920 година со 55 жители, што укажува дека 
настрадало во Втората балканска војна. Поради 
иселувањето во Бугарија, во 1928 година во село- 
то се свидентирани само 28 жители кои малку 
подоцна биле принудени да го напуштат Вишен, 
така што тоа е избришано од евиденција.

15) ГЕДИ (ЕДИ) ДЕРМЕН
-ЕПТАМИЈ1И Επτάμυλοι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 5.2.1930, Вл. в/к бр. 43/1930), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 5,5 квадратни 
километри. Сместено е источно од Серес во не- 
посредна близина и источно од селото Агиос Ио- 
анис на надморска височина од 55 метри (23°37' х 
4Г06'). Веројатно станува збор за чифлигарска 
населба која во Е1подгар1ие бе 1а Масебоше е еви- 
дентирана со 10 куќи и 30 ромски жители, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирана како 

напуштсна населба. Во пописот од 1920 година 
селото е евидентирано со 155 жители, што збо- 
рува дека веднаш по Првата свегска војпа било 
обновено и во него биле сместени доселенички 
ссмејства. Во 1923-1924 година тука биле досе- 
лсни и други семејства, гака што вкупниот број 
на доселенички семејства ја достигнал бројката 
од 55 со вкупно 253 бегалци, колку што имало 
селото во 1928 година. Во 1940 година е евиден- 
тирано со 358, во 1951 година со исто толку, а во 
1961 година има 388 жители. Со наредбага број 
256 од 28.3.1968 годипа (Вл. в/к бр. 76/11.4.1968) 
селото го губи статусот на самостојна општина и 
е присоединето кон градската општина Серес, 
поради што во пописот од 1971 година бројот на 
жителите на Геди е пресметан во составот на жи- 
телите на Серес. Во пописот од 1981 година пов- 
торно е евидептирано како самостојна општина 
со 314, а во 1991 година со 340 жители. Основни 
производи на селото се тутун, жито, компири и 
друго. Населението помалку се занимава и со 
сточарство.

16) ГОРНА КАМИЛА (ТУРСКА КАМИЛА) 
-АНОКАМИЛА Άνω Καμήλα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 26.12.1933, Вл. в/к бр. 408/1933), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 7 квадратии 
километри. Сместено е југозападно од Серес на 
надморска височина од 15 метри (23°26' х 4Г03'). 
Иако селото е именувано и како Турска Камила, 
во него според К'нчов живееле 210 Македонци и 
110 Турци. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 632 жители што укажува дека станува 
збор за поголема населба. Меѓутоа, како после- 
дица на Првата светска војна, во 1920 година бројот 
на жигелите е намален на 235. По иселувањето 
на Турци ге во 1924 година во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, во селото биле сместени 
и 31 бегалско семејство со вкупно 156 бегалци, 
така што селото повторно станало мешана 
населба и како такво во 1928 година имало 491 
жител. Во 1940 година бројот на жителите се 
покачува на 531, во 1951 година селото покажува 
натамошно зголемување на бројот на жителите и 
се води со 663, а во 1961 година со 813 жители. 
Поради иселување во поголемите градски центри 
во пописот од 1971 година бројот на жителите се 
намали на 647, додека во 1981 година повторно 
бележи зголемување на 720, а во 1991 година на 
792 жители. Селото располага со мошне плодни 
обработливи површини кои даваат високи прино- 
си, а поради благопријатните климатски услови и 
по две реколти во годината. Населението одгле- 
дува многу памук, пченка, жито, фуражни и дру- 
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ги земјоделски растснија, а внимание му посве- 
гува и на краварството.

17) ГОРНА НУШКА
- МЕТАЛА (АНО ДАФНУДИОП) 
Μέταλλα (Άνω Δαφνούδιον)
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 11.5.1934, Вл. в/к бр. 167/22.5.1934)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 18.4.1927, Вл. в/к бр. 79/1927), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 18 квадратни 
километри. Сместено е источно од Серес на над- 
морска височина од 260 метри (23"44' х 4Г05'). Спо- 
ред К'нчов било паселено со 240 Турци христија- 
пи, но веројатно настрадало во Балканскитс вој- 
ни, бидсјќи во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 85, а во 1920 годипа со само 7 жители. 
На местото на иселепото турско христијанско 
паселенис грчките власти сместиле 47 бегалски 
семејства со вкупно 216 жители, така што заедно 
со преостанатите 13 месни жители во 1928 годи- 
на во селото биле попишани 229, а во 1940 година 
бројот на жителите се покачил на 396. Како до- 
селеничка насслба, Горна Нушка во 1951 година 
е свидентирана со 313, во 1961 година има 229, во 
1971 година 119, во 1981 година 120, а во 1991 го- 
дина 182 жители. Бидејќи селото е полупланин- 
ско, населението произведува претежно тутуп, 
жито, компири и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарсгво.

18) ГОРНО БРОДИ
- АНО ВРОНДУ Άνω Βροντού

Некогашна поголема македонска населба н 
самостојна општина во Серскага околија (п. од 
28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна површи- 
на на општинскиот атар од 47 квадрагни кило- 
метри. Горно Броди е сместено североисточно од 
Серес на јужното подножје па планината Црна 
Гора (Кара Даг), разгранка на планината Шарли- 
ја, на надморска височина од 1.060 метри (23°4Г х 
4Γ17'). Во минатото имало физиономија на мало 
гратче со развиено стопанство, занаетчиство и 
трговија, второ по големина во околијата по гра- 
дот Серес. Според К'нчов броело 6.100 Македон- 
ци. Настрадало во текот па Втората балканска 
војна кога неговото население пред настапување- 
то на грчката војска било принудено да побегне 
во внатрешноста на Пиринска Македонија и во 
Бугарија. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со само 794, а состојбата не се подобрила 
многу ниту во 1920 година кога е евидентирано 
со 1.122 жители. Под силен притисок на грчките 
власти, особено по крвавиге настани во селата 

Трлис и Кара Ќој на 27 јули 1924 година, кои 
предизвикале паника меѓу македонското населе- 
ние на ова подрачје, уследило бегство од селото 
на уште 739 македонски жители, по што селото 
опустело и едно чисто македонско гратче остана- 
ло во урнагини. На местото на принудно иселе- 
ните Македонци грчките власти насила успеале 
во Горно Броди да сместат 85 бегалски семејства 
со вкуппо 285 души, така пгго вкупното населе- 
пие, заедпо со преостанатите Македонци, во 1928 
година изнесувало 887 жители, а во 1940 година 
нивниот број се покачил на 1.118, од кои 714 од 
машки и 404 од женски пол, што укажува дека во 
бројот на жителите се пресметани и припадни- 
цитс на жандармериската станица и војниците кои 
биле сместени тука и чиј број изнесувал околу 
300 души. Горно Броди настрада во Втората свет- 
ска војна, а особено во Граѓанската војна во Гр- 
ција, кога и преостанатите Македонци биле прп- 
нудени да побегнат во Пиринска Македонија, па 
како последица на тоа селото во 1951 година е 
евидентирано со 384 жители. Според наредниот 
попис од 1961 година бројот на жителите се по- 
качил па 657. Во шеесеттите години селото поч- 
наа да го напуштаат и да се иселуваат во пого- 
лемите градски центри голем број семејства и 
поединци, така што во 1971 година е евиденти- 
рапо со 450, во 1981 година со 347, а во 1991 го- 
дина со 408 жители. Поделбата на Македонија и 
денационализаторската политика на грчките влас- 
ти доведоа до тоа едно од најцутните македонски 
гратчиња да се претвори во вистински пустош и 
урнатини, а и населението кое се состои од досе- 
леници од далечните краишта на Мала Азија 
драстично да се намали. Денешните малобројни 
жители се занимаваат исклучително со земјодел- 
ство п сточарство. Тука по традиција е сместена 
и жандармериска станица која врши надзор и врз 
нсколку околни села.

19) ГОРНО МЕТОХ (МЕТОХ)
- АНО МЕТОХИОН Άνω Μετόχιον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Околу пет километри северозападно од Се- 
рес (23°32' х 41°10’) до Граѓанската војна во Гр- 
ција лежело македонското село Горно Метох (Ме- 
тох) кое административно влегувало во составот 
на општината Кавакли. Селото било населено 
исклучително со Македонци. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 192 македонски жители, во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 115, а во 1920 
година со 144 жители. Под притисок на грчките 
власти во 1923 1924 година селото го напуштиле 
и се иселиле во Бугарија 102 македонски жители, 
а на иивно место биле сместени 26 бегалски се- 
мејства со вкупно 92 души, така што заедно со 
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малобројните преостанати Македонци во попи- 
сот од 1928 година селото е евидентирано со 122 
жители. Во 1940 година бројот на жителитс се 
покачил на 152. Селото настрадало за време на 
Втората светска војна и во Граѓанската војна, а 
по пормализирањето на ситуацијата не било об- 
новено. Поголемиот дел од неговитс жители бил 
преселен во селото Долно Метох (види и село 
Долно Метох).

20) ГОРНО ФРАШТАНИ
- АНО ОРИНИ Άνω Ορεινή
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Нскогаш поголемо село во Серската околи- 
ја, сместено североисточно од Ссрес па североис- 
точните падини на планината Шарлија на над- 
морска височина од 820 метри (23"35' х 4Γ12'). 
Админисзративно влегува во составот на општи- 
ната Долно Фраштани. К'нчов го бележи со 545 
македонски жители, во пописот од 1913 годииа е 
евидентирано со 532, а во пописот од 1920 година 
со 373 жители. По познатите настани во Трлис и 
Кара Ќој од 27 јуни 1924 година, под силен при- 
гисок од страна на грчките власти, од Горно Фраш- 
тани принудно биле иселени во Бугарија 333 ж„- 
тели, а на нивно место не биле доселени бегалски 
ссмејства. Поради овие присилни иселувања во 
1928 година селото било регистрирано со само 
133 жители, за во 1940 година нивниот број да се 
покачи на 216. Иако настрада во Граѓанската вој- 
на, бројот на жителите во 1951 година изнесува 
198, во 1961 година се качи на 316, а во 1971 ѓо- 
дина селото е попишано со 312 жители. Поради 
иселувањето во поголемитс градски цензри во 
седумдесеттите години, во 1981 година селото е 
евидентирано со 189, а во 1991 година со 204 жи- 
тели. Населението произведува тутун, компири, 
жито и други земјоделски производи, а поради 
поволните услови внимание му посветува и на 
сточарството.

21) ГОРНО хомондос
- МИТРУСИОН (АНО МИТРУСИОН) 
Μητρούσιον (Άνω Μητρούσιον)
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927) 
(н. од 15.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

Поголемо село и самостојна оппггина во Сер- 
ската околија (н. од 14.7.1930, Вл. в/к бр. 250/1930), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 25 
квадратни километри. Сместено е помалку од 8 
километри југозападно од Серес на надморска 
височина од 15 метри (23°28' х 41°04'). Станува збор 
за сосема нова доселеничка населба изградена по 
1924 година околу два километра посеверно од 
старата македонска населба Хомондос. Во оваа 

населба грчките власти сместиле повеќе од 220 
доселенички семејства со вкупно 1.129 души. Ка- 
ко таква, прв пат е евидентирана во пописот од 
1928 година со 1.167 жители. Во 1940 година нив- 
ииот број се покачил на 1.546, во 1951 година е 
евидентирано со 1.629, а во 1961 година 1.853 жи- 
тели. Поради иселувањето во поголемите град- 
ски центри Горно Хомондос во наредните пописи 
ппкажува извесно намалување на бројот на жи- 
телите, па во 1971 година е евидентирано со 1.624, 
во 1981 година со 1.695, а во 1991 година со 1.714 
жители. Селото е мошне богато, бидејќи распо- 
лага со многу плодно земјиште од кое се доби- 
ваат високоприносни реколти. Се одгледува мно- 
гу памук, пченка, жито, фуражни и други земјо- 
делски растенија, а внимание му се посветува и 
на краварството.

22) ГУДЕЈ1И
-ВАМВАКУСА Βαμβακούσσα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 4.4.1933, Вл. в/к бр. 9/1933), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 8,5 квадратни 
километри. Лежи на надморска височина од 15 мет- 
ри југозападно од Серес и во близина на брегот 
на новото корито на реката Струма (23°29' х 
40°59')· Во минатото било населено исклучително 
со Македонци. К'нчов го бележи со 360 македон- 
ски жители и како такво во пописот од 1913 
година е евидентирано со 189, а во 1920 година со 
168 жители, што зборува дека настрадало за вре- 
ме на Балканските војни. Под притисок на грч- 
ките власти во 1924 година во Бугарија биле исе- 
лени уште 25 Македонци. На местото на принуд- 
но иселените Македонци грчките власти смес- 
тиле 45 доселенички семејства со вкупно 183 ду- 
ши, така што селото станало мешана населба ко- 
ја како таква во пописот од 1928 година е регис- 
трирана со 368 жители. Во 1940 година селото 
броело 547, во 1951 година 461, во 1961 година 560, 
во 1971 година 893, во 1981 година, поради иселу- 
вањето во поголемите градови бројот на жители- 
те се намали на 416, а во 1991 година на 409. Гу- 
дели располага со мошне плодно земјиигге од кос 
се добиваат и по две високоприносни реколти. Се 
одгледува многу памук, пченка, жито и други зем- 
јоделски производи, а внимание му се посветува 
и на краварството.

23) ДЕМИР ХАНЛАР (ДЕМИР ХАН)
Δεμήρ Χανλάρ

Некогашна турска населба сместена во атарот 
на оппггината Коприва во југоисточното поднож- 
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је на планината Круша јужно од Бугковското 
Езеро (23°12' х 4Г08'). К'нчов го спомнува со 240 
турски житсли, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 82, а во пописот од 1920 година не 
се спомнува, што зборува дека настрадало не са- 
мо за времс на Балканскиге војни туку и во Пр- 
вата светска војна. Населбата не била обновена, 
па со наредбата па МВР бр. 43923 од 1927 година 
е избришана од евиденција.

24) ДЕРВЕШЕН (ДЕРВИИГГАНИ)
- ИНУСА Οινούσσα
(н. од 15.1.1930, Вл. в/к бр. 51/19.2.1930)

Македонско село во атарот на општината 
Карли Ќој. Сместено е околу 9 километри севе- 
роисточно од Серес во југозападното подножје 
на планината Боз Даг (23°37' х 4Г06'), па надмор- 
ска височина од 130 метри. Селото во мипатото 
било населено исклучигелно со Македонци. К'н- 
чов го бележи со 180 максдовски жители, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 80, а во 
пописот од 1920 година со 44 жители. Во селото 
не биле сместени бсгалски семејства, мегутоа во 
него почнале да се доселуваат претежно грчки 
семејства од Субаш Кој и Везник, така што тоа 
принудно ја промснило својата етничка структу- 
ра и како такво во пописот од 1928 година е ре- 
гистрирано со 353 житсли. Во 1940 годииа има 332, 
во 1951 година 370, во 1961 годипа 395, во 1971 го- 
дина 467, во 1981 година 536, а во 1991 година 487 
жители. Причината за константното зголемува- 
ње на бројот на жителите на Дервешен во пово- 
ените години се должи на фактот што жителиге 
од планинското село Карли Кој посгепено поч- 
нале да се доселуваат во него, бидејќи е поблиску 
до Серсс и овозможува поудобен живот. Како 
ридско-планинско, селото претежно произведува 
тутун, компири, жито и други земјоделски произ- 
води, а поради пространите пасишта со кои рас- 
полага внимание му посветува и на сточарството. 
Поради драсгичното намалување на житслите од 
Карли Ќој, кои се преселиле во Дервешен, со на- 
редбата бр. 383 од 15.5.1970 (Вл. в/к бр. 127/6.6.1970) 
тука е преместено и седипггето на општината.

25) ДОВИШТА
- ЕМАНУИЛ ПАПАС (ПАПАС) 
Εμμανουήλ ΓΙαππάς (ΓΙαππάς) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 24.6.1933, Вл. в/к бр. 179/5.7.1933)

Големо село и самостојна општина во Сер- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
со вкупна површина на ошптинскиот атар од 39 
квадратни километри. Сместено е во јужните па- 

дини на планината Шмијница, источно од Серес, 
на надморска височина од 240 метри (23°42' х 4ΓΌ5'). 
Иако носи словенско име, Довицгга од постаро вре- 
ме било населено со Грци. К'нчов го бележи со 
1.500 грчки жители, во пописот од 1913 година е 
евидсптирано со 2.038, а во 1920 година со 1.652 
жители. Во 1924 година тука биле сместени 273 
бегалци, а во пописот од 1928 годипа селото е ре- 
гистрирано со 2.407 жители. Во 1940 година нив- 
ниот број се покачил на 2.620. Поради окупаци- 
јата и Граѓанската војна, во 1951 година селото е 
евидентирано со 2.077, а во 1961 година со 2.049 
жители. Во шеесетгите години се појавува тен- 
денција на иселување во поголемите градски цен- 
три, поради игго во 1971 година бројот на жите- 
литс па селото е намален на 1.204, во 1981 година 
на 1.130, а во 1991 година на 1.085 жители. Во се- 
лото постојат повеќе трговски и занаетчиски ду- 
ќани кои го опслужуваат месното и околното на- 
селение кое произведува главно тутун, жито, ком- 
пири и други земјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

26) ДОЛАП
-САРАКАЦАНЕИКОН 
Σαρακατσαναίικον 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село во атарот на општината Баракли 
Џумаја. Сместепо е помалку од два километра јуж- 
но од неа, на надморска височина од 33 метри (24"17' 
х 41°10'). Долап во минатото била чифлигарска 
населба во која живееле неколку македонски се- 
мсјства. Настрадала во Балканските војни, пора- 
ди што во пописот од 1913 година е евидентирана 
како растурена населба без жители. Имотот на 
напуштената иаселба (чифликот) бил откупен од 
неколку сточарски семејства Саракачани кои го 
обработуваат со соврсмена механизација. Со ново- 
то население Долап, чие ново име е добиено според 
новонаселените жители, во 1928 година брои 59 
жители, од кои петорица доселеници. Во 1940 го- 
дина има 91, во 1951 година 108, во 1961 година 123, 
во 1971 година 52, а во 1981 година само 7, што збо- 
рува дека саракачанските семејства се преселиле 
во поголемите градски центри, но продолжуваат 
да ги обработуваат своите имоти.

27) ДОЛИА КАМИЛА 
(ХРИСТИЈАНСКА КАМИЛА) 
- КАТО КАМИЛА Κάτω Καμήλα

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 13 квадратни 
километри. Лежи југозападно од Серес, од кој е 
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оддалечено помалку од 10 километри, на надмор- 
ска височина од 10 метри (23°29' х 4Г02'). Спорсд 
К'нчов Долна Камила во минатото била населена 
со 180 Македонци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирана со 387, а во 1920 година со 
423 жители, што зборува дека сслото било пого- 
лемо. Поради плодноста па земјиштето грчките 
власти во селото сместиле 105 бегалски семеј- 
ства со вкупно 481 бегалец, така што селото ста- 
нало мешана населба. Заедно со македонското на- 
селсние, во пописот од 1928 година селото бро- 
ело 977 жители. Во 1940 година нивпиот број се 
покачи на 1.368, во 1951 година на 1.438, во 1961 
година на 1.715, во 1971 година се регистрирани 
1.489, во 1981 година 1.562, а во 1991 година 1.497 
жители. Селото располага со мошне плодни об- 
работливи површини од кои се добиваат и по две 
високоприносни реколти годишно. Се одгледува 
многу памук, пченка, жито, фуражни култури и 
други земјоделски растепија, а внимание му се 
посветува и на краварството.

28) ДОЛНО ВЕРЖАНИ
КАТО ПСИХИКОН Κάτω Ψυχικόν

Нова доселеничка паселба изградена околу 
еден километар појужно од постарата населба Вер- 
жани по 1928 година каде цгго биле смсстени бе- 
галски семејства (23°38' х 4Г00'). Надморската ви- 
сочина на селото изнесува 15 метри. Прв пат е 
евидентирана како посебна населба во пописот од 
1940 година со 104 жители, а во пописот од 1951 
година се води со 117 жители. Во подоцнсжните 
пописи повеќе не се спомнува како посебна на- 
селба, бидејќи се смета за соединета со селото 
Вержани (види и село Вержани).

29) ДОЛНО МЕТОХ
- КАТО МЕТОХИОН Κάτω Μετόχιον

Нова доселеничка населба основана по три- 
есеттите години. Сместена е околу пет километ- 
ри северозападно од Серес и помалку од четири 
киломстри јужно од Горно Метох (23°32' х 4Г08') 
и административно влегува во составот на град- 
ската општина Серес. Нејзината надморска висо- 
чина изнесува 260 метри. Бидејќи е подигната во 
атарот на селото Горно Метох (Метох), за да се 
разликува од него, наречена е Долно Метох, а Ме- 
тох е преименувано во Горпо Метох. Прв пат е 
евидентирана како посебна населба во пописот 
од 1940 година со 140 жители, а во иописот од 
1951 година населбата имала 133 жители. Во 1961 
година бројот на жителите сс покачил на 198, ка- 
ко резултат на доселување на житсли од селото 
Горно Метох, бидејќи Долно Метох е поблиску 

до градот Серес. Во 1971 година, поради иселува- 
њето во поголемите градски центри, населбата е 
евидентирана со 117, во 1981 година со 106, а во 
1991 година со 149 жители. Населението произ- 
ведува тутун, жито и Други земјоделски произво- 
ди, а поради пространите пасшпта со кои распо- 
лага, впимание му посветува и на сточарството.

30) ДОЛНО ФРАНПАНИ
-ОРИНИ Ορεινή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо македонско село и самостојна оп- 
штина во Серската околија (н. од 28.12.1919, Вл. 
в/к бр. 2/1920), со вкупна површнна на опиггин- 
скиот атар од 74 квадратни километри. Сместено 
е помалку од 15 километри северно од Серес на 
источните падини на планината Шарлија, на над- 
морска височина од 750 мегри (23°36' х 4Γ12'). 
Долно Фраштани како во минатого така и денес 
е чисто македонска населба, една од малоброј- 
ните такви во Серската околија која не ја про- 
мени својата етничка сгруктура. К'нчов селото 
го спомнува со 780 жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 691, а во 1920 годииа со 
653 жители. Во 1924 година под притисок селото 
го напуштиле 58 Македонци кои се иселиле во 
Бугарија, но во него не биле сместени доселе- 
нички семејства. Во 1928 година селото имало 632 
жители, а во 1940 година нивниот број се пока- 
чил на 827. Во 1951 година се евидентирани 809, 
во 1961 година 982, во 1971 година 911, во 1981 
година 718, а во 1991 година 626 жители. Насе- 
лението произведува жито, компири, тутун и дру- 
ги земјоделски производи, а внимание му посве- 
тува и на сточарството. Во Долно Фраштани е 
сместена жандармериска станица која врши над- 
зор и врз неколку околни села.

31) ДОЛНО ХРИСГОС
КАТО ХРИСТОС Κάτω Χριστός

Нова доселеничка населба во Серската око- 
лија изградена во 1924 година. Подигната е околу 
9 километри северозападно од Серес, крај глав- 
ниот пат што води за Валовипгга (23°27' х 41°07'), 
на надморска височина од 80 метри. Тука биле 
сместени поголем број бегалски семејства, но во 
пописот од 1928 година е евидентирана како за- 
едничка населба со македонското село Христос, 
со вкупно 450 жители, од кои 285 бегалци (79 бе- 
галски семејства). Во пописот од 1940 година Долно 
Христос се води како посебна населба со 246, а 
во 1951 година населбата има 239 жители. Во 
1955 година доби статус на самостојна општина 
(н. од 19.12.1955, Вл. в/к бр. 7/1956), со вкупна по- 
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вршина на онштинскиот атар од 15,5 квадратни 
километри. Истата година започна и преселува- 
њето на жителите од селото Христос (Горно 
Христос) во оваа населба, поради пгго во пописот 
од 1961 година селото се води со зголемеп број 
жители, односно со 388. Во 1971 годипа, кога 
практично заврпш и преселувањето на жителите 
од Христос, населбата е евидентирана со 486, во 
1981 година со 462, а во 1991 година со 470 жи- 
тели. Бидејќи селото располага со полско и рид- 
ско-планинско земјиште, населението одгледува 
памук, жито, фуражии кулгури, тутун и други 
земјоделски култури, а има можности и за развој 
на сточарството. (Види и село Христос.)

32) ДРАГОШ
- ЗЕВГОЛАТИОН Ζευγολατειόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна ошптина во Серската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 15 квадрагнн 
километри. Сместено е западно од Серес во бли- 
зина на јужниот брег на рекага Струма, помалку 
од три километри источно од селото Турица (23°17' 
х 4Г05'). Неговата надморска височина изпесува 
30 метри. Драгош во минатото претставувало по- 
голема македонска населба, која К'нчов ја бележи 
со 400 македонски жители и 60 Роми. Како таква, 
во пописот од 1913 година е евидентирана со 494, 
а во 1920 година со само 155 жители. Под при- 
тисок на грчките власги во 1924 година и прс- 
осганатите македонски жители исцело се исели- 
ле во Бугарија, а на нивио место биле сместени 
95 бегалски семејства со вкупно 438 доселеници, 
колку што броело селото во 1928 година. Во 1940 
година е регистрирано со 401, во 1951 година има 
525, во 1961 година 706, во 1971 година 556, во 
1981 година 395, а во 1991 година 44Ј жител. На- 
малувањето на бројот на жителите се должи на 
масовното иселување во поголемите градски 
центри. Селото располага со големи обработ- 
ливи површини кои исцело се наводнуваат, а по- 
ради благопријатните климатски услови се доби- 
ваат и по две високоприносни реколти во годи- 
ната. Населението одгледува многу памук, пчен- 
ка, жито, фуражни култури и други земјоделски 
растенија, а внимание му посвегува и на кравар- 
ството.

белсжи со 340 Македонци и 20 Черкези. Настра- 
дало во Втората балканска војна, кога неговото 
избезумено население побегнало во внатреш- 
носта па Бугарија прсд настапувањето на грчка- 
та војска која жарсла и палела се што било ма- 
кедонско. Порадн тоа во пописо г од 1913 година 
е евидентирано како напуштена населба. Обно- 
вено е по 1924 година кога во пего биле сместени 
неколку бегалски семејства со вкупно 78 жители, 
колку што броело селово во 1928 година. Меѓу- 
тоа, поради големата оддалсченост од градските 
цептрн и немањето поволни услови за живесње, 
во триесеттите години селото било напуштено од 
новите колонисти и е избришано од свиденција.

34) ДУТЛИЈА (ГОРЕН)
ЕЈТЕОН Ελαίων

(н. на МВР бр. 44974/1922, Вл. в/к бр. 71/1922)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 103 квадратни 
километри. Сместено е североисточно од Серес, 
од каде е оддалечено 9 километри, на надморска 
височина од 400 метри (23°35' х 4Г09'). Како во 
минатото така и денес селото претставува чисто 
македонска населба. Како гаква, К'нчов ја спом- 
нува со 430 максдонски житсли, во пописот од 
1913 година е евидентирана со 110, а во 1920 го- 
дина со 282 жители, што зборува дска прилично 
настрадала во Втората балканска војна. Под при- 
тисок и принуда на грчките власти во 1924 годи- 
на се иселиле уште 59 Македонци, а во селото 
било сместсно само едно бегалско семејство со 5 
души. Благодарение на високиот наталитет, бро- 
јот на жигелите во селото брзо се зголемил, така 
што во 1928 година изнссува 317, а во 1940 годипа 
дури 479 жители. Бидејќи селото настрадало за 
врсме па Граѓанската војна, во пописот од 1951 
година е евидентирано со 297, во 1961 година има 
365, во 1971 година 275, во 1981 година 257, а во 
1991 година 310 житсли. Намалувањето на бројот 
на жителите во последните децении се должи на 
иселувањето на повеќе семејства и поединци во 
поголемите градски центри. Населението одгле- 
дува многу маслинки и произведува маслиново 
масло (отгука доаѓа и новото име на селото), но 
и други земјоделски производи, а внимапис му 
посветува и на сточарството.

33)ДРЕНОВО Δρένοβο (Δράνοβα)

Некогашно поголемо македонско село во ата- 
рот на оппггината Везник. Било сместено северо- 
источно од Серес на североисточните падини на 
планината Шарлија (23°43’ х 4Г08'). К'нчов го

35) ЕЛ1ПАНИ (ЕЛШЕН)
ΚΑΡΠΕΡΗ Καρπερή

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо село и самостојна општина во Сер- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
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со вкупна површина на општинскиот атар од 24 
квадратни километри. Сместено е северозападно 
од Серес и југозападно од Валовишта во прос- 
траното Серско Поле иа надморска височина од 
30 метри (23°18' х 41°08'). Елшани е едио од нај- 
големите села во Серското Поле. К'пчов го беле- 
жи со 1.400 жители, додека во пописот од 1913 
година е евидентирано со 1.226 жители. Поради тоа 
што добар дел од неговото населсние го напуш- 
тил селото и се повлекло во внатрешпоста на 
Бугарија при повлекувањето на бугарскага вој- 
ска во 1918 година, плашејќи се од репресалиите 
па грчката власт, во пописот од 1920 година Ел- 
шани е регистрирано со само 265 жители. На 
местото на принудно иселсните Македонци грч- 
ките власти во ова богато село сместиле 89 бе- 
галски семејства со вкупно 251 жител. Така бро- 
јот на жителите во селото повторно се покачил и 
во 1928 година е евидентирано со 981 жи гел. Во 
1940 година има 951, во 1951 година 1.033, во 1961 
година 1.301, во 1971 година 1.237, во 1981 година 
1.405, а во 1991 година 1.271 жител. Намалување- 
то на бројот на жителите во последните децении 
се должи на иселувањето на повсќе семејства и 
поединци во поголемитс градски центри. Елшани 
располага со мошне плодни обрабогливи повр- 
шини кои исцело се наводнуваат, а поради благо- 
пријатни климатски услови зука се добиваат и по 
две високоприносни реколти во годинага. Насс- 
лението одгледува многу памук, пченка, жито и 
други земјоделски култури, а внимание му посве- 
тува и на краварството.

36) ЕНИ МАХАЛА Ενί Μαχαλά

Мало македонско чифлигарско село во ата- 
рот на општината Баракли Џумаја. К'нчов го сиом- 
нува со 55 македонски жители, а во пописот од 
1913 година е евидентирано со 41 жител. Насел- 
бата се распадна во Првата светска војна и пове- 
ќе не е обновена, поради нгго е избришана од еви- 
денцијата на населените места:

37) ЕНИ МАХАЛА
-ПЕПОЊА Πεπονιά
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Село и самостојна општина во Серскага око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површипа на општинскиот атар од 11 квадратии 
километри. .Пежи јужно од Серес крај главниог 
пат што води од Серес за Нигрита на надморска 
височина од 12 метри (23°ЗГ х 40°59'). Иако К'н- 
чов го спомнува со само 70 македонски жители, 
тоа било многу поголемо и како такво во попи- 
сот од 1913 година е евидептирано со 376, а во 

1920 година со 361 жител. Под притисок на 
ките власти во 1924 година во Бугарија се ■»· 
лиле уште 167 Македонци, а на нивно место грт- 
ките власти сместиле 34 бегалски семејства а· 
вкупно 192 души, така што селото станало мепв- 
на насслба. Како такво, во 1928 година е рег·- 
стрирано со 441, а во 1940 година со 768 жвтеж 
Во 1951 година има 759, во 1961 година 835. ■» 
1971 година 717, во 1981 годипа 661, а во 1991 И· 
дина 602 жители. Сслото располага со мошне пж» 
ни обработливи површини од кои се добиваат ■ 
по две високоприносни реколти во годината. Зеж· 
јиштето целосно се наводнува. Населението 
глсдува многу памук, пченка, жито и други зе»· 
јоделски културп, а внимание му посветува и ва 
краварството.

38) ЕИИ МАХАЛЕ + СИВРИ МАХАЛЕ
- КОРФОВУИИОН Κορφοβούνιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Мала растурена чифлигарска населба во ата- 
рот на општината Орлјак. Била сместена југо- 
западно од Серес, северозападно од Нигрита ■ 
источно од Кукуш (23°17' х 4Г01°). Во оваа на- 
селба, според К'нчов живееле 100 турски жители. 
Насградала за време на Балканските војни по- 
ради што во пописот од 1913 година е евиденти- 
рана како напуштена населба, додека во пописот 
од 1920 година се води со 38 жители. По исе- 
лувањсто на овие малобројни Турци во 1924 го- 
дина во Турција, по сила на Лозанската конвен- 
ција, тука биле сместени неколку бегалски семеј- 
ства, а населбата заедно со соседното село Сиври 
била преименувана во Корфовунион. Меѓутоа, по- 
ради немање поволни услови за живеење, бегал- 
ските семејства наскоро го напупггиле селото и 
тоа е избришано од евиденцијата на иаселените 
места. (Види и село Сиври.)

39) ЕНИ ЌОЈ (НОВО СЕЛО)
-ПРОВАТАС Προβατάς
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 18 квадратни 
километри. Сместено е југозападно од Серес и 
јужно од Валовишта сред самото Серско Поле на 
надморска височина од 20 метри (23°23' х 4Г04'). 
До 1924 година селото било чисто македонска 
населба во која според К'нчов живееле 100 Маке- 
донци христијани и 140 Максдонци муслимани. 
Како такво, во пописот од 1913 година е евиден- 
гирано со 530, а во 1920 година со 361 жител. Во 
1924 година сите Македопци муслимани биле 
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принудени да се иселат во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, а под притисок во Буга- 
рија се иселиле уцгге 16 Македонци. На местото 
на принудно иселените Македонци муслимани и 
Македонци христијани грчките власти сместиле 
187 бегалски семејства со вкупно 829 жигели. Та- 
ка селото станало мешано, но со апсолутното мно- 
зинство на доселениците. Како такво, во пописот 
од 1928 година е регистрирано со 964 жители, а 
во 1940 година нивпиот број пораснал на 1.185. 
Во 1951 година се попишапи 1.225, во 1961 година 
1.665, во 1971 година 1.507, во 1981 година 1.510, а 
во 1991 година 1.525 жители Во селото е смес- 
тена жандармериска станица која врши надзор и 
врз неколку околни села. Ени Ќој е многу богато 
село кое располага со мошне плодни обработли- 
ви површини кои исцело се наводнуваат, а поради 
благопријатните климатски услови даваат и по две 
високоприносни реколти во годината. Внимание 
му се посветува и на сточарството, посебно на 
краварството.

40) ЗАМБА
-КРИНОС Κρίνος
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Околу четири километри јужно од Серес, во 
атарот на градската општина, на надморска висо- 
чина од 25 метри е сметено малото село Замба 
(23°34' х 4Г04°). Станува збор за нова доселенич- 
ка населба основана по 1924 година на местото 
на постара чифлигарска населба. Тука биле смес- 
тени 22 бегалски семејства со вкупно 126 жители, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година се попишани 136, во 1951 година 144, во 
1961 година 138, во 1971 година 88, во 1981 година 
сслото е евидентирано со 66, а во 1991 година со 
52 жители. Населението одгледува памук, жито, 
тутун и други земјоделски култури.

41) ЗИЛИ (ЗИЛИ ЧИФЛИК)
Ζυλή (Ζυλή Τσιφλίκ)

Мала чифлигарска населба која била смес- 
тена источно од Серес, југозападно од Везник, 
под чија општина и припаѓало, и североисточно 
од Субаш Ќој (23°40' х 4Г04'). К'нчов ја бележи 
со 20 турски и 140 грчки жители. Зили се рас- 
паднало за време на Балканските војни, поради 
што во пописот од 1913 година е евидентирано 
како напуштена населба. Обновена е по 1924 го- 
дина, но како чифлигарска населба која во 1928 
година е регистрирана со 32 жители, од кои 28 
мажи меѓу кои и 9 доселеници, пгго укажува на 
фактот дека сганува збор за наемни работници 
на велепоседнички имот. Во подоцнежните попи- 

си населбата повеќе не се спомнува, бидејќи прес- 
танала да се смста за посебна населба.

42) ЗЛАТЕН ИЗВОР
ХРИСОГ1ИГИ Χρυσοπηγή

Нова „аселба основана по Втората светска 
војна во атарот па општината Дутлија. Сместена 
е северно од Серес иа јужните падини на плани- 
ната Шарлија на надморска височина од 590 мет- 
ри (23"33' х 4Г10°). Прв пат е евидентирана како 
населба во пописот од 1961 година со 18 жигсли. 
Во пописот од 1971 година е регистрирана со 5, во 
1981 година со 41. а во 1991 година со само 5 жи- 
тели. Всупшостстанува збор за сточарска населба.

43) ИЛЈУПОЛИС Ηλιούπολις

Нова доселеничка населба основана по Гра- 
ѓанската војна во Грција во непосредна близина 
на селото Агиос Иоанис. Прв пат е евидентирана 
во пописот од 1961 година со 99 жители. Во по- 
доцнежните пописи не се спомнува како посебна 
населба, бидејќи се смета за споена со селото 
Агиос Иоанис.

44) ИСМАИЛИ
-ДАСОТОНИ Δασοτόπι
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало село сместено западно од 
Коприва, под чија општина и припаѓало, и на по- 
малку од два километра североисточно од селото 
Хамзали (23°12' х 41°07'). Било населено со Тур- 
ци. К'нчов го бележи со 95 турски жители, доде- 
ка во пописот од 1913 година е евидентирано со 
141 жител. Веројатно настрадало во Првата свет- 
ска војна, поради што во пописот од 1920 година 
не се спомнува како населба. Обновено е во 1924 
година кога во него биле сместени неколку бс- 
галски семејства со вкупно 26 жители, колку што 
броело селото во 1928 година. Малку подоцна, 
поради немање услови за живеење, и тие го на- 
пуштиле селото, така што Исмаили е избришано 
од евиденцијата на населени ге места.

45) КАВАКЛИ
ЛЕВКОН Λευκών

(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Село и самоотојна општина во Серскага око- 
лија (н. од 5.9.1920, Вл. в/к бр. 209/1920), со вкупна 
површина на оппггинскиот атар од 38 квадратни 
киломе гри. Сместено е пет километри североза- 
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падно од Серес, крај самиот пат што води од Се- 
рсс за Валовшпта, на надморска височина од 70 
мстри (23°30' х 41°06'). Во минатото било населе- 
11о исклучително со Македонци. К'нчов го спом- 
иува со 270 македонски жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 462, а во 1920 година со 
410 жители. Под пригисок на грчки ге власти во 
Бугарија се иселиле сосема мал број македонски 
семејства, но без оглед на тоа тука биле смес- 
тсни 198 бегалски семејства со вкупно 755 бегал- 
ци за кои грчката влада изградила нови станови. 
Така селото станало мешана, тројно поголема 
населба. Како гаква, во пописотод 1928 година с 
евидентирана со 1.514, а во 1940 година со 1.522 
жители. Во 1951 година се попишани 1.524, во 1961 
година 1.753, во 1971 година 1.409, во 1981 годипа 
1.568, а во 1991 година 1.741 жител. Бидејќи се- 
лото располага со плодно земјиште во самото по- 
ле, како и со планинско во јужното подножје на 
планината Шарлија, неговото население произве- 
дува повеќе видови земјоделски производи, пред 
се памук, жито, фуражни култури и компири, а 
внимание му посветува и на сточарството.

46) КАЈАЛИ
-ЛИТОТОПОС Ανθότοπος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Поголемо ссло сместено во близина на Бут- 
ковското Езеро, северозападно од Коприва, на 
надморска височина од 45 метри (23°13’ х 4Г08'). 
Порано ή припаѓало на опшгината Коприва, но 
со наредбата број 386 од 28.6.1963 (Вл. в/к бр. 112/ 
16.7.1963) доби статус на самостојна оппггина со 
вкупна површина на општинскиот атар од 39 квад- 
ратни километри. До 1924 година селото било на- 
селено со Турци. К'нчов го бележи со 300 турски 
жители, во пописот од 1913 година е евидентира- 
но со 268, а во 1920 година со 115 жители. По исе- 
лувањето на Турциге во 1924 година во Турција, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени 114 бегалски жители, колку што броело се- 
лото во 1928 година. Поради поволната местопо- 
ложба, по регулацијата на коритото на реката 
Струма и Бутковското Езеро, во него се досели- 
ле и семејства од попасивии ге села. Така во 1940 
година бројот на жителите на Кајали се покачи 
на 334. Во 1951 година се попишани 343, а во 1961 
година 829, бидејќи во него биле сместени и жи- 
тели од селото Орта Махале. Во шеесеттите го- 
дини бројот на жителите почна да опаѓа, поради 
иселувањето во поголемите градски центри, па 
во 1971 година селото има 663, во 1981 година 
545, а во 1991 година 620 жители. Бидејќи распо- 
лага со плодни обработливи површини кои исце- 
ло се наводнуваат од реката Струма и Бутков- 
ското Езеро, селото е мошне богато. Населени- 

сто одгледува многу памук, жито, фуражни и други 
земјоделски култури, а внимание му посветува и 
на краварството, како и на сточарството бла- 
годарение на погодноста на ридско-планинските 
пасишта.

47) ΚΑΚΑΙΆ
МЕ/СОКОМИ Μεσοκώμη

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (и. од 19.7.1949, Вл. в/к бр. 220/1949), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 9 квадратни 
километри. Сместено е југоисточно од Серес на 
надморска височина од 20 метри (23°39' х 41°0Г). 
Во минатото тоа била мала чифлигарска населба 
која во пописот од 1913 година е евидентирана 
како напуштсна. Обновена е по 1924 година кога 
тука бнле сместени 46 бегалски семејства со вкуп- 
но 205 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во 1940 година се попишани 232, во 1951 
годипа 271, во 1961 година 315, во 1971 година 216, 
во 1981 година 247, а во 1991 година 185 жители 
Селото е мошне богато, бидејќи располага со плод- 
ни обработливи поврппши кои исцело се навод- 
нуваат, а поради благопријатнитс климатскп ус- 
лови се добиваат и по две високоприносни рекол- 
ти во годината. Се одгледува многу памук, жито. 
фуражни и други земјоделски култури, а внима- 
ние му се посве гува и на краварството.

48) КАКАРАСКА
-АГИЈАЕЛЕНИ Αγία Ελένη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската ои> 
лија (н. од 30.6/1947, Вл. в/к бр. 155/1947), со вкупвг 
површина на општинскиот агар од 8 квадратш 
километри. Селото Какараска лежи јужно од Се- 
рес на надморска височина од 15 метри (23"34* Ж 
4ГОО'). Во минатото селото било населено исклу- 
чително со македонско население. К'нчов го спо*- 
нува со 500 македонски жители, во пописот <Ж 
1913 година е евидентирано со 22, а во 1920 пмв- 
на со 186 жители, што зборува дека настрадада 
во Втората балканска војна. Под притисок на грч- 
ките власти во 1924 година во Бугарија биле все- 
лени и други 64 Македонци, а на местото на пр» 
нудно иселените Македонци биле сместени 52 6©- 
галски семејства со вкупно 126 души. Така сеа©· 
то станало мешана населба со вкупно 371 житгл. 
колку што броело селото во 1928 година. Во 190 
година се попишани 610, во 1951 година 648. » 
1961 година 803, во 1971 година 773, во 1981 п·- 
на 671, а во 1991 година 622 жители. Селото· 
многу богато, бидејќи располага со мошне пл< зи 
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обработливи површини од кои се добиваат и по две 
високоприносни реколти во годината. Се одгледува 
памук, жито, фуражни и други земјоделски кул- 
тури, а внимание се посветува и на краварството.

49) КАЛЕНДРА
-КАЛАДЕНДРА Καλά Δένδρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 20.3/1933, Вл. в/к бр. 77/1933), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 16,5 квадрат- 
ни километри. Сместено е северозападно од Се- 
рес и јужно од Валовишта, крај самата желез- 
ничка линија што води од Серес за Валовишта 
(23°26' х 41°06'). Неговата надморска височипа из- 
несува 25 метри. До 1924 година селото Календра 
било населено исклучително со Македонци. К'н- 
чов го спомнува со 660 житсли, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 221, а во 1920 го- 
дина со 265 жители. Поради плодните обработ- 
ливи површини со кои располага селото, во него 
биле сместени 166 бегалски семејства со вкупно 
667 жители за кои биле изградени сосема пови 
станови. Така селото станало мешано и како так- 
во во пописот од 1928 година е евидентирано со 
981, а во 1940 година со 951 жител. Во 1951 годи- 
на има 1.033, во 1961 година 1.301, во 1971 година 
1.237, во 1981 година 1.481, а во 1991 година 1.444 
жители. Се одгледува памук, жито, фуражни и 
други земјоделски култури, а внимание му се 
посветува и на краварството.

50) КАРАЏА ЌОЈ (ГОРНО КАРАЏОВО)
- МОНОКЛИСЈА Μονοκκλησιά 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. бр. 714/3.12.1926, Вл. в/к бр. 265/9.12.1926), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 9 
квадратни километри. Сместено е југозападно од 
Серес во близина на главниот пат што води од 
Серес и Валовиигга за Солун, на надморска ви- 
сочина од 15 метри (23°24' х 41°03'). До 1924 годи- 
на селото било населено исклучително со Маке- 
донци. К'нчов го бележи со 480 македонски жи- 
тели, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 312, а во 1920 година со само 87 жители, што 
зборува дека настрадало во Првата светска вој- 
на, односно за помасовно принудно иселување во 
Бугарија во 1918 година, по повлекувањето на бу- 
гарските окупациони војски. На местото на при- 
иудно иселените Македонци грчките власти смес- 
тиле 79 бегалски семсјства со вкупно 363 бегал- 
ци, така што селото станало мешана населба со 
апсолутно мнозинство на бегалците. Како такво, 

во пописот од 1928 година е попишано со 427 жи- 
тели. Во 1940 година има 484, во 1951 година 548, 
во 1961 година 629, во 1971 година 540, во 1981 го- 
дина 475, а во 1991 година 452 жители. Селото е 
мошне богато, бидејќи располага со плодни об- 
работливи површини кои поради благопријатни- 
те климатски услови даваат и по две високопри- 
носни рсколти во годината. Населснието одгле- 
дува многу памук, жито, фуражни и други земјо- 
делски култури, а внимание му се посветува и на 
краварството.

51) КАРЛИ ЌОЈ
- ХЈОНОХОРИОН Χιονοχώριον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Некогашно поголемо македонско село и са- 
мостојна општина во Серската околија (н. од 19. 
11.1923, Вл. в/к бр. 341/1923). Селото Карли Ќој 
лежи на југоисточнитс падини на планината Боз 
Даг на надморска височина од 660 метри (23°39' х 
4Г081). Во минатото тоа било големо максдонско 
село со развиено стопанство, посебно сточар- 
ство. Според К'нчов во него живееле 480 Маке- 
донци и 120 Власи. Како гакво, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 664, а во 1920 го- 
дина со 479 жители. Намалувањето на бројот на 
жителите се должи на делумно иселените маке- 
донски семејства во летото 1913 година во Буга- 
рија, пред настапувањето на грчката војска на 
ова подрачје. И покрај силниот притисок на грч- 
ките власти врз останатите македонски семејства 
да се иселат во Бугарија, селаниге упорио отка- 
жувале да го сторат тоа. За да го остварат својот 
план, грчките власти извршиле груба провока- 
ција на 26 јули 1924 година, врз основа на која 27 
селани од Трлис и Кара Кој биле затворени, а по 
патот биле нападнати од стражата која ги спро- 
ведувала при што биле убиени 17 души, а 10 ус- 
пеале во лоша состојба да побегнат преку грани- 
ца. Смислената провокација наполно успеала и 
сите жители од македонските села на ова подра- 
чје се исплашиле. Голем дел од нив, во таквите 
околности, побарале дозвола од грчките власти 
да се иселат. Тоа е причината поради која и од 
Карли Кој, иако прилично оддалечено од место- 
то па злосторството, се иселиле поголем број ма- 
кедонски семејства, така што бројот на неговите 
жители повторно бил преполовен, па во пописот 
од 1928 година се евидентирани само 248 жители. 
Во 1940 година се попишани 413, во 1951 година 
272, а во 1961 година 409 жители. Поради стра- 
тешки и други цели, во шеесеттите години жите- 
лите од селото биле принудно иселени во сосед- 
ното село Дервешен, кое стана и седиште на оп- 
штината (н. бр. 383/11.5.1970, Вл. в/к бр. 127/6.6. 
1970) и во 1971 година Карли Ќој е евидентирано 

17 Насалените места во Егејска Македонија - II дел
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како напуштепа населба. Меѓутоа, малку подоц- 
на на дел од жителите кои претежно се занима- 
ваат со сточарство им било дозволено да се вра- 
тат во селото кое, како делумно обновено, во 
1981 година е регистрирано со 57, а во 1991 годи- 
па со 82 жители.

52) КЕРМИЗИТ(КЕРМИЗИ) Κερμιζή

Мала чифлигарска населба во близина на 
селото Ени Махала крај брегот иа некогашното 
Бутковско Езеро. Во пописот од 1913 година се 
спомнува со 103 жители како и при формирање- 
то на општпната Ени Махала. Селото веројатно 
сс распаднало за време на Првата светска војна, 
а потоа не било обповено, поради што е избри- 
шано од евиденцијата на населените места.

53) КЕШИСЈГК (ТУМБИЦА)
НЕОССКОПОС Νέος Σκοπός

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од. 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 12,6 квадрат- 
ни киломезри. Сместено е 10 километри југоис- 
точно од Серес (23°37' х 4ΓΌ2'), на надморска ви- 
сочина од 20 метри. До 1924 година било населе- 
нб исклучително со Македонци. К'нчов го беле- 
жи со 200 македонски жители, во пописот од 1913 
година е евиденгирано со 144, а во 1920 година со 
154 жители. Поради вонредно плодното земјиште 
во 1924 година грчките власти тука сместиле 408 
бегалски семејства со вкупно 1.894 души, така што 
селото станало мешана населба со апсолутно мно- 
зинство иа бегалците. Во пописот од 1928 година 
е евидентирано со 2.044, а во 1940 година со 2.717 
жители. Во 1951 година има 2.761, во 1961 година 
.3.150, во 1971 година 2.744, во 1981 година 2.620, а 
во 1991 година 2.413 жители. Селото е многу бо- 
гато, бидсјќи располага со многу плодно земјиште. 
Населението произведува многу памук, жито, фу- 
ражни и други земјоделски култури, а внимание 
му посвегува и на краварството. Населбата е ур- 
бапизирана и личи на мало гратче со повеќе занает- 
чиски и трговски дуќани и со жандармериска стани- 
ца и попгга кои го осплужуваат месното и околното 
населепие.

54) КИРАМЈ1И (АЗИЗЈЕ)
- ДРИОХОРИОН (ДРИНОХОРИ) 
Λρυοχιόριον (Δρινοχώρι)
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Некогашно мало турско село смсстено по- 
малку од четири километри јужно од Елшани и 

помалку од три километри западно од Чучули- 
гово и Серес (23°18' х 4Г07'). Лежело на над- 
морска височина од 20 метри и административно 
влсгувало во составот на општината Елшани. 
Било населено со турско население. К'нчов го 
белсжи со 200 гурски жители. Веројатно настра- 
дало за време на Балканските војни, поради шго 
во пописите од 1913 и 1920 година не се спом- 
нува. Во 1924 година било обновено и во него 
биле сместени 47 бегалски семејства со вкупно 
197 души, колку што броело селото во 1928 го- 
дипа. Во 1940 година се попишани 152 жители. 
Селото се распадна за време на Втората светска 
војна, а неговите жители се преселија во селото 
Елшани, но продолжуваат да ги обработуваат 
своите имоти.

55) КОПРИВА
-ХИМАРОС Χείμαρρος
(н. од 28.6.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската 
околија (н. од. 27.8.1927, Вл. в/к бр. 187/1927), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 25,3 
квадра гни километри. Сместено е западно од Се- 
рес во близина на десниот брег на реката Струма 
(23° 16' х 4Г07'), на надморска височина од 50 
метри. До 1924 година сслото било населено пре- 
тежно со Македонци и со помал број Роми. К'н- 
чов го спомнува со 350 македонски и 140 ромски 
жители, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 466, а во 1920 година со 359 жители, 
што зборува дека македонското население нас- 
зрадало за време на Балкански ге и Првата свет- 
ска војна и се иселило во Бугарија. Под притисок 
на грчките власти во 1924 година селото го на- 
пуштиле и сс иселиле во Бугарија и други маке- 
донски семсјства, а на местото на принудно исе- 
лените Македонци биле сместени 162 бегалски 
семејства со вкупно 621 жител, така што заедно 
со месното македонско и ромско население во 
1928 година селото броело 762 жители. Во 1940 
година се евидентирани 873, во 1951 година 955, 
во 1961 годипа 873, во 1971 година 624, во 1981 и 
1991 година по 672 жители. Рапидното намалу- 
вање на бројог на жителите на Коприва во пос- 
ледниве децении се должи на нивното помасовно 
иселување во поголемите градски центри, иако 
селото е мошне богато и располага со плодни 
обработливи површини, како и со ридско-пла- 
нински терени погодни за развој на сточарство- 
то. Населението одгледува многу памук, жито, 
фуражни и други земјоделски култури, а делумно 
е развиено и сточарството. Во селото е сместена 
жандармсриска станица која врши надзор и врз 
нсколку околни села.
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56) К'С ПИКЕСИ (ЌОПЕЌИ) 
-СКУТАРИ Σκούταρι 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо село и самостојна општипа во Сер- 
ската околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/ 
1926), со вкупна површина на оппггипскиот атар 
од 20 квадратни километри. Сместено е јужно од 
Серес крај главпиот пат што води за Нигрита 
(23°ЗГ х 4Г0Г). Неговата надморска височина из- 
несува 15 метри. До 1924 година било населено 
исклучитслно со Македонци. К'пчов го бележи 
со 270 македонски жители, а како такво во попи- 
сот од 1913 година е евиденгирано со 341, а во 
1920 година со 273 жители. Во 1924 година под 
притисок во Бугарија биле иселени 34 Максдон- 
ци, а грчките власти во селото сместиле 291 бе- 
галско семејство со вкупно 1.125 души за кои би- 
ле изградени сосема нови станови. Така селото 
не само што станало мешаио, туку бројот на не- 
говото население се зголемил за пет пати. Како 
такво, во пописот од 1928 година е евидентирано 
со 1.466, а во 1940 година со 1.794 житсли. Во 
1951 година има 1.921, во 1961 година 2.167, во 
1971 година 2.171, во 1981 година 2.337, а во 1991 
година 2.386 жители. Селото е многу богато, би- 
дејќи располага со плодни обработливи површи- 
ни, од кои дел се добиени од исушеното Тахинско 
Езеро, а кои поради благопријатните климатски 
услови даваат и по две високоприпосни реколти 
во годината. Се одгледува многу памук, жито, фу- 
ражни и други земјоделски култури, а внимание 
му се посвегува и на краварствого. Во селото 
постојат и повеќе занаетчиски и трговски дуќани, 
како и жандармериска станица која врши надзор и 
врз неколку околни села.

57) КУЛА
- ПАЈ1ЕОКАСТРОН Παλαιόκαστρον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 28.4.1954, Вл. в/к бр. 91/1954), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 18,6 квадра г- 
ни киломстри. Лежи северозападпо од Серес и 
југоисточно од Валовишта, крај самиот пат што 
води од Серес за Валовишта, на надморска ви- 
сочина од 70 метри (23°25' х 41°10'). До 1924 годи- 
на селото Кула било населено исклучително со 
Максдонци. К'нчов го спомнува со 510 македои- 
ски жители, во пописот од 1913 година е евиде- 
нтирано со 240, а во 1920 годипа со 182 жители. 
На местото на прииудно иселените Македонци за 
време на Втората балканска војна и непосредно 
по Ирвата светска војпа, грчкиге власти смести- 
ле 46 бегалски семејства со вкупно 182 бегалци. 
Така селото станало мешана населба со вкупно 

462 жители, колку што броело во 1928 година. Во 
пописотод 1940 година се попишани 669, во 1951 
година има 642, во 1961 година 807, во 1971 го- 
дина 606, во 1981 година 612, а во 1991 година 621 
жител. Основни производи на селото се жито, 
тутун и други земјоделски култури, а бидејќи рас- 
полага со ридско-планински терени, внимание му 
посветува и на сточарството.

58) КУМАРЈАНИ (КОМАРЕН)
-КУМАРЈА Κουμαριά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Ссрската око- 
лија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 9,1 квадратни 
километри. Селото Кумарјапи е сместено југоза- 
падно од Серес во близина на левиот брег на ре- 
ката Струма (23"26' х 4Г0Г). Неговата падморска 
височина изпесува 10 метри. Според Е(по§гар1ис 
<4е 1а Масес1о1пе селото броело 40 куќи со 122 жи- 
тели Македонци, но изгледа дека дошло до при- 
силна промена, бидејќи К'нчов го бележи со 360 
гурски жители. Во пописот од 1913 година е еви- 
ден гирано со 518, а во 1920 година со 168 жители, 
што зборува дека настрадало во Првата светска 
војна. По сила на Лозанската конвенција во 1924 
година Турците биле иселени во Турција, а на нив- 
но мссто грчките власти сместиле 104 бегалски 
семејства со вкупно 509 души, па во пописот од 
1928 година се евидентирани 563 жители, од кои 
само 54 не се колонисти. Во 1940 година се по- 
пишани 344, во 1951 годипа 390, во 1961 година 
455, во 1971 година 438, во 1981 година 582, а во 
1991 година 503 жители. Кумарјани е богато се- 
ло, бидејќи располага со мошне плодни обработ- 
ливи површини кои исцело се наводнуваат, а по- 
ради благопријатните климатски услови даваат и 
по двс високоприносни реколти во годината. На- 
селението одгледува памук, жито, фуражни и други 
земјоделски култури, а внимание му посветува и 
на краварството.

59) КУРФАЛИ Κουρφαλή

Мала турска населба во атарот на општи- 
ната Коприва. Лежсла на југоисточните падини 
па планината Круша, северозападно од Коприва 
(23°1Г х 41°07') и ή припаѓала на групата турски 
маала познати и како Махали Комуш Дсре, би- 
дејќи биле распоредепи по тсчението на истоиме- 
ната притока на Струма. Во пописот од 1913 го- 
дина е евпдентирана со 66 жигели. Веројатно 
настрадала во Првата светска војна, бидејќи во 
пописот од 1920 година не се спомнува. Насел- 
бата нс била обновена и со наредбата на МВР 

17·
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број 43923 од 1927 година е избришана од евиден- 
ција.

60) ЛАКОС Λάκκος

Некогашно поголемо македоиско село во 
Серската околија. Било сместено североисточно 
од Серсс на југозападните падини на планинага 
Боз Даг, во атарот на оппгпшата Дутлија (23°38' 
х 4Г09'). К'нчов селото го бележи со 400 макед- 
онски жители, но во пописот од 1913 година с еви- 
дентирано со само 78, а во 1920 година со 35 жите- 
ли, што зборува дека настрадало во Втората бал- 
канска војна. Под притисок на грчките власти во 
1924 година и преостанатите македонски семеј- 
ства биле исслени во Бугарија, а селото не било 
обновено, поради што и не се спомнува во попи- 
сот од 1928 година. Подоцна е обновено од сточа- 
ри Каракачани кои за врсме на ле гниот период 
ги користслс пространите пасишта за своите ста- 
да овци. Така во пописот од 1940 година е еви- 
ден гирано со 109 жители, од кои 65 мажи, што збо- 
рува за карактерот на селото кое било наменето 
како привремено седиште на сточарски семејства.

61) МАЛА БРИНА
- МИКРИ БРИНА Μικρή Μπρίνα

Мала населба во близина на селото Баракли 
Џумаја. Во пописот од 1920 година се спомнува 
со 42 жители, но во понатамошните пописи пове- 
ќе не е свидентирана, што значи дека се распад- 
нала.

62) МАНАСТИР СВЕТИ ЈОВАН Г1РЕТЕЧА
МОНИ ТИМИУ ПРОДРОМУ СЕРОН 

(МОНИ ПРОДРОМУ)
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών 
(Μονή Προδρόμου)

Постар манастир во Серскага околија во 
атарот на општината Дутлија (23°37' х 41°08') со 
голем манастирски имот. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентиран со 35 жители мажи, што ука- 
жува дека станува збор за монаси, а во пописот 
од 1920 година со 60 жители, од кои 15 жени, што 
укажува дека тука биле сместени и наемни ра- 
ботници со семејства. Во пописот од 1928 година 
манастирот е евидентиран како населба со 137 
житсли, од кои 42 жени, што исто така зборува 
за зголемениот број семејства кои како наемни 
работници работеле на манастирскиот имот. Ме- 
ѓу нив има и 8 бегалци, од кои само една жена. 
Во парсднитс пописи манастирот повеќс пе сс 
спомнува како населба, освен во последниот, од 
1991 година, кога е евидентиран со 24 жители.

63) МАРАМОР Μαραμόρ

Мало турско село сместено западно од Коп- 
рива на југоисточните падини на планината Кру- 
ша (23°10' х 41"07'). Не се спомнува во ниту една 
постара статистика. Настрадало во Балканските 
војни, поради што во пописот од 1913 година е 
евидентирано како растурена населба, без насе- 
ление. Бидејќи не било обновено, избришано е од 
евиденцијата на населените места.

64) МЕЛНИКИЧ
- МЕЛЕНИКИЦИОН Μελενικίτσιον 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 28,3 квадрат- 
ни километри. Сместено е северозападно од Се- 
рес во близина на главниот пат што води од Се- 
рес за Валовишта, на надморска височина од 120 
метри (23°27' х 4Г09'). Мелникич е едно од мало- 
брбјвите села во Серската околија кое до денес 
не ја промени својата етничка структура. К'нчов 
го спомнува со 550 македонски жители. Во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 455, а во 
1920 година поради последиците од Првата свет- 
ска војна бројот на жителите е намален на 388. 
Во селото не биле сместени бегалски семејства, а 
благодарение на високиот наталитет во 1928 го- 
дина бројот на жителите се зголемил на 535, од 
кои 469 староседелци и 61 од други населби и оп- 
штини, меѓу кои и 10 бегалци. Поволните услови 
за живеење (селото располага и со полско плод- 
но земјиште и со ридско-планински терени по- 
годни за сточарење) не само што го задржаа на- 
селението, туку овозможија неговиот број во 1940 
година да се покачи на 701. Бројот на населе- 
нието и патаму се покачува и во 1951 година се- 
лото има 837, во 1961 година 931 жител, во 1971 
година се попишани 739, во 1981 година 654, а во 
1991 година 645 жители. Намалувањето на бројот 
на населението во последниве децении се должи 
на мигрирањето на голем број семејства и пое- 
динци во поголемите градски центри. Населени- 
ето произведува многу памук, жито, фуражни и 
други земјоделски култури, а поради поволните 
услови за сточарење, особено во ридско-планин- 
скиот аз ар на опиггината, внимание му се посве- 
тува и на сточарството.

65) МЕРТАТОВО
-КСИРОТОПОС Ξηρότοπος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Некогашно поголемо македонско село и са- 
мостојна општина во Серската околија (н. од 28. 
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12,1919, Вл. в/к бр. 2/1920), лоцирано североза- 
падно од Серес и југоисточно од Валовишта, крај 
самиот пат што води од Серес за Валовишта, во 
јужните падини на планината Шарлија (23°33' х 
41°12'), на надморска височина од 720 ме гри. Мс- 
ртатово е едно од малобројните села во Серската 
околија кое како македонско село до денеска ја 
нема променето својата етничка структура. К'н- 
чов го спомнува со 500 македонски жители, но 
бидејќи настрадало во Втората балканска војна, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 331 
жител. Бидејќи настрадало и во текот на Првата 
светска војна, во 1920 година бројот на жителите 
е намален на 243. Под притисок на грчките влас- 
ти селото го напуштиле и се иселиле во Бугарија 
уште 70 Македонци. Бидејќи е чисто планинско и 
оддалечено од сообраќајните центри, во селото 
не биле сместени бегалски семејства, така што 
Мертатово како чисто македонско село во 1928 
година е евидснтирано со 229, а во 1940 година со 
281 жител. Селото доста настрада и за време на 
Граѓанската војна кога населението се повлече 
во полето, но по нормализирањето на ситуација- 
та се врати во селото. Така Мертатово во попи- 
сотод 1951 година е евидентирано со 297, во 1961 
година има 408, во 1971 година 286, во 1981 годи- 
на 174, а во 1991 година 172 жители. Поради нас- 
таните од Граѓанската војна, како и поради ет- 
ничкиот состав на жителите од селото, тоа го за- 
губи статусот на самостојна општина со наредба 
од 30.6.1947 (Вл. в/к бр. 182/1947) и е приклучено 
кон градската општина Серес. Жителите се зани- 
маваат претежно со земјоделство и со сточар- 
ство, а основни производи се компири, жито и дру- 
ги земјоделски производи.

66) МГКЛЕН (МУКЛЕН)
- МУХЛИЈАНИ Μούχλιανη

Поранешно македонско село кое било лоци- 
рано во атарот на општината Довипгга, северо- 
источно од Серес, на југоисточните падини на 
планината Боз Даг (23“44' х 41°08'). Во минатото 
селото било населено исклучително со Македон- 
ци и како гакво К'нчов го бележи со 250 жители. 
Настрадало за време на Втората балканска војна 
кога пред настапувањето на грчките војски него- 
вото избезумено население побегнало и побара- 
ло спас во внагрешноста на Пиринска Македо- 
нија, оставајќи ги зад себе куќите и сиот движен 
и недвижен имот. Поради тоа, во пописот од 1913 
година М'клен е евидентирано како напуштена 
населба. По нормализирањето на ситуацијата се- 
лото не било повеќе обновено, поради што е из- 
бришано од евиденција.

67) МРАМОР
- КАПЕТАНУДИОН Καπετανούδιον 
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Поголемо гурско село лоцирано во атарот 
па општината Мертатово. Било сместено северо- 
западно од Серес и југозападно од Мертатово 
(23°32' х 41°1Г). Во ЕИш^гарШе бс 1а Масескипе е 
одбележно со 75 куќи и 195 турски жители, а К'н- 
чов го евидентира со 300 турски жители. Селото 
веројатно настрадало во Балканскиге војни, по- 
ради што во пописот од 1913 година е евидснти- 
рано со 35, а во 1920 година со 149 жители. По 
исслувањето на малобројните Турци во Турција 
во 1924 година, по сила на Лозанската конвен- 
ција, во селото биле сместени дваесегина семеј- 
ства кои не биле од бегалско потекло, веројатно 
сточари. Нивниог број во 1928 година изнесувал 
79, а во 1940 година 78. Селото настрадало за 
времс иа Втората светска војна илн во Граѓан- 
скага војна и како такво не било повеќе обнове- 
но, поради што е избришано од евидснција.

68) НЕВОЛЈАНИ
- ВАМВАЌА Βαμβακιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општана во Серската око- 
лија (н. од 24.1.1948, Вл. в/к бр. 41/148), со вкупна 
површина на општинскиог атар од 14,3 квадра г- 
ни километри. Селото е лоцирано западно од Се- 
рес и јужно од Валовипгга сред самото Серско 
Поле (23°2Г х 41°05'). Неговата надморска висо- 
чииа изнесува 20 метри. Неговото население во 
минатото било чисто македопско. К'нчов го спом- 
нува со 600 македонски жители, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 518, а во 1920 го- 
дина, како последица од Прва га светска војна бро- 
јот на неговите жители се намали на 284. Под при- 
тисок на грчките власти во 1924 година од Невол- 
јани во Бугарија принудно се иселиле уште не- 
колку семејства, а на местото на иселените Маке- 
донци грчките власти сместиле 85 бегалски се- 
мејства со вкуппо 344 души. Така селото стапало 
мешана населба со вкупно 572 жители, колку пгго 
броело според пописот од 1928 година. Во 1940 
година се попишани 539, во 1951 година 575, во 1961 
година 915, во 1971 година 893, во 1981 година 905, а 
во 1991 година 782 жители. Населението одгледува 
многу памук, жито, фуражни и други култури, а 
внимание му посветува и на краварството.

69) НОВО СЕЛО (НОВА МАХАЛА)
- НЕОХОРИОН (НЕОХОРИ) 
Νεοχώριον (Νεοχώρι)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), со вкупна 
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површина на општинскиот агар од 10,7 квадрат- 
ни километри. Лоцирано е околу пет километри 
југоисточно од Серес (23*35' х 41°03’), на надмор- 
ска височина од 20 метри. До 1924 година селото 
било населено со Македонци и извесен број Ро- 
ми. Како такво, К'ичов го бележи со 180 маке- 
донски и 48 ромски жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 264, а во 1920 годииа со 
236 жители. Под притисок на грчките власти во 
1924 година селото го напуштиле и се иселиле из- 
весен број максдонски семејства, а на нивно Μασ
τό биле сместени 106 бегалски семејства со вкуп- 
но 478 души. Така селото станало мешана нассл- 
ба со вкупно 781 жител, колку што броело во 
1928 година. Во 1940 година сс попишани 1.152, 
во 1951 година 1.288, во 1961 година 1.489, во 1971 
година 1.117, во 1981 година 1.288, а во 1991 годи- 
на 1.217 жители. Селото е многу богато, бидејќи 
лежи в поле и располага со мошне плодни обра- 
богливи површини кои исцело се наводиуваат, а 
поради благопријатиите климатски услови дава- 
аг и по две високоприпосни рсколти во годината. 
Се произведуваат големи количсства памук, жи- 
то. фуражпи кул гури и други земјоделски произ- 
води, а внимание му се посветува и на кравар- 
сгвото.

70) НУРИ ЕФЕНДИ

Некогашна мала чифлигарска турска насел- 
ба во атарот на општината Субаш Ќој, сместепа 
источно од Серес. Населбата настрадала во Бал- 
канските војни, поради што во пописот од 1913 
година е евидентирана како напупггена, без жи- 
тели. По нормализирањето на ситуацијата не 
била обновена и со наредбата на МВР број 43923 
од 1927 година е избришана од евиденција.

71) ОМЕР МЕНДЕЛЕР Ομέρ Μεντελέρ

Мала турска населба во атарот на општина- 
та Коприва. Била сместена на југоисточните па- 
дини на планината Круша. Во пописотод 1913 го- 
дина населбата е евидентирана со 72 жители. Из- 
гледа дека нас градала во Првата светска војна, а 
по нормализирањето на ситуацијата не била 
обновена. Со наредбата на МВР број 43923 од 
1927 година е избришана од .

72) ОРЛЈАК
- СТРИМОНИКОН Στρυμονικόν
(н. од 28.8.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Поголемо македонско село и самостојна оп- 
пггина во Серската околија (н. од 28.12.1919, Вл. 

в/к бр. 2/1920), со вкупна површина на опиггин- 
скиот а гар од 42 квадратни киломе гри. Сместено 
е југозападно од Ссрес на мала оддалеченост од 
реката Струма, на надморска височина од 25 мет- 
ри (23*49' х 4Г02'). До 1924 година било населено 
со Македонци и со Турци. К'нчов го бележи со 
500 македонски и 450 турски жители, а како так- 
во во пописот од 1913 година е евидентирано со 
474, а во 1920 година со 669 жители, што укажува 
на факгот дека настрадало за врсме на Балкан- 
ските војни. Под притисок на грчките власти во 
1924 година селото го напуштиле и се иселиле из- 
весен број македонски семејства, а по сила на Ло- 
занската конвенција сите Турци заминале за Тур- 
ција. На местото на прииудно иселенитс Макс- 
донци и Турци грчките власти доселиле 61 бегал- 
ско ссмејство со вкупно 258 души. Така селото пов- 
торно станало мешано и како гакво во пописот 
од 1928 година е евидентирано со 911, а во 1940 го- 
дина со 1.238 жители. Во 1951 година има 1.647, 
во 1961 година 1.911, во 1971 година 1.342, во 1981 
година 1.304, а во 1991 година 1.152 жители. Се- 
лото е доста богато, бидејќи располага со мошне 
плодни обработливи површини кои исцело се на- 
воднуваат, а поради благопријатиите климатски 
услови даваат и по две високоприносни реколти 
во годината. Насслението одглсдува големи ко- 
личества памук, жито, фуражпи култури и произ- 
ведува и други земјоделски производи, а внима- 
нис му посветува и на краварството. Во селото се 
сместени жандармериска станица и пошта кои го 
опслужуваат месното и околното население.

73) ОРМАНЛИ
ДАСОХОРИОН Δασοχώριον

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серскага око- 
лија (н. од 17.2.1928, Вл. в/к бр. 37/1928), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 16,9 квадрат- 
ни километри. Орманли е сместено северозапад- 
но од Серес на мало растојание југозападно од 
Баракли Џумаја, на надморска височина од 30 
мстри (23°16' х 41°10'). Во минатото и се до 1924 
година било населено исклучително со Македон- 
ци. К'нчов го бележи со 300 македонски жители, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 318, 
а во 1920 година со 345 жители. И покрај силниот 
притисок од страна на грчките власти за исслува- 
ње на Македонците, тие се спротивставувале, па 
во Орманли насила биле доселени 135 бсгалски 
ссмејства со вкупно 540 жители кои во почетокот 
биле сместени во македонските домови, а малку 
подоцна за нив биле изградени сосема нови ста- 
нови. Орманли како мешана населба во пописот 
од 1928 година е евидентирано со 922 жители, од 
кои нешто повеќе доселеници. Во 1940 година се- 
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лото има 884, во 1951 година 1.112, во 1961 година 
1.257, во 1971 година 1.097, во 1981 година 1.145, а 
во 1991 година 1.028 жители. Селото располага 
со плодно обработливо земјиште кое исцело се 
наводнува, а поради благопријатните климагски 
услови дава и по две високоприносни рсколти во 
годината. Населението се занимава со земјодел- 
ство, а главни производи се памук, жито, фураж- 
ни кул гури и други земјоделски производи. Вни- 
мание му се посветува и на краварството.

74) ОРТА МАХАЛЕ (ОРТА ЌОЈ)
-ДИЛОФОС Δίλοφος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/4.1.1927)

Селото Орта Махале било лоцирано јужно 
од Вутковското Езеро и северозапдно од Копри- 
ва (23°10’ х 41°09'), под чија општина и припаѓало. 
Во минатото било населено со Турци. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 170 жители, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 263, а во 1920 
година со 211 жители. По сила на Лозанската кон- 
венција во 1924 година сите Турци биле иселени 
во Турција, а на нивно место биле сместсни 42 бе- 
галски семејства со вкупно 214 жители, колку нгго 
броело селото во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниот број се намалил на 177, а во 1951 година се- 
лото е регистрирано со 190 жители. Малку подоцна 
населението се раселило и се прибрало во селото 
Кајали, каде властите изградиле нови станови, но 
продолжува да ги користи своите имоти.

75) Г1АТРИК
- ПАТРИКИОН Πατρίκιον

Мала чифлигарска населба во близина и во 
атарот на оппггината Сокол. К'нчов ја рсгистри- 
ра со 45 грчки жители. Населбата се распаднала 
упгге пред Балканските војни и во пописот од 
1913 година не се спомнува ниту како растурена 
ниту како напупггена населба.

76) ПРОСЕНИК (ПРОСНИК)
- СКОТУСА Σκοτούσσα
(н. од 9.1.1926, Вл. в/кбр. 55/15.2.1926)

Голсмо македонско село и самостојна општи- 
на во Серската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к 
бр. 2/1920), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 14,9 квадратни километри. Лоцирано е 
северозападно од Серес сред самото Серско По- 
ле во близина на железничката линија Серес - 
Валовишта, на надморска височина од 25 метри 
(23°23’ х 41°08'). До 1924 година селото било чисто 
македонска населба, која К'нчов ја бележи со 900 

максдонски жители, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 913, а во 1920 година со 774 жи- 
тели, што се должи на иселувањето на поголем 
број македонски семејства непосредно по Првата 
светска војна. Во 1924 година грчкиге власти во 
него сместиле поголем број бегалски семејства 
со вкупно 263 души, така што селото станало ме- 
шано, и како гакво во пописот од 1928 годииа е 
евиденгирано со 1.307 жители, со апсолутно мно- 
зинство па Македонци. Во 1940 годипа селото има 
1.499, во 1951 годипа 1.584, во 1961 година 1.792, 
во 1971 година 1.451, во 1981 година 1.534, а во 1991 
година 1.619 жители. Селото е многу богато, би- 
дејќи лежи в поле и располага со плодно обра- 
ботливо земјиште кос исцело се наводнува, а по- 
ради благопријатните климатски услови дава и 
по две високоприносни реколти во годината. На- 
селснието поизведува многу памук, жнто, фуражни 
култури и други земјоделски производи, внима- 
ние му посветува и на краварството. Во селото е 
смсстена жандармериска стапица која врши над- 
зор и врз неколку околни села.

77) РАХОВИЦА (ОРЕХОВО, РЈАХОВО, 
ТАХТАЛИ ЌОЈ)
- МАРМАРАС Μαρμαράς
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Раховица било сместено североис- 
точно од Серсс и помалку од четири километри 
североисточно од селото Дутлија (23°37' х 41°08'), 
под чија оппггина и припаѓало. Во минатото било 
поголемо македонско село кое К'нчов го спом- 
нува со 440 Македонци и 30 Власи, но бидејќи 
насградало во Втората балканска војна од Грци- 
те, во пописот од 1913 година е евидснтирано со 
само 104 жители, а во 1920 година со 36 жители. 
Во 1928 година бројотна жителите се покачил на 
158, од кои само еден доселеник, што укажува на 
тоа дека во селото најверојатно биле сместени 
влашки сточарски семејства. Селото се распадна- 
ло пред Втората светска војна, а неговото насе- 
ление се прибрало во селото Дутлија, поради пгго 
во пописот од 1940 година и во наредните пописи 
повеќе не се спомнува како населба Но, по се из- 
гледа дека селото почнало да се обновува, бидеј- 
ќи во 1991 година е евидентирапо со 44 жители.

78) САЛ МАХАЛА
- КОНСГАНТИНАТОН Κωνσταντινάτον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 4.4.1933, Вл. в/к бр. 91/1933), со вкупна 
површина на општинскиот а гар од 4,5 квадратии 
километри. Сал Махала е лоцирана јужно од Се- 
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рес, во иепосредна близина источно од К'с Пи- 
кеси (23°33' х 41°0Г), на надморска височина од 14 
метри. До 1924 година било населено исклучи- 
телно со Македонци. К'нчов селото го спомнува 
со 210 македонски жители, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 110, а во 1920 година со 78 
жители, кои под притисок целосно се иселиле во 
Бугарија. На нивно место во 1924 година грчките 
властн сместиле 57 бегалски семејства со вкупно 
326 души, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во 1940 година се попишани 344, во 1951 годи- 
на 390, во 1961 година 445, во 1971 година 348, во 
1981 година 451, а во 1991 година 427 жители. Се- 
лото е доста богато, бидејќи располага со плодно 
обработливо земјиште кое исцело се наводнува, 
а поради благопријатните климатски услови дава 
и по две високоприносни реколти во годината. 
Населението произведува многу памук, жито, фу- 
ражни култури и други земјоделски производи. 
Внимание му посветува и на краварството.

79) САЛИ АГА (САЛ АГА) 
-МОНОВРИСИ Μονόβρυση 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1927)

Ссло и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 21.11.1946, Вл. в/к бр. 330/1946), со вкупна 
површипа на општинскиот атар од 8,6 квадратни 
километри. Лоцирано е околу пет километри ју- 
гоисточно од Серес (23°36' х 41°04'), на надморска 
височина од 45 метри. Во минатото Сали Ага би- 
ло мала чифлигарска васелба (К'нчов нс ја спом- 
нува), која веројатно настрадала во Балканските 
војни, поради што во пописот од 1913 година е 
евидентирана како напуштена населба, додека во 
пописот од 1920 година е евидентирана со 58 жи- 
тели. Во 1924 година тука биле сместени 63 бе- 
галски семејства со вкупно 300 жители, колку 
што броело селото во 1928 година како чисто бе- 
галска населба. Сали Ага во 1940 година има 418, 
во 1951 година 467, во 1961 година 550, во 1971 го- 
дина 472, во 1981 година 523, а во 1991 година 573 
жители. Селото е доста богато, бидејќи распола- 
га со плодно обработливо земјиште кое поради 
поволните климатски услови дава и по две рекол- 
ти во годината. Се произведува памук, жито, фу- 
ражни култури и други земјоделски производи, а 
виимание му се посветува и на краварството.

80) САРМУСАКЛИ
- ПЕНТАПОЛИС Πεντάπολις 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Село и самостојна оппгттина во Серската око- 
лија (н. од 28.12.1920, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкупна 
површина на опиггинскиот агар од 18,4 квадрат- 

пн километри. Сместено е 14 километри југоис- 
точно од Серес, на главниот пат што води од Се- 
рес за Зилјахово и Драма (23Ο4Γ х 4Г03'), на над- 
морска височипа од 120 метри. Иако носи турско 
име, Сармусакли било населено со Грци. К'нчов го 
бслсжи со 1.120 Грци, во пописот од 1913 годииа 
е евидсптирано со 1.804, а во 1920 година со 2.183 
жители. Во Сармусакли биле сместени само мал 
број доселеници. Според статистичките иоказате- 
ли од 1928 година, од вкупно 3.102 жители бегалци 
биле само 317, од кои 97 жени. Всушност, вистин- 
скиот број на жителите на сслото во 1928 година 
изнесувал 2.619, а останатите 446 се од други места, 
од кои поголемиот број војници и жандарми, би- 
дсјќи во селото била стационирана воена сдини- 
ца и жандармериска станица. Во 1940 година се 
попишани 3.342, во 1951 година 3.287, во 1961 годи- 
на 3.275, во 1971 година 2.141, во 1981 година 1.845, 
а во 1991 година 2.012 жители. Сармусакли е 
доста богато село, бидејќи располага со плодно 
обработливо земјиште на кое се одгледува многу 
памук, жито, тутун и други земјоделски култури. 
Населението се занимава и со краварсгво. Во се- 
лото постојат доста занаетчиски и грговски дуќа- 
ни, како и жандармериска с ганица и пошта кои 
го опслужуваат месното и околното население.

81) СЕРЕС (СЕР, СЈАР)
- СЕРЕ Σέοραι

Град и седиште на истоимениот округ, со ста- 
тус на градска општина од 29.11.1918 (Вл. в/к бр. 
248/1918). Серес е сместен 97 километри северо- 
источно од Солун и 72 километри западно од Драма 
на надморска височина од 50 метри (23°33' х 
4Г05'). Во минатото бил седиште на Серскиот сан- 
џак. Станува збор за многу стар град освоен од 
Турците наскоро по Маричката битка. До Бал- 
канските војни бил еден од најголемите градови 
во Источна Македонија, со вкупно 28.100 жите- 
ли. Градот претставувал мешана населба со пре- 
тежно турско, грчко и погрчено население. Спо- 
ред К'нчов во него живееле 11.500 Турци, 11.000 
Грци, 2.500 Евреи, кои главно ја држеле тргови- 
јата, заедно со Грците, потоа 2.200 Македонци, 500 
Роми и 400 Черкези. Бидејќи доста настрадал за 
време на Балканските војни, во пописот од 1913 
година е евидентиран со само 18.668, а во 1920 го- 
дина со 14.486 жители. По иселувањето и на пре- 
осганатите Турци и Черкези во 1924 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, во гра- 
дот биле сместени повеќе од 2.500 бегалски се- 
мејства со вкупно 14.950 бегалци, од кои 13.538 
дојдени по Грчко-турската војна, а 1.412 пред неа. 
Најголемиот број доселеници се од Мала Азија - 
7.582, на второ место од Источна Тракија - 5.169, 
додека останатите се од други места, меѓу кои и
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148 од Југославија. По обновувањето, во 1928 го- 
дина Серес е регистриран со 29.640, а во 1940 го- 
дина со 34.630 жители. Во 1951 година е евидеп- 
тиран со 36.760, во 1961 година има 40.063, во 1971 
година 39.897, во 1981 година 45.523, а во 1991 го- 
дина 49.380 жители. Како административен и сто- 
пански центар, Серес е доста развиен град, но не- 
ма изградено позначајна индустрија, освен неколку 
помали фабрики, занаетчиски работилници и 
трговски дуќани. Населението се занимава пре- 
тежно со занаетчиство, со трговија и помалку со 
земјоделство, а извесен број работат и во чинов- 
ничкиот апарат.

82) СИВРИ МАХАЛЕ + ЕНИ МАХАЛЕ
- КОРФОВУНИОН Κορφοβούνιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно мало турско село сместено око- 
лу пет километри југозападно од Орлјак (23°17' х 
4Г0Г). К'нчов го спомнува со 140 турски жители. 
Настрадало за време на Балканските војни, пора- 
ди што во пописотод 1913 година е евидентирано 
како напуштена населба, додека во пописот од 
1920 година е евидентирано со 101 жител. По исе- 
лувањето на Турците во Турција во 1924 година 
во него биле сместени неколку бегалски семеј- 
ства и заедно со соседното село Ени Махале било 
преименувано со ново грчко име. Меѓутоа, бидеј- 
ќи немале добри услови за живеење, новите насе- 
леници го напуштиле селото, поради пгго е из- 
бришано од евиденцијата на населените места.

83) СИРОС МАХАЛА (СИРОВА МАХАЛА)
Σύρος Μαχάλα

Мала населба во атарот на општината До- 
випгга, која била сместена источно од Серес и око- 
лу гри километри југоисточно од Горна Нушка 
(23°46' х 4Г04'). Не се спомнува ниту во Е1по§га- 
рШе <1е 1а Масесклпе ниту кај К'нчов, но во попи- 
сот од 1913 година е евидентирана како напуште- 
на населба, што зборува дека настрадала во Бал- 
канските војни, веројатно како турска населба. 
Иако се спомнува и при формирањето на општи- 
ната во 1919 година, населбата не била обновена, 
поради што е избришана од евиденцијата на на- 
селените места.

84) СОКОЛ
- СИКЕА Συκέα
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Мало село сместено источно од Серес на 
јужното подножје на планината Боз Даг на над- 
морска височина од 250 метри (23°44' х 41°05'). Ад- 
министративно влегува во составот на оппггина- 

га Горна Нушка. Селото Сокол К'нчов го беле- 
жи со 180 Грци и 100 Турци христијани, но очиг- 
ледно прави грешка, бидејќи било населено ис- 
клучително со турско муслиманско население. Тоа 
може да се констагира не само од Е1по§гар1ие Ое 
1а Маседо1пе каде е запишано со 45 куќи и 115 
турски жители, туку и од Бранков, кој не го ре- 
гистрира воопшто, бидејќи тој ги наведува само 
селата со христијанско население. Дека селото би- 
ло турско, може да се заклучи и од фактот што 
во пописот од 1913 година е евидентирано како 
напуштена населба. Обновено е во 1924 година 
кога во него биле сместени 40 бегалски семејства 
со вкупно 167 жители, колку што броело селото 
во пописотод 1928 година. Во 1940 година Сокол 
има 224, во 1951 година 200, во 1961 година 205, 
во 1971 година 96, во 1981 година 83, а во 1991 го- 
дина 114 жители. Селото е прилично пасивно, би- 
дејќи е ридско-планинско. Основни производи се 
тутун, жито и други земјоделски производи, а по- 
ради поволните терени и пасишта, внимание му 
се посветува и на сточарството.

85) СУБАШ ЌОЈ
-НЕОНСУЛИОН Νέον Σούλιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо село и самостојна општина во Сер- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 18,3 
квадратаи километри. Селото е лоцирано околу 
три километри источно од Серес (23°39' х 4Г06'), 
на надморска височина од 160 метри. К'нчов го 
бележи со 820 грчки и 15 турски жители, но из- 
гледа дека било поголемо, бидејќи во пописот од 
1913 година е евидентирано со 1.239, а во 1920 го- 
дина со 1.349 жители. Во селото биле сместени 
сосема мал број бегалски семејства, бидејќи во 
пописот од 1928 година селото е регистрирано со 
1.861 жител, од кои 250 непостојани жители на 
селото, а вкупниот број на бегалци бил 155 души, 
а од нив 117 од машки пол. Во 1940 година Субаш 
Ќој има 2.275, во 1951 година 2.432, во 1961 годи- 
на 2.720, во 1971 година 1.963, во 1981 година 1.903, а' 
во 1991 година 2.070 жители. Основно занимање 
на жителите од ова големо село е земјоделство- 
то. Главни производи се тутун, жито и други зем- 
јоделски производи. Дел од населението се зани- 
мава и со занаетчиство и трговија.

86) ТОПАЛОВО
- НЕА ТИРОЛОИ Νέα Τυρολόη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/4.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лија (н. од 17.3.1959, Вл. в/к бр. 49/1959), со вкупна 
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површина на општинскиот атар од 8,1 квадратни 
километри. Селото е сместено северозападно од 
Серес и јужно од Валовишга (23°23' х 41°07’), во 
близина на железничката линија Серес-Вало- 
вишта. Неговата надморска височина изнесува 25 
мсгри. До 1924 година селото претставувало ме- 
шана паселба со македонско и турско населенис. 
К’нчов го бележи со 90 македонски и 140 турски 
жители. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 191, а во 1920 година со 94 жители, пгго 
зборува дека приличпо настрадало во Првата свет- 
ска војна. По иселувањето на преостанатите Тур- 
ци во 1924 година во Турција, по сила на Лозан- 
ската конвенција, и на малобројните Македонци 
во Бугарија (со познатите методи на притисок од 
страна на ι-рчките власти), тука биле сместени 120 
бегалски семејства со вкупно 496 жители, колку 
што броело селото во 1928 година како чисто до- 
селеничка населба. Во 1940 година има 534, во 
1951 година 730, во 1971 година 660, во 1981 
година 683, а во 1991 година 664 жители. Бидејќи 
лежи в поле и располага со мошне плодно зем- 
јипгге од кое благодарение на поволниге климат- 
ски услови се добиваат и по две реколти, селото 
е мошне богато. Се одгледува многу памук, жито, 
фуражни и други земјоделски растенија, а вни- 
мание му се посветува и на краварството.

87) ТОПОЛЈАНИ (ТОПОЛЕН)
-ХРИСОН Ηρύσον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо село и самостојна општина во Сер- 
ската околија со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 19,2 квадратни километри. Селото 
е лоцирано 10 километри југоисточно од Серес, 
крај главниот пат што води од Серес за Зилја- 
хово и Драма (23°39' х 4Г04'). Неговата надмор- 
ска височина изнесува 100 метри. Иако носи сло- 
венско име, во него одамнина живеело грчко на- 
селение. Како такво, К'нчов го спомнува со 1.080 
жители, но изгледа дека било поголемо, бидејќи 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 1.436, 
а во 1920 година со 1.551 жител. Во 1924 година 
во селото биле сместени сосема мал број бегал- 
ски семејства. Од 2.251 жител, колку ш го броело 
селото во 1928 година, евидентирани се само 198 
бегалци, од кои 156 од машки пол, што зборува 
дека поголем број од нив не биле постојани жи- 
гели на селото во кое се евидентирапи 242 житс- 
ли кои тука биле сместени привремено, било 
како работници било од други потреби. Убавата 
местоположба овозможи селото коитинуирано да 
се развива. Така веќе во 1940 година селото брои 
3.075 жители. Во 1951 година се попишани 3.329, 
во 1961 година 3.455, во 1971 година 2.276, во 1981 
година 1.923, а во 1991 година 1.809 жигели. На- 

малувањето на бројот на жителите во шеесет- 
тите години се должи на масовното иселување во 
поголемите градски центри. Основни производи 
на селото се жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а внимание му се посветува и на сточар- 
ството. Во селото има поигга која го опслужува 
месното и околното население.

88) ТОРБЕШ (ТУРБЕШ)
- МАКРИОТИСА Μακρυώτισσα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Некогашно помало македонско село кое би- 
ло лоцирано југозападно од Серес и околу три ки- 
лометри северозападно од Орлјак, под чија оп- 
штина и припаѓало (23°17' х 41°03'). К'нчов го ис- 
пушта од евиденција, но во Ешо^гарШе бс 1а Масе- 
άοίηε е одбележано со 45 домови и 150 македон- 
ски жители, додека Бранков го бележи со само 
96 Македонци. Селото настрадало во Втората бал- 
канска војна, поради што во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано како напуштена населба, без 
население, а во 1920 година е регистрирано со 189 
жигели Иако при крајот на 1926 година селото 
добило ново грчко име, во пописот од 1928 го- 
дина не е одбележано како населба, што значи 
дека било напуштено и како такво избришано од 
евиденција.

89) ТУРИЦА (ТРОИЦА)
-ТРИЈАС Τριάς
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 27.8.1927), со вкупна површина на 
општинскиот атар од 29,8 квадратни километри. 
Сместено е западно од Серес и само три кило- 
метри западно од селото Драгош на надморска 
височина од 120 метри (23°15' х 41°05'). Неговото 
население до 1924 година било чисто македонско. 
К'нчов го спомнува со 300 македонски жители, 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 233, 
а во 1920 година со 162 жители, што зборува дека 
дел од месното македонско население, под позна- 
тите околности, за време на Втората балканска 
војна и Првата светска војна се иселило во Буга- 
рија. Во 1923-1924 година поради истите причини 
селото го напуштиле уште неколку македонски 
семејства кои се иселиле во Бугарија. На место- 
то на принудно иселените Македонци грчките 
власти сместиле 99 бегалски семејства со вкупно 
350 души, така што заедно со помалобројните Ма- 
кедонци, бројот на жителите на селото во попи- 
сот од 1928 година изнесувал 435. Во 1940 година 
се евидентирани 558, во 1951 година 421, во 1961 
година 552, во 1971 година 441, во 1981 година 352, а 
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во 1991 година 317 жители. Населението произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а внимание му посветува и на сточарството.

90) ЌОЛЕМЕНЛИ Κιολεμενλή

Мала турска населба сместена јужно од Бут- 
ковското Езеро (23°1 Г х 4Г09'). Атарот на ова не- 
когашно турско село и припаѓал на оппггината Ка- 
јали. К'нчов го спомнува со 125 турски жители. 
Селото настрадало во Балканските војни и бидеј- 
ќи не било обновено, избришано е од евиденија.

91) ЌОСЕЛИ

Мала турска населба сместена западно од 
Коприва (23°13* х 4Г08'), под чија опшгина и при- 
паѓала. Селото се наоѓало во рамките на групата 
турски маала познати и како Комуш Дере Ма- 
хали, бидејќи биле лоциранн во близина на исто- 
имената река Комуш Дсре. Во пописот од 1913 
година селото е евидентирано со 167 жители. Нас- 
традало за време на Првата светска војна и би- 
дејќи не било обновено, со наредбата на МВР бр. 
43923/1927 е избришано од евиденија.

92) ЌОФЕЛИ Κιοφελή

Некогашна мала зурска населба сместена 
западно од Коприва во близина на реката Комуш 
Дере (23°13' х 41°07'), која и припаѓала па групата 
турски маала позиати и како Комуш Дере Маха- 
лп. Насградала во Балканските војпи и бидејќи 
не била обновена, избришана е од евиденија.

93) ФЕРЕЗЛИ (ФЕРЕС) Φερεσλή

Мала турска населба сместена западно од 
Коприва (23°14' х 41°07'), под чија општина и при- 
паѓала. Ферезли се паоѓало во рамките па гру- 
пата турски маала познати и како Комуш Дерс 
Махали, бидејќи биле сместепи во близина на 
истоимената река. К'нчов селово го спомнува со 
55 турски жители, а во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 54 жители. Настрадало за време 
на Првата светска војна и бидејќи не било обно- 
вено, со наредбата на МВР бр. 43923/1927 е из- 
бришано од евиденија.

94) ФУРНУДИЈА Φουρνούδια

Новооснована мала бегалска населба, подиг- 
ната во 1924 година во близина на селото Топол- 

јани. 11рв пат е свидентирана како пасслба во по- 
писотод 1928 година со 48 жители, сите бегалци. 
Во подоцнежните пописи не се води како посебна 
населба, бидејќи се смета за споена со селото 
Тополјани.

95) ХАЗНАТАР
ХРИСОХОРАФА Χροσοχώραφα 

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 7.8.1928, Вл. в/к бр. 202/1928), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 23,5 квадрат- 
ии километри. Хазнатар лежи северозападно од 
Серес, југозападно од Валовишта и западно од 
Баракли Цумаја на надморска височина од 30 
метри (23°14' х 41°1Г). Од југоисточниот брег на 
Бутковското Р.зеро е оддалечено помалку од два 
километра. Во мпнатото било населсно исклучи- 
телио со Македонци. К'нчов го бележи со 500 Ма- 
кедонци и 60 Роми. Како такво, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 306, а во 1920 го- 
дина нс е регистрирано како населба, бидејќи не- 
говото население по Првата светска војна це- 
лосно се иселило во Бугарија. На местото на при- 
иудно иселените Македонци грчките власти смес- 
тиле 145 бегалски семејства со вкупно 606 жите- 
ли, колку што броело селото при пописот од 1928 
година. Во 1935 година, по извршените мелиора- 
ции, тука биле сместепи и други бегалски семеј- 
с гва, како и семејства од потопените села по про- 
ширувањето на Бу гковското Езеро, така пгго се- 
лото во 1940 година има 1.315, во 1951 година 
1.894, во 1961 година 2.222, во 1971 година 1.729, 
во 1981 година 1.533, а во 1991 година 1.454 жите- 
ли. Селото е многу богато, бидејќи располага со 
мошне плодно земјипгге кое исцело се наводнува, 
а поради поволните климатски услови дава и по 
две високоприносни реколти во годината. Се про- 
изведува многу памук, жито, фуражни и други 
земјоделски производи, а внимание му се посве- 
тува и на краварствого.

96) ХОМОИДОС (ДОЛИО ХОМОНДОС)
КАТО МИТРУСИОН Κάτω Μητρούσιον 

(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Селото Хомондос, кое административно вле- 
гува во составот на оппггината Горно Хомондос, 
е сместено југозападно од Серес и помалку од 
два километра јужно од Горно Хомондос (23°27' х 
4ΓΌ3’), на надморска височина од 10 мстри. Станува 
збор за постара населба во која според К'нчов 
живееле 200 Македонци, 50Турци и 120 Черкези.
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Како такво, во пописот од 1913 година е евидеи- 
тирано со 404, а во 1920 година со 333 жители. Во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
сите Турци и Черкези, како муслимани, се иселиле 
во Турција, а на нивно место биле сместени 119 
бегалци. Така селото повторно станало мешано 
и како такво во 1928 година броело 533 жители. 
Во 1940 година има исто така 533, во 1951 година 
555, во 1961 година 681, во 1971 година 547, во 
1981 година 589, а во 1991 година 600 жители. Се- 
лото е мошне богато, бидејќи лежи в поле и рас- 
полага со плодни обработливи површини кои ис- 
цело се наводнуваат, а поради поволпите климат- 
ски услови се добиваат и по две високоприносни 
реколти во годината. Населението произведува 
многу памук, жито, фуражни и други земјодел- 
ски производи, а внимание му посветува и на кра- 
варството.

97) ХРИСТОС (ГОРИО ХРИСТОС) 
АНО ХРИСТОС Άνω Χριστός

Помало македонско село сместено северо- 
западно од Серес и помалку од два километра 
источно од главниот пат што води од Серес за 
Валовишта (23°28' х 4Г08'). До 1956 година адми- 
нистра гивно влегувало во составот на општината 
Мелникич, а потоа влезе во составот па ново- 
формираната општина Долно Христос. До 1924 
година било населено исклучително со македон- 
ско население. К'нчов го бележи со 240 Маке- 
донци, во пописот од 1913 година е евидснгирано 
со 137, а во 1920 година со 171 жител. Во 1924 
година во него биле сместени 79 бегалски семеј- 
ства со вкупио 285 души. Повеќето од нив билс 
сместени во новата населба, која подоцна била 
наречена Долно Христос, на еден километар ју- 
гозападно од старата населба, крај главниот пат 
што води од Серес за Валовишта. Во пописот од 
1928 година двете населби заедно се евиденти- 
рани со 450 жители, од кои повеќето доселеници, 
додека во пописот од 1940 година Христос е ре- 
гистрирано како посебна населба со 370 жители. 
Во 1951 година има 318, а во 1961 година 313 жи- 
тели. Малку подоцна жителите од селото поч- 
нале да се преселуваат во Долно Христос, кадс за 
нив грчките власти изградиле нови станови, по- 
ради што во пописот од 1971 година Христос е 
евидентирано со само два житела, а во пописот 
од 1981 година како напуштена населба, без жи- 
тели. Селаните од старата населба ги задржале 
своите имоти и продолжуваат да ги обработу- 
ваат. Одгледуваат жито, тутун и други земјо- 
делски култури, а поради поволните услови за 
одгледување добиток, внимание му посветуваат и 
на сточарството.

98) ЧАВДАР
- ПСОМОТОПИОН Ψωμοτόπιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Помало село сместено северозападно од Се- 
рес и јужно од Баракли Џумаја, под чија оп- 
штина и припаѓа (23°17' х 4Г09'). Неговата над- 
морска височина изнесува 30 метри. Селото во 
минатото било населено исклучително со Маке- 
донци. Како такво, К'нчов го бележи со 210 ма- 
кедонски жители. Настрадало за време на Вто- 
рата балканска војна кога неговите жители, за да 
го спасат голиот живот, побегнале во Бугарија. 
За гоа во пописот од 1913 година е евидентирано 
како иапуштена населба, без жители, додека во 
1920 година е регистрирано со само еден жител. 
Во 1924 година грчките власти во напуштената 
паселба сместиле 39 бегалски семејства со вкуп- 
но 187 жители, колку што броело селото при по- 
писот од 1928 година. Во 1940 година се попиша- 
ни 198, во 1951 година 262, во 1961 година 332, во 
1971 година 265, во 1981 година 257, а во 1991 го- 
дина 234 жители. Селото е доста богато, бидејќи 
располага со плодно обработливо земјиштс кое 
поради поволните климатски услови дава и по 
две високоприносни реколти во годината. Зем- 
јишгето исцело се наводнува и се произведува 
многу памук, жито, фуражни и други земјодел- 
ски производи, а внимание му се посветува и на 
краварството.

99) ЧАВДАРЛИ Τσαβδαρλή

Некогашно мало турско село сместено севе- 
розападно од Коприва, под чија општина и при- 
паѓало, во подножјето на југоисточниот дел на 
планината Круша (23°12' х 4Г08'). Настрадало во 
Балканските војни, поради што во пописот од 
1913 година е евидентирано со само 46 жители. 
Селото целосно се распаднало во текот на Пр- 
вата светска војна, а бидејќи не било обновено, 
со наредбата на МВР бр. 43923/1927 е избришано 
од евиденија.

100) ЧАКИРЛИ (ЧАКАРЛИ) Τσακιρλή

Некогашна мала турска населба сместена 
западно од Орлјак во неговиот општински атар 
(23°15' х 41°02')· Во пописот од 1913 година е 
евидентирана со 68, а во 1920 година со 10 жите- 
ли. По иселувањето и на преостанатите Турци во 
1924 година, селото не било обновено и со на- 
редбата на МВР бр. 43923/1927 е избришано од 
евиденијата.
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101) ЧЕШМЕЛИ
- НЕРАЈДА Νεράιδα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Некогашно мало турско село сместено севе- 
розападно од Серес и југоисточно од Валовишта 
на јужното подножје на планината Шарлија (23°28' х 
4Γ1Γ). Административно влегувало во составот 
на ошптината Мелникич. До 1924 година било на- 
селено исклучително со Турци. К'нчов го бележи 
со 150 турски жители. Во пописот од 1913 година 
е испуштено од евиденцијата, а во 1920 година е 
евидентирано со 112 жители. По иселувањето на 
Турците во Турција во 1924 година, по сила на 
Лозанската конвенција, во Чешмели биле сместе- 
ни неколку бегалски семејства со вкупно 38 жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
Во 1940 година селото имало 59 жители, но се 
распаднало за време на Втората светска војна и е 
избришано од евиденија.

102) ЧОРАПЛИ Τσοραπλή

Мало турско село во атарот на општината 
Субаш Кој, сместено североисточно од Серсс 
(22°56' х 4Γ1Γ). Настрадало во Балканските вој- 
ии, поради што во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано како напупггена населба, без жители. 
Селото не било обновено и со наредбата на МВР 
бр. 43923/1927 е избришано од евиденија.

103) ЧУЧУЛИГОВО
- АНАГЕНИСИС Αναγέννησις
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Село и самостојна општина во Серската око- 
лија (н. од 18.4.1927, Вл. в/к бр. 79/1927), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 13,5 квадрат- 
ни километри. Чучулигово е лоцирано западно 
од Серес на надморска височина од 22 метри 
(23°20' х 41°07'). До 1924 година било населено 
исклучително со Македонци. Како такво, К'нчов 
го бележи со 560 жители. Меѓутоа, бидејќи нас- 
традало во Втората балканска војна, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 361, а во 1920 
година, поради ново иселување непосредно по 
Првата светска војна во Бугарија, бројог на жи- 
телите се намалил на 238. Под притисок на грч- 
ките власти, во 1924 година селото го напупггиле 
и се иселиле во Бугарија уште неколку македо- 
нски семејства. На местото на принудно иселе- 
ните Македонци грчките власти сместиле 111 бе- 
галски семејства со вкупно 464 жители. Така се- 
лото станало мешана населба и заедно со пома- 
лобројните Македонци при пописот од 1928 го- 
дина броело 767 жители. Во 1940 година има 1.000, 
во 1951 година 910, во 1961 година 1.158, во 1971 

година 1.041, во 1981 година 944, а во 1991 година 
976 жигели. Бидејќи лежи в поле и располага со 
моп1нс плодно земјиште на кое се добиваат и по 
двс високоприносни реколти во годината, селото 
е многу богато. Се одгледува многу памук, жито, 
фуражни и други земјодслски растенија, а внима- 
ние му се посветува и на краварството.

104) ЏАМИ МАХАЛА
- КУВУКЛИЈА Κουβούκλια
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Село и самостојна оппггина во Серската око- 
лпја (н. од 4.4.1950), со вкупна површина на оп- 
иггинскиот атар од 6,4 квадратни километри. Смес- 
тено е југозападно од Серес и оддалечено помал- 
ку од два километра од десниот брег на реката 
Струма, на надморска височина од 10 метри (23°28' 
х 4Г00'). До 1924 година селото било населено 
исклучително со Турци. К'нчов погрешно го бе- 
лежи со 240 македонски жители, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидснтирано со 172, а во 
1920 година со 190 жители. Во 1924 година, по си- 
ла на Лозанската конвенција, сите Турци биле исе- 
лени во Турција, а на нивно место грчките власти 
сместиле 41 бегалско семејство со вкупно 250 жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
Како доселеничка населба, во 1940 година е еви- 
дентирано со 406, во 1951 година има 391, во 1961 
година 490, во 1971 година 406, во 1981 година 309, а 
во 1991 година 496 жители. Селото е доста бога- 
то, бидејќи лежи в поле и располага со мошне 
плодно земјипгге од кое се добиваат и по две ви- 
сокоприносни рсколти во годината. Се одгледува 
многу памук, жито, фуражни и други земјодел- 
ски култури, а внимание му се посветува и на 
краварството.

105) ШАБАЛАР Σαμπαλάρ

Некогашно турско село сместено западно од 
селото Торбеш на југоисточните падини на пла- 
нината Круша (23"09' х 4Г07'). К'нчов го спом- 
нува со 160 турски жители, а во пописот од 1913 
година е евиденгирано со 213 жители. Настра- 
дало за време на Првата светска војна, а по нор- 
мализирањето на ситуацијата не било обновено. 
Со нарсдбата на МВР бр. 43923/1927 с избришано 
од евиденија. Атаро г на селото влезе во составот 
на општината Коприва.

106) ШАРЛИЈА
ЛАИЛЈАС Λαϊλιάς

Некогашна планинска сточарска населба 
сместена северно од Серес во пазувите на севе- 
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роисточната страна на планината Шарлија (23°35' 
х 4Γ16'). Како населба не се спомнува ниту кај 
К'нчов ниту во постарите статистики. Во пописот 
од 1913 година е евидентирана со 350 жители, во 
1920 година не се спомнува како населба, а во 
1928 година повторно е евидентирана со 19 жите- 
ли, сите од машки пол, што зборува дека се ра- 
боги за чисто сточарска населба. Населбата не 
се спомнува повеќе ниту во наредните пописи. 

Бидејќи околината изобилува со борови дрвја, а 
надморската височина е над 1.500 метри, денес се 
користи како рекреативеп центар како во зим- 
скиот гака и во летнивт период. За таа цел е из- 
граден и асфалтен пат кој го поврзува со Серес, 
од кој е оддалечен 25 километри, а изградсни се и 
нужпите прифатилишта. Повремено се врши и 
експлоатација на околната шума.

СЕР
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XII. СОЛУНСКИ ОКРУГ
1. ЛАГАДИНСКА ОКОЛИЈА

2. СОЛУНСКА ОКОЛИЈА



ХИ/1 - ЛЛГАДИНСКЛ ОКОЛИЈЛ

1) АВГИ
- АВГИ Λύγη

Новоизградена доселеничка населба во Ла- 
гадинската околија. Сместена е на патот што βο
λή од Лагадина за Сухо па надморска височина од 
640 метри (23° 19’ х 40°49’). Оддалечена с 29 кило- 
метри североисточно од Лагадина и околу 4 ки- 
лометри западно од Сухо. Прв пат се спомнува 
во пописот од 1928 година со 104 жители, за во 
1940 година нивниот број да се покачи на 383. Се- 
лото покажува зголемување на населепието и по 
Граѓанската војна. Во пописот од 1951 е евиденти- 
рано со 571 жител, во 1961 година има 506, во 1971 
година 541, во 1981 година 488, а во 1991 година 
се евидептирани 523 жители. До 1952 година ад- 
министративно влсгуваше во составо г на град- 
ската општина Сухо, а од 1952 година се наоѓа во 
составот па оппггината Гирмич (Крионерион) (н. 
од 15.12.1952, Вл. в/к бр. 2/5.1.1953 година). Насс- 
леиието се занимава главно со земјоделство, а 
делумно со сточарство. Зголемувањето на насе- 
лението се должи на доселувањето на доселепич- 
ките семејства од напуштените помали населби 
од непосредната околина, кои бнле скраја од глав- 
ниот сообраќај и биле непогодни за живсење.

2) АГИЈА ΒΑΡΒΑΡΑ Αγία Βαρβάρα

Агија Варвара (Света Варвара) е нова па- 
селба подигната по шеесеттите години околу два 
километра југозападно од Лагадина на надморска 
внсочина од 105 медри(23°03’ х40°44’). Се наоѓа во 
составот на општииата Сарачи. Населбата прв 
пат се спомнува во пописот од 1971 година со 112 
жители. Во 1981 година има 184 житсли со 
тенденција за натамошен растеж благодарение 
на непосредната близина на градот Лагадипа и 
поради тоа пгго е подигната крај самиот главен 
пат што води од Солун за Лагадина. Во пописот 
од 1991 година нејзините жители се пресметани 
во составот на населението на селото Сарачи.

3) АГИОС ИОАНИС Αγιος Ιωάννης

Околу шест километри североисточно од Ас- 
провалта крај самиот брег па Орфанскиот Залив, 
по шеесеттите години е подигната нова туристичка 
населба наредчена Агиос Иоанис (23°44’ х 40°45’).

Населбата прв пат е евидентирана во поппсот од 
1971 година со 11 жнтели. Во пописот од 1981 
година е испуштепа од евиденција, а нејзншгге 
жители најверојатно се пресметанп во составот 
на паселснието на Аспровалта, под чија општнна 
и припаѓа.

4) АДАМ ЌОЈ
АДАМ Λδάμ

Стара грчка населба и самостојна општина 
во Лагадинската околпја (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Лсжи на надморска ви- 
сочина од 240 метри и два киломерра југонсточно 
од Зангливсри (23° 18’ х 40°33’), на патот што од 
Лагадина преку Лангавич (Лангадиќа) водн за 
Полигирос и .Паригово. Атарот на оппггината оп- 
фаќа 18 квадратни киломегри. Населението στ- 
секогаш било грчко. К’нчов селово го спомиува 
со 900 души грчко население, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 650 жители. во 
1920 година со 747, во 1928 година со 923, во 1940 
годпна со 928, во 1951 година со 981, во 1961 п>- 
дина со 1.016, во 1971 годипа со 907, во 1981 годи- 
на со 773, а во 1991 годипа со 884 жители. Би- 
дејќи селото отпорано било населено со чисто 
грчко населепие, во него не бнле населени досе- 
ленички семејства. Статистичките показатели по 
Втората светска војна покажуваат, нсто така, де- 
ка селото Адам Ќој не го зафатила треската за 
преселување во поголемите градски центри, пгто 
зборува за релативно добар стандард. Главното 
занимање на жителите од Адам Ќој е земјодел- 
ството, а делумно и сточарството.

5) АЈ ВАСИЛ
АГИОС ВАСИЛИОС Αγιος Βασίλειος

На јужниот брег на Лагадннското Езеро, крај 
патот што води од Солун за Кавала, оддалечено 
25 киломстри источно од Солун, на надморска 
височина од 100 метри лежи селото Ај Васил 
(23°07’ х 40°40’). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Лагадинската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чпј оппггински 
атрар опфаќа површнна од 28 квадратни киломе- 
три. Селото Ај Васил отсекогаш било населено 
со грчко насслсние. К’нчов го спомнува со 270 
жители Грци, додека во пописот од 1913 година е 
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свидептирано со 198. Во 1920 година се пошппа- 
ни 582 жители од кои 407 мажи, што зборува де- 
ка тука биле пресметани и работници кои рабо- 
теле на некој посед. По 1922 година грчките вла- 
сти тука сместиле и други доселенички семејства 
(вкупно 371 доселеник), така што селото во 1928 
година нараснало на 767 жители. Во 1940 година 
има 1.059 жители, во 1951 година 1.251 жител, во 
1961 годииа 1.247, во 1971 година 1.051, во 1981 
година 1.026, а во 1991 година 1.139 жигели. Во 
селото е сместена жаидармериска станица која 
врши надзор и врз неколку околни села. Зголе- 
мувањето на бројот на населението на Ај Васил 
се должи на неговата добра местоположба и бо- 
гатите обработливи површини кои билс експро- 
прирани од поранешните велепоседници. Насе- 
лението се занимава со земјоделство, а произве- 
дува памук, пченица и тутун.

6) АЈВАЛИК ДЕРЕ МАХАЛЕ
КИДОНЕА Κ,υδωνέα

(н. од 12.2.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На северните падини па Фламурската Пла- 
иина, североисточно од Солуп, од каде што е од- 
далечено околу 55 километри, североисточно од 
.Пагадина и југоисточно од Лахана, под чија оп- 
пггина и припаѓа, па надморска височина од 480 
метри е сместено селото Ајвалик Дере Махале 
(23° 14’ х 40°56’). Селото порано претставувало са- 
мостојна општина во Лагадинската околија, но 
по Втората светска војна, поради штетите што ги 
прстрпсло во Граѓанската војна, оппггината е 
укината и селото е припоено кон општината Ла- 
хана. До 1924 година било населено со турско на- 
селение, а се состоело од повеќе маала: Ајвалик, 
Асир, Кајдаг, Ајдолу, Караџали, Урумли (Робу) и 
Цами Махале, кои биле подигнати крај рската 
Копач Дере (Голема Река), чиишто извори се на- 
оѓаат во Фламурската Планипа и која се влева во 
рската Струма. Населбата Ајвалик К’нчов ја 
спомнува со 120 души турско население, додека 
во пописот на населението од 1913 година заедно 
со населбите Асир и Кајдаг Махале се води со 
642 жители. Во пописот од 1920 година сите ма- 
ала од Ајвалик Дере Махале се водат без селото 
Караџали со само 79 жители, што зборува дека 
пастрадале во времето на Првата светска војна. 
Во 1924 година преостанатите малобројии турски 
жители биле иселени во Турција, а на нивно ме- 
сто грчките власти сместиле доселенички семеј- 
ства чиј број во 1928 година изнесувал 150, а во 
1940 година 195 жители. Селото настрадало во 
времето на Граѓанската војна, поради што во по- 
писот од 1951 година се води како напуштсна на- 
селба без население, додека во пописот од 1961 
година, бидејќи во меѓувреме било обновено, се 

води со 115, во 1971 година само со 5, во 1981 
дина со 31, а во 1991 година со 80 жители. (1 
себно да се види за сите гореспоменати маала.1

7) АЈДОЛУ (АЈДАВАЛИ)
АЈТУЛУ Αϊτουλού

Едпо од седумте турски маала на οπι
Ајвалик Дере Махале (Кидонеа). Било смест 
на северозападните падини на Фламурската П 
нина крај едпа притока на Копач Дере (Гол<
Река), југоисточно од Лахана и североисточно 
селото Ајвалик (Кидонеа) (23° 15’ х 40°57’). ΚΊ 
чов оваа иасслба ја спомнува со 120 жнтели Τ] 
ци, во пописот од 1913 година е евидентирана 
160 жители, додека во пописот од 1920 година 
се спомнува како населба, што зборува дека 
страдала во врсмето иа Првата светска вој 

1924Населбата била обновена во година, кога
грчките власти во неа сместиле неколку доселе- 
нички семејства од Понд, чиј број на жители » 
1928 година изнесувал 48. Малку подоцна насе*- 
бата, поради немање услови за нормално живе- 
ење, сс распаднала, а нејзините жители се пресе- 
лиле во други соседпи села, најверојатно во село- 
то Ајвалик, под чија општина и припаѓала, илж 
во други села, поради што во подоциежните по- 
писи оваа населба повеќе не се спомнува.

8) АК ТОПРАК
АСПРОХОМА Ασπρόχωμα

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужпо од Бешикското Езеро и од селото Ег- 
ри Буџак, под чија општипа и припаѓало, на над- 
морска височина од 150 метри до неодамна леже- 
ло малото село Ак Топрак (23°26’ х 40°35’). Се- 
лото до 1924 година било населено со гурско на- 
селение. Како такво, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 120, а во 1920 година со 152 жи- 
тели. По иселувањето на турското население, по 
сила на Лозанската конвенција, во 1924 година 
грчкитс власти тука населиле извесен број досе- 
ленички семејства. Во пописотод 1928 година се- 
лото е евидентирано со 51 жител, во 1940 година 
бројот на жителите се зголеми на 165, во 1951 го- 
дина има 137, а во 1961 година 145 жители. Мал- 
ку подоцпа селото се распадпа, а неговото насе- 
ление се прибра во други населби. Распаѓањето 
на населбата и официјално е потврдено при по- 
писот во 1971 година.

9) АКРОГАЛИ Ακρογιάλι

Околу осум киломстри ссвсроисточно од 
Аспровалта, крај патот пгго води од Аспровалта 
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и крај самиот брег на Орфапскиот Залив, во ше- 
есеттите години е подигната нова туристичка на- 
селба позната под името Акроѓали (23°45’ х 40°45’). 
Населбата прв пат е регистрирана прп пописот 
од 1971 година со 24 жнтели. Во пописот од 1981 
година е испуштена од евиденција, а нејзините 
жители најверојатно се пресметани во составот 
на Аспровалта, под чија општина и припаѓа.

10) АЛАНЛИ
- ПЛАТИЈА Πλατεία
(II. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 4 киломстри југозападно од Бешик- 
ското Езеро, на 45 километри источно од Солун, 
на надморска височина од 490 метри лежи селото 
Аланли (23°2Г х 40°38’)· До осумдесетгите годи- 
ни претставувало самостојна општииа во Лага- 
динската околија (царска наредба од 28.6. 1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), чиј општински атар опфа- 
ќал површина од 22 квадратни километри. Селото 
Аланли до 1924 година било населено со турско 
население. Како такво, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 325, а во 1920 година со 184 
жители Турци. По нивното присилно иселување 
во Турција во 1924 година, по сила на Лозанската 
конвенција, грчките власти тука сместиле доселе- 
нички семејства од Понд и Кавказ, чиј број во 1928 
година изнесувал 208, во 1940 година 412, во 1951 
година 388, во 1961 година 383, а во 1971 година 
126 жители. Во пописот од 1981 година селото е 
евидентирано само со еден жител, што покажува 
дека населението се иселило во поголемите град- 
ски центри, поради пгго Аланли престана да се во- 
ди како општина, а атарот на селото е вклучен 
во составот на општината Угурли, каде се пресе- 
лиле и неколку семејства од ова село. Во пописот 
од 1991 година е евидеитирано со 81 жител.

11) АЛЧИЛИ (АРЏИЛИ)
- МЕСОПОТАМОН Μεσόποταμον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од Бешикското Езеро, на околу еден 
километар јужно од селото Егри Буџак, во чија 
оппггина и припаѓа, на надморска височина од 125 
метри е сместено селото Алчили (23°27’ х 40°37’). 
До 1924 година било населено исклучигелно со 
турско населенне. Во пописот од 1913 година е 
евиденгирано со 80, а во 1920 година со 109 жи- 
тели Турци. По нивното присилно иселување во 
Турција во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, ι-рчките власти гука паселилс доселенички 
семејства чиј број на жители во 1928 година 
изнесувал 86. Во пописот од 1940 година се еви- 
дсптирани 104, во 1951 година 92, во 1961 година 

87, во 1971 година 70, во 1981 година 38, а во 1991 
година 32 жители. Главното запимање на паселе- 
нието е земјоделството со основпи производи 
пченица, памук, градинарски култури и друго.

12) АНО СТАВРОС λνω Σταυρός

Источно од Бешикското Езеро, на еден ки- 
лометар западпо од Орфапскиот Залпв, на над- 
морска височина од 80 метрп с сместено селото 
Апо Ставрос (23°42’ х 40°39’) кое прстставува 
самостојна општина во Лагадипската околија (н. 
од 9.5.1931, Вл. в/к бр. 132/1931). Вкупната повр- 
шина на селскиот атар изнесува 20 квадратни ки- 
лометри. Сслото е типична грчка населба, која 
К’нчов ја спомпува со 100 жители Грци, додека 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 202, 
а во 1920 годипа со 397 жптели. (Изгледа дека во 
оваа бројка се опфатепи и жителите од новата 
доселеничка населба Като Ставрос). Во 1928 го- 
дина селово има 246 жители, во 1940 година 375, 
во 1951 година 448, во 1961 година 392, во 1971 
година 335, во 1981 годипа 505, а во 1991 година 
860 жители. Главното запимање на жптелите е 
земјоделството (тука виреат маслинките и цитро- 
ните). Во последпо врсмс е развиен и прпморскп- 
от туризам.

13) АРАКЛИ (РАКЛИ)
- ИРЛКЛИОН Ηράκλειον
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 36/22.12.1927)

Ссло и самостојна општина во Лагадинската 
околија (царска наредба од 22.5.1947, Вл. в/к бр. 
142/1947). Сместено е три километри западно од 
градот Лагадина на надморска височина од 105 
метри (23°03’ х 40°45’). Вкуппата поврпшпа па 
општинскиот атар изпесува 10 квадратни кпло- 
мстри. Селото Аракли до Балканските војни било 
чисто македонско. К’нчов го спомнува со 210, а 
Бранков со 120 жители Македонци. Милоевиќ го 
регистрира со 10 македонски куќи. Селото во 1913 
година е евидентирано со 91 жнтел, а во 1920 го- 
дина со 200 жители, што зборува за меѓувремено 
населуваље на доселенички семејства. По 1922 
година тука биле сместени и други доселенички 
семејства од Источна Тракија и од Мала Азија, 
така што Аракли во 1928 година всќе имало 631, 
а во 1940 година 822 жители. Поради пепосрсдна- 
та близина на градот .Пагадипа и бидејќи сс од- 
гледуваат многу градинарски културп, во сслото 
и по Втората светска војна има пораст па населе- 
нието. Така во пописот од 1951 годииа е евиден- 
тирано со 875 жители, во 1961 година има 866, во 
1971 година 788, во 1981 година 747, а во 1991 го- 
дина 1.022 жители. Главни производи на населе- 

18*
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нието се пченица, памук и градинарски култури 
кои во големи количества се преработуваат во 
фабриката за конзерви во градот .Пагадина.

14) АРДАМЕРИ (АДРАМАЛ)
- АРДАМЕРИОН Αρδαμέριον

Постара грчка населба и самосгојна општи- 
на во Лагадинскага околпја (царска наредба од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Селото Ардамери 
е сместено на североисточните падини иа плапи- 
ната Хортач на надморска височина од 356 метри 
(23° 1Г х 40°36’). Вкупната површина на селскиот 
н општинскиот а гар изнесува 23 квадратни кпло- 
метри. Изгледа дека селото уште од своето осно- 
вањс претставувало чисто грчка населба, која 
К’нчов ја спомнува со 400 жители Грци. Во попи- 
сотод 1913 година е евидеитирана со 628 жители, 
во 1920 година имала 555, во 1928 година 513, во 
1940 година 738, во 1951 година 831, во 1971 годи- 
на 474, во 1981 година 339, а во 1991 годипа 636 
жители. Како што се гледа од статистичките по- 
казатели и ова село по шеесеттите години го за- 
фати треската на иселување во поголемите град- 
ски центри и речиси за помалку од 10 години се 
прсполови. Селото како полупланинско пропзве- 
дува пченица, компири и други земјоделски про- 
изводи, а бидејќи теренот на атарот е погоден и 
за.сточарство, делумно е развиено и тоа. Бидејќи 
оддалеченоста па Ардамери од Солун преку 
сслото Хор гач е околу 30 километри, тоа е повр- 
зано економски повеќс со Солун отколку со гра- 
дог Лагадина.

15) АСИР (АСИР МАХАЛА) Ασήρ

Асир Махала е едно од седумте маала на 
група га турски иаселби позната под заедничкото 
име Ајвалик Дерс Махале. Било сместепо во не- 
посредпа близина на населбата Ајвалик. К’нчов 
го спомнува со 80 жители Турци. Во пописот од 
1913 година бројот на жителите е пресметан во 
составот на населбата Ајвалик и маалото Кајдаг 
со вкупно 642 жителн Турци. Потоа населбата нс 
се спомнува повеќе како таква, бидејќи настрада- 
ла за времс на Првата светска војна. Во 1924 го- 
дипа по иселувањето на Турците во овие населби 
биле сместени доселенички семејства. Тие доби- 
ле заедничко име Кидонеа и под тоа име се водат 
во подоцнежните пописи (види населба Ајвалик 
Дере Махале).

16) АСПРОВАЈГГА Ασπροβάλτσ.

Североисточно од Бешикското Езеро, одда- 
лечено околу 84 киломезри источно од Солун, 

крај самиог брег на Орфапскиот Залив лежи се- 
лото Аспровалта (23°42’ х 40°43’)· Тоа е самостојна 
општана во Лагадинската околија (н. од 28.8.1928, 
Вл. в/к бр. 186/1928), со атарот кој опфаќа повр- 
шина од 25 квадратни километри. Во составот на 
општината влегуваат и малите туристпчки насел- 
би Агиос Иоанис, Акроѓали и Ривјера, кои се 
подигнати во шеесеттите години. Иако носи грч- 
ко име, селото до 1924 година било населено со 
турско население. Како такво, К’нчов го спомну- 
ва со 85 жители Турци, во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 52 житсли, а во 1920 годииа со 
111 жители, што зборува дека по Балканските 
војни тука се сместени и доселенички семејства. 
Γιο иселувањето на Турците во 1924 годипа по 
спла на Лозанската коивенција грчклте власти тука 
населиле поголем број доселенички семејства, 
така што селото, кое е населено исклучително со 
доселеници, во 1928 година има 460 жители, а во 
1940 година нивниот број се качи на 505. Поради 
убавата местоположба, убавата плажа и добриот 
пат со кој е поврзано со Солун, Кавала и други 
градови во источна Егејска Македопија, селото 
Аспровалта по војната се разви во убав туристички 
приморски центар. Во 1951 годпна бројот на 
неговите жители се зголеми на 785, во 1961 годи- 
на има 670, во 1971 годипа 691, во 1981 година 
1.466, а во 1991 година 2.366 жители. Порано не- 
говото население се занимавало исклучителпо со 
земјоделство, а помалку со риболов и со сточар- 
ство, но по војната се повеќе се ориентира кон 
туризмот. Зголемувањето на населението се дол- 
жи пред се на поволните услови за туризам. От- 
ворени се повеќе трговски и занаетчиски дуќани, 
пошта, поради опслужување на наслението и на 
туристите, а поради падзор и обезбедување во 
селото е сместена и жандармериска сганица.

17) БАЛАВЧА (БАЛАВЦЕ)
-КОЛХИКОН Κολχικόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 7 километри источно од Лагадина на 
надморска височина од 140 метри лежи сслото 
Балавча (23°08’ х 40°45’)· Тоа претставува само- 
стојна опшгина во Лагадипската околија, во чнј 
состав влегува и селото Драмснџик (царска наред- 
ба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 45 ква- 
дратни километри, од кои 8 квадра гни километри 
зафаќаат водите на .Пагадинското Езеро. Селото 
во минатото било чисто македонска населба која 
К’нчов ја спомнува со 360, а Бранков со 588 жи- 
тели Македонци. Милоевиќ ја регистрира со 50 
македонски куќи. Во пописот од 1913 година е 
евидензирапа со 350, а во 1920 година со 749 жи- 
тслп, што зборува дека по Балканските војни ту- 
ка се сместени доселенички семејства. Селото во 
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1928 година имало 846 жители, од кои повеќето 
Македонци, а помалку доселеници. Во 1940 годи- 
на нивниотброј се качи на 1.268 житсли, во 1951 
годииа имаше 1.655, во 1961 година 1.676, во 1971 
година 1.400, во 1981 година 1.334, а во 1991 годи- 
на 1.541 жител. Балавча е прилично богато село. 
Произведува големи количества пченица, тугун, 
памук, детелина, градинарски култури и овошје. 
Прнлично е развиено и сточарството кое се сос- 
тои од поголем број овци и крупен рогат добиток.

18) БАШ ЌОЈ (ΚΛΙΙΙ МАХАЈ1Е) Μπας Κιόϊ

Околу еден киломстар североисточно од се- 
лото Кара Омсрли и североисточно од Лагадина 
до Балканските војни како посебна населба по- 
стоело турско маало познато под името Баш Ќој 
(или Баш Махале) (23° 15’ х 40°47’). Оваа населба 
К’нчов ја спомнува со 110 житсли Турци. Во по- 
доцнежните пописи како посебна населба не сс 
спомнува, бидејќи се смета дека е соединета со 
селото Кара Омерли.

19) БЕРОВО
- ВЕРТИСКОС Βερτίσκος
(н. од 12.2.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Североисточно од Лагадина и западно од Ни- 
грита на падините на Беровската Планипа и на 
надморска височина од 740 метри лежи селото 
Берово (23° 14’ х 40°53’). Тоа претставува само- 
стојна оппггина во Лагадинската околија, чиј оп- 
штински и селски атар опфаќа површина од 47 
квадратни километри (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Иако носи словснско 
пме, ова прилично големо село во минатото било 
и останало населено со чисто грчко население. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 1.100 житсли 
Грци, додека во пописогод 1913 година е евиден- 
тирано со 735 жители. Во 1920 година се евиден- 
тирани 1.053 жители, во 1928 година нивниотброј 
се покачи на 1.438 (тука нема доселеници) и во 
1940 година на 1.606 жители. Селото прилично 
настрада во Граѓанската војна, поради пгго во 
1951 година е евидентирано со 790 жители, што 
значи дека беше преполовено. Во 1961 година 
имаше 953 жители, во 1971 година нивниот број 
сс намали на 308, во 1981 година на 240, но во 
1991 година се покачи на 470 жители. Намалува- 
н>ето на бројот на жителите се должи на големо- 
то иселување во шеесеттите години на поголе- 
миот дел од населението во поголемите градски 
центри, на прво место во Солун. Во послсдните 
години добар дел од семејствата се враќаат во се- 
лото и ги обновуваат своите стопанства. Основ- 
ното занимање на селаните е земјоделството (се 
произведуваат главно компири) и сточарството.

20) БЕШИКСКИТЕ БАЊИ
- ЛУТРА ВОЛВИС Λουτρά Βόλβης

Крај самиот југозападен брег на Бешикско- 
то Езеро, па надморска влсочина од 50 метри, во 
составот на општппата Егри Буџак постојат мп- 
нсрални бањи и населба познати под имсто Бе- 
шикските Бањи (23°24’ х 40°39’). Насслба га е со- 
ссма нова и прв пат е регистрирана во пописот од 
1940 година со 11 жители, по благодарение на ми- 
нералниге бањи и убавата местоположба, насел- 
бата пос гепено порасна, така што во 1951 година 
има 28 и во 1961 година дури 87 жители. Меѓутоа, 
во 1971 година се регистрирани само четири, во 
1981 година 11, а во 1991 година 54 жители. Вак- 
вото варирање иа бројот на жителите се должи 
па запоставувањето на мипералните бањи, на кои 
не им е обрнато внимание од страна на падлеж- 
ните органи на државата и на месната власт.

21) БОГОРОДИЦА (ЕНИ ЌОЈ)
КРИТЈА (КРИТЕА) Κριθιά (Κριθέα) 

(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 27 километри северно од Солун и исто 
толку југоисточно од Кукуш и северозападно од 
Лагадина, на надморска височина од 220 метри е 
сместено селото Богородица (22°59’ х 40°50’). Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадинска- 
та околија, чиј атар опфаќа површипа од 21 ква- 
дратен километар (нарсдба од 5.2.1930, Вл. в/к 
бр. 43/1930). До Втората балканска војиа селото 
било населено исклучително со македонско на- 
селение. К’нчов го спомпува со 200 жители Ма- 
кедонци. Изгледа дека настрадало во Втората 
балканска војна, бидејќи во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано заедно со чифлигарската 
населба Гнојна, која се наоѓала во непосрсдпа 
близина, со 56 жители, додека во пописот од 1920 
година сс попишани 99. По 1923 година грчкитс 
власти тука сместиле доселенички семејства, та- 
ка што селото наеднаш нараснало и како такво 
во 1928 година е евидентирано со 1.090 жители. 
Во 1940 година имаше 1.473, во 1951 година 1.518, 
во 1961 годииа 1.417, во 1971 година 1.198, во 1981 
годииа 1.274, а во 1991 година 1.391 житсл. Насе- 
лението произведува многу тузун и пченица, а 
делумно се занимава и со сточарство.

22) БУЈУК БЕШИК (ГОЈ1ЕМ БЕШИК)
- МЕГАЛИ ВОЛВИ Μεγάλη Βόλβη
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На северозападниот брег на Бешикското 
Езеро на надморска височина од 30 метри лежи 
селото Бујук Бешик (23°26’ х 40°42’), кое адми- 
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нистрагивно влегува во составот на општината 
Ќучук Бсшик. Селото во мипатото било мешана 
населба со грчко и турско иаселение. Како так- 
во, К’нчов го спомнува со 240 жители, од кои 100 
'Гурци II 140 ГрЦи. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 203, а во 1920 година 342 жители 
мсшано население, меѓу кое има и доселеници. 
Во 1924 година по сила на Лозанската конвенција 
Турците биле принудно иселени во Турција и на 
нивно место се доселиле само 11 доселеници, по- 
ради шго во пописотод 1928 година селото е еви- 
дентирано со 166 житсли од кои само 49 жени, 
ΙΠΤΟ укажува на фактот дека се работи за чифли- 
гарска населба, во која биле вработени повеќе 
мажи. Тоа е и причината поради која во 1940 го- 
дина бројот на жителите опадна на 54 души, од 
кои само 9 жени. Од чифлигарската населба по 
Втората свегска војпа селото почна да добива 
физиономија на висгинска населба која во 1951 
година е евидентирана со 209 жители. Во 1961 
година има 384, во 1971 година 245, во 1981 годи- 
на 230, а во 1991 година 249 жители. Селото рас- 
полага со прилично добро земјиште кое дава ви- 
соки приноси, како и со добри ридско-планински 
терепи (Бешикска Планина) погодни за развива- 
ње на сточарството.

23) БУЛАЛИ (БУЈЈ1АКЛИ)
- ДРИМЈА Δρυμιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Лагадина, меѓу селата Корфалу 
и Гулџук Махале, до шеесетгите години постоела 
мала населба позната под името Булали (23° 15’ х 
40°44’), која адмииистративно влегувала во со- 
ставот на опшгината Клисали. Ова мало село до 
1924 година било населено со турско население. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 160 жители 
Турци, додска во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 270, а во 1920 година само со 49 жи- 
тели, што зборува дека прилично настрадало во 
врсмето на Првата светска војна. Во 1924 година 
по сила на Лозанската конвенција и овие мало- 
бројни Турци биле иселени во Турција, а на нив- 
но место грчкиге власти сместиле доселенички 
семејства чиј број на жители во 1928 година изне- 
сувал 86, а во 1940 година 94. Селото веројатно 
настрадало во времето на Граѓанската војна, би- 
дејќи во пописот од 1951 година не се спомнува 
како паселба, додека во пописот од 1961 година е 
евидентирано со 30 души. Селото повторно е на- 
пуиггено од неговите жигели, поради што не се 
спомнува во пописот од 1971 година. Населени- 
ето веројатно се преселило во соседното село Кли- 
сали, под чија општина и припаѓало.

24) ВАИСЛИ (ВАИС КУЛА)
- ВАЈОХОРИОН Βαϊοχώριον
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Три километри северозападно од Бешикско- 
то Езеро на надморска височина од 110 метри ле- 
жи малото село Ваисли (23°23’ х 40°43’), кое ад- 
минисгративно влегува во составот на општина- 
та Чали. Во минатото веројатно тоа била чифли- 
гарска паселба населена со Турци, но фактот де- 
ка не се спомнува ниту кај К’пчов нпту во попи- 
сот од 1913 година зборува дека одамна била на- 
пуштена. Селото во 1928 година е евидентирано 
со 42 жители, од кои 38 мажи, што зборува дека 
се работи за велепоседнички имот, кој подоциа 
бил експроприран и на него биле сместени досе- 
ленички семејства. Во 1940 година селото имаше 
96 жители, во 1951 година 209, во 1961 година 162, 
во 1971 година 98, во 1981 година 84, а во 1991 го- 
дина 64 жители. Населението се занимава со зе- 
мјоделство, а главно произведува пченица, памук 
и други земјоделски производи, а во помала мера 
е развиено и сточарството, за што постојат по- 
годни услови.

25) ВАМВАЌА Βαμβακιά

Североисточно од Бешикското Езеро и од 
населбата Ќучук Бешик крај една мала река по- 
зната под името Маслар, чии води се влсваат во 
езерото, на надморска височина од 150 метри по 
1922 година е подигната сосема нова доселеничка 
паселба (23°37’ х 40°41’). Прв пат се спомнува ка- 
ко доселеничка населба под име Вамваќа (името 
го добила најверојатно затоа што тука се произ- 
ведува многу памук) во јуни 1927 година, кога со 
официјален акт се приклучува кон општината 
Ќучук Бешик. Подигната е на местото на стара- 
та ι-рчка населба која К’нчов ја спомнува со 100 
грчки жители. Во пописот од 1928 година се води 
со 151 жител, сите доселеници. Во 1940 година е 
евидентирана со 203 жители, во 1951 година со 
236, во 1961 година со 311, во 1971 година со 268, 
во 1981 година со 232, а во 1991 година со 245 жи- 
тели. Селото е прилично богато и населението 
произведува големи количества памук, пченица, 
градинарски култури, овошје и други земјодел- 
ски производи.

26) ВИСОКА
- ОСА 'Οσσα
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/18.2.1926)

Големо македонско село во Лагадинската 
околија, сместено 17 киломстри североисточно 
од Лагадииа на јужните падини на Богданската 
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Плаиина на надморска височина од 640 метри 
(23° 13’ х 4О°5О’). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во чиј состав влегува и сслото Кучкар. 
Вкупната површина на оппггинскиот атар изне- 
сува 59 квадратни километри (царска наредба од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Селото Висока е 
старо македонско село, чиј типично старосло- 
венски (старомакедонски) јазик внимателпо е 
проучуван од Μΐιοιγ познати лингвисти и слави- 
сги. По доаѓањето на Турците во селото се досе- 
лени и турски семејства. К’нчов го спомнува со 
1.350 македонски и 200 гурски жители, Бранков 
бројот на Македонците го качува на 2.000, а Ми- 
лоевиќ го регистрира со 250 македонски куќи. Во 
пописотод 1913 година е евпдентирано со 1.680, а 
во 1920 година со 1.726 жители. По иселувањето 
на помалобројните Турци во 1924 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, грчките 
власти тука сместиле речиси едпаков број досе- 
ленички семејства (вкупно 257 доселеници). Се- 
лото како такво во пописот од 1928 година е еви- 
ден гирано со 1.626 жители, во 1940 година имаше 
1.703 жители, по нивниот број се намали по Вто- 
рата светска војна и по Граѓапската војна, и тоа 
во 1951 година на 1.399 жители, во 1961 година на 
1.387, во 1971 година па 889, во 1981 година на 
576, за пак да се покачи во 1991 година па 856 жи- 
тели. Овие статистички показатели зборувааг 
дека особено во шеесеттите години голем број 
жители од Висока се преселиле во поголемиге 
градски центри, на прво место во Солун. Основ- 
ното занимање на жителите од селото Висока е 
земјоделството - главни производи се тутун и 
пченица, а делумно се занимаваат и со сточар- 
ство, за што постојат погодни прострапи терсни. 
Во селото е сместеиа жандармсриска станнца 
која врши надзор и врз неколку околни села.

27) ВОРЕНОС
- НИКОМИДИНОН Νικομηδινόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Југоисточно од Лагадипа, крај главниот пат 
ιιιτο води од Солун и Лагадина за Аспровалта и 
Кавала, на надморска височина од 150 метри е 
сместено селото Воренос (23° 16’ х 40°38’). Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадинска- 
та околија (н. од 11.8.1930, Вл. в/к бр. 289/1930), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 12 
квадратни километри. Селото Воренос е стара грч- 
ка населба во која според К’нчов живееле 170 жи- 
тели Грци. Во пописогод 1913 година с евиденти- 
рано со 140, а во 1920 година со 189 жители. По 
1922 година грчките власти тука сместиле пого- 
лем број доселенички семејства, така што селото 
во 1928 година пораснало на 517 жители. Во 1940 
година нивниот број се покачи на 730, во 1951 

година се евидентирани 817, во 1961 година 824, 
во 1971 година 621, во 1981 година 564, а во 1991 
година 643 жители. Селото лежи во рамнина и 
располага со плодно земјиште кос дава високи 
приноси. Главни производи на населението се 
памук ипченица.

28) ВРАСНА Βρασνά

На три километри западно од Орфанскиот 
Залив и североисточно од Бешикското Езеро, на 
надморска височина од 100 мстри лежи селото 
Врасна (23°39’ х 40°42’). Тоа претставува само- 
стојна општина во Лагадинската околија (царска 
наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј 
состав влегуваат Като Врасна и Неа Врасна, по- 
дигнати по Втората светска војна крај брегот на 
Орфанскиот Залив. Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 41 квадратен кнломе- 
тар. Селото прстставува постара грчка паселба, 
која К’нчов ја спомнува со 850 жители Грци, до- 
дека во пописот од 1913 година е евиден гирана со 
745, а во 1920 година со 905 жители. Тука не биле 
населени доселенички семејства. Во пописот од 
1928 година во селото се регистрирани 877 жите- 
ли, во 1940 година 951, во 1951 година 1.043, во 
1961 година 1.058, во 1971 годипа 789, во 1981 го- 
дина 540, а во 1991 година 427 жители. Драстич- 
ното намалување на населението се должи на 
преселување во новооснованите приморски на- 
селби Като Врасна п Неа Врасна, кои се наоѓаат 
во атарот на селото. Главното занимање на пасе- 
лението е земјоделството, но поради близината 
на морето населението во последно времс почна 
да се ориентира и на туризам, а помалку се зани- 
мава и со риболов.

29) ΓΕΡΑΚΑΡΗ
- ГЕРЛКАРУ Γερακαρού

На 34 километри источно од Солун, крај 
главниот пат што води од Солун и Лагадипа за 
Кавала, оддалечено околу 5 километри југоис- 
точно од Лагадинското Езеро, на надморска ви- 
сочина од 140 метри лежи селото Геракари (23° 13’ х 
40°38’). Тоа прстставува самостојна општина во 
Лагадинската околија, со вкупна површипа на 
општинскиот атар од 18 квадратни киломстри 
(царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). 
Селото до 1924 година било населено со турско 
население. Како такво, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 190, а во 1920 година со 
217 жители. По иселувањсто на Турцитс во 1924 
година, по сила на Лозанската конвепција, грч- 
ките власти тука сместиле поголем број доселе- 
нички семејства. Во пописотод 1928 година Гера- 
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кари е евиденгирано со 609 жители, во 1940 годи- 
иа со 938, во 1951 година со 1.564, во 1961 годипа 
со 1.513, во 1971 годипа со 1.149, во 1981 година 
со 1.171, а во 1991 година со 1.249 жители. Зголе- 
мувањето на бројот на жителите се должи па мес- 
тоположбата и плодните обработливи површини 
со кои сслото располага. Населението произве- 
дува многу памук, пченица, овошје и други земјо- 
делски производи.

30) ГИРЕН (КИРЕН)
МЕСОКОМОН Μεσόκωμον
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од Бешикското Езеро, помалку од чс- 
тири километри северозападно од селото Кари 
Ѓол, иа надморска височина од 250 метри лежи 
малото село Гирен (23°2Г х 40°34’), кое админи- 
с гративно влегува во составот на општината Ка- 
ри Гол. Селото Гирен до 1924 годипа било насе- 
лспо со турско население. Како такво, К’нчов го 
спомнува со 350 жители Турци, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 125, а во 1920 го- 
дипа со 149 жители Турци. По нивното исслува- 
њс во Турција во 1924 година, по сила на Лозан- 
ска га конвенција, грчките власти тука сместиле 
доселенички семејства од Понд и Источна Тра- 
кија, а во последно време и каракачански сточар- 
ски семејства. Во пописот од 1928 година со по- 
вите доселеници селото имало 193 жители, во 1940 
година 216, во 1951 година 278, во 1961 годипа 
255, во 1971 година 146, во 1981 година 88, а во 
1991 година 134 жители. Главното занимање па 
селаните е земјоделството и сточарството. Насе- 
лението произведува компири, пченица и тутун.

31) ГИРМИЧ (ГРАНИЧ)
КРИОНЕРИОН (КРИЈА НЕРА) 

Κρυονέριον (Κρύα Νερά) 
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Гирмич сс наоѓа североисточно од Ла- 
гадина и западно од Сухо на падморска височина 
од 610 метри (23° 17’ х 40°49’). Тоа претставува са- 
мостојна оппггина во Лагадинската околија, во 
чиј состав влегува и селото Авги (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Атарот на 
селото опфаќа површина од 59 квадратни кило- 
метри. Во милатото било населено со турско на- 
селенис. К’нчов го спомнува со 700 житсли Тур- 
ци, додека во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 980, а во 1920 година со 1.137 жители Тур- 
ци. По исслуваљето на турското население во 
1924 година, по сила на Лозанската копвенција, 
грчките власги тука населиле поголем број досе- 
ленички семејства чиј број на жители во 1928 го- 

дипа изнесувал 781. Во 1940 година селото имаше 
1.085, во 1951 година 1.083, во 1961 година 1.132, во 
1971 година 918, во 1981 година 823, а во 1991 го- 
дина 831 жител. Населението се занимава со земјо- 
делство, а произведува многу тутун и пченица.

32) ГНОЈНА Γνόϊνα

Мала чифлигарска населба, која сс распад- 
нала во Првата светска војна. Била сместена во 
непосредна близина и западпо од селото Гувезна 
и јужно од селото Богородица (23°00’ х 40°50’). 
К’нчов ја спомнува со 75 жители Грци, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирана засдно со 
распаднатото максдонско ссло Богородица со вкуп- 
но 56 жители. Во подоцнежнитс пописи оваа па- 
селба повеќе не се спомнува, бидејќи се распад- 
нала. Често се спомнува во минатото заедно со 
соседното село Ени Чифлик (Палеохора), бидеј- 
ќи двете биле чифлигарски населби со грчко на- 
селение (видп и село Ени Чифлик - Палеохора, 
Солунска околија).

33) ДАУТЛИ Δαουτλή

Источно од селото Караџали и ссверозапад- 
но од Клисали до 1924 година постоело мало тур- 
ско село Даутли (23° 15’ х 40°42’), кое администра- 
тивно влегувало во составог на општината Кли- 
сали. Селото Даутли се спомнува во пописот од 
1913 година заедно со населбите Караџали и Не- 
би Махале со вкупно 158 жители Турци, додека 
во пописот од 1920 година се води како посебна 
населба со 55 турски жители. 11о иселувањето на 
Турците во 1924 година селото не било обновено, 
поради ιίΓΓΟ и престанало да се води како посебна 
населба.

34) ДЕРЕ МАХАЛЕ
- МОНАКСЈА Μοναξιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од Сухо и северозападно од Јакина до 
Граѓанската војна постоело малото село Дере Ма- 
хале (23°22’ х 40°46’), кое административно вле- 
гувало во сосгавот на опиггината Јакипа. Селото 
Дере Махале всушност ίι припаѓало на групата 
турски маала (вкупно седум) позната под заед- 
ничкото име Јакипа. К’нчов го спомнува со 240 
жители Турци, додека во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 135, а во 1920 година со 76 жи- 
тели. По иселувањето на Турците во 1924 година 
грчките власти во него сместиле доселенички се- 
мејства, па дури и го преименувале со ново грчко 
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име. Меѓутоа, поради непосредпата близина со 
соседното село Џами Махале, двете села се смс- 
гале за соединети, поради што и во пописот од 
1928 и 1940 година Дсрс Махале не сс спомнува 
како посебна населба. Селото се распадна во 1 'ра- 
ѓанската војна и неговите жители се прибраа во 
соседното село Јакина, но продолжуваат и ната- 
му да ги корис гат своите имоти.

35) ДЕРЕЛИ
- ПОТАМИ Ποτάμι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Лагадинското Езеро и се- 
верозападно од Бешикското Езеро, во подножје- 
то на планината Дерели, крај реката Сарај (или 
Дерсли) до Втората светска војна лежело мало 
село, познато под името Дерели (23° 18’ х 40°45’). 
Оваа населба и припаѓала на групата турски ма- 
ала позната под заедничкото име Ѓулџук Махале. 
Во пописот од 1913 година Дерели се спомнува 
како посебна населба, но бројот па жителите е 
пресметан заедно со сите населби на Ѓулџук Ма- 
хале, додека во пописот од 1920 година се води 
како посебна населба со 66 турски жители. По 
иселувањето на Турците во 1924 година грчките 
власги тука сместиле неколку доселенички се- 
мејства, чиј број на жители во 1920 годииа изне- 
сувал 30. Поради немање услови за нормално 
живеење селото се распаднало непосредно пред 
Втората светска војна, а неговото население се 
прибрало во селото Чесме Махале.

36) ДОГАНЏИ ЧИФЛИК
-ДОГАНЦИОН Δογαντζίον

Југоисточно од Лагадинското Езеро, меѓу се- 
лата Левен и Геракари, речиси споено со послед- 
нава населба, до Втората светска војна како по- 
себна населба се водеше селото Доганџи (23° 12’ 
х 40°38’), кое административно влегувало во сос- 
тавот на општината Геракари. Иако во пописот 
од 1913 година се спомнува како посебна насел- 
ба, неговото население е пресметано во бројот 
на жителите на селото Геракари, а во пописот од 
1920 година воопшто не се спомнува. Населено 
било со турско население. По иселувањето на Тур- 
ците во 1924 година грчките власти тука смести- 
ле доселенички семејства. Како такво, селово во 
пописот од 1928 година е евидентирано како по- 
себна населба со 327, а во 1940 година со 410 жи- 
тели. По Втората светска војна, бидејќи е сосема 
споено со селото Геракари, повеќе не се води 
како посебна населба.

37) ДОРКАС (ПЕА ДОРКАС)
Δορκάς (Νέα Δορκάς)

Северно од градот Лагадина и југоисточно 
од Кукуш, крај самиот главен пат кој води од Со- 
лун за Серес, на надморска височина од 550 ме- 
три с сместепо селото Доркас (23°06’ х 40°53’), кос 
административно влегува во составот на општи- 
ната Караџа Кој. Доркас е ново доселеничко се- 
ло, подигнато по 1922 година, во кое биле сместс- 
пи доселенички семејства од Источна Тракија. 
Бројот на нивните жители во 1928 година изне- 
еувал 277. Во 1940 година селото имаше 339, во 
1951 година 355, во 1961 годииа 374, во 1971 годи- 
на 325, во 1981 година 331, а во 1991 година 657 
житсли. Главни производи па населението се жи- 
га, добиточна храпа, лсќа, тутун, а слабо е раз- 
виено и сточарството.

38) ДРАМЕНЏИК (ДРАМАЗЛИ) 
-ДРАКОНДИОН Δρακόντιον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 10 километри југоисточио од Лагади- 
на, иа три километри северно од Лагадинското 
Езеро, на надморска височина од 150 метри е 
сместено селото Драмепџнк (23° 10’ х 40°44’), кое 
административно влегува во составот на оппгги- 
ната Балавча. Селото било населено со турско 
население се до Балкапскитс војни, кога настра- 
дало, поради што и во пописот од 1913 година се 
води како напуштсна населба. Во пописот од 
1920 година е евидентирано со 21 жител, сите од 
машки пол, игго зборува дека се работи за всле- 
поседнички имот. Грчките власти гука сместиле 
поголем број доселенички семејства чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 146. Во 1940 го- 
дина се евидентирани 301, во 1951 година 277, во 
1961 година пак 301, во 1971 година 266, во 1981 
година 224, а во 1991 годииа 283 жители. Населе- 
нисто произведува тутун, пчеиица и други земјо- 
делски производи.

39) ЃОЛБА1ПИ (ЕНИ ЃОЛБАШИ)
- АКРОЛИМЊА Ακρολιμνιά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На два киломстра западно од Бешикското 
Езеро, во атарот на општината Клисари, до пред 
В гората свстска војна лежсло малото село Гол- 
баши (23°19’ х 40°41’). До Првата светска војна, 
кога и се распаднало, селото било населено со 
турско население. Во пописот од 1913 година се 
спомнува со само 15 жители, додека во пописот 
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од 1920 година не се спомнува, зашто во мсѓу- 
време било напуштепо. Сслото било обновено по 
1922 година кога тука биле сместени доселе- 
нички семејства чиј број во 1928 година изнесу- 
вал 108 жители, за да опадне во 1940 година само 
на 19 жители. Подоцна селото сосема се распад- 
на поради маларичноста на теренот.

40) ЃУВЕЗНА (ГВОЗДОВО)
- АСИРОС’ Άσσηρος
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На 23 километри северно од Солун и севе- 
розападно од .Пагадина, крај главпиот пат што 
води од Солун за Серес, на надморска височина 
од 180 мезри лежи селото Ѓувезна (23°02’ х 40°49’). 
Тоа претставува самостојна оппггина во Лагадин- 
ската околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. 
в/к бр. 152/1918), во чиј состав влегуваат и селата 
Ексамилион и Отманли Махале. Вкупната повр- 
шина на општиискиот атар изнесува 68 квадрат- 
ни километри. До 1924 година селото било ме- 
шано и се состоело од грчко (одамна погрчено 
македонско) население и од турско население. 
К’нчов го спомнува со 360 турски и 500 погрчени 
македонски жители, Милоевиќ го регистрира со 
200 куќи на погрчено македонско население, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 992, а во 1920 година со 1.206 жители. По исе- 
лувањето на помалобројните Турци во 1924 годи- 
на, по сила на Лозанската конвенција, грчкитс 
власти тука сместиле доселенички семејства, та- 
ка што селото во 1928 година нараснало на 1.412 
жители, во 1940 година имаше 1.635, во 1951 го- 
дина 1.775, во 1961 година 1.776, во 1971 година 
1.654, во 1981 годииа 1.767, а во 1991 година 1.911 
жители. Во селото е сместена жандармериска 
станица која врши надзор и врз неколку околни 
села. Населението произведува главно тутун и 
пченица, а делумно се занимава и со сточарство 
за кое постојат погодни и пространи терени.

41) ЃУВЕЗНА БАШИ МАХАЛЕ
Гιουβέζνα Μπασί Μαχαλέ

Една од шесте турски населби на Отманли 
Махале. Се наоѓала во атарот на општината Ха- 
џи Махале (Пенте Врисе), во непосредна близина 
и југозападно од Џами Махале (Полидендрион), 
североисточно од селото Гувезна. К’нчов ја спом- 
нува како турска населба со 45 житсли Турци. 
Изгледа дека населбата настрадала во Балкан- 
ските војни, бидејќи во пописите од 1913 и 1920 
година не се спомнува.

42) ЃУВЕЛЏА (ЃУВЕЛЦИ, ЃУВЕРЏЕ)
ФИЛАДЕЛФИОН Φιλαδέλφιον 

(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 6 километри северно од Бешикското 
Езеро и јужно од сега исушените Мавровско и 
Ланџанско Езеро, на северните падини на Бешик- 
ската Планина на падморска височипа од 400 
метри е сместено селото Ѓувслџа (23°28’ х 40°45’). 
Тоа претставува самостојна оппггина во Лагадин- 
скага околија (наредба од 12.4.1930, Вл. в/к бр. 
120/1930), во чиј состав влегуваат и селата Канџа 
и Нуда. Вкупната површина на опиггинскиот атар 
изнесува 49 квадратни километри. Селото Гувел- 
џа до 1924 година било населено со турско насе- 
ление. Како такво, К’нчов го спомнува со 200 жи- 
тели Турци, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 230, а во 1920 година со 247 жители. По 
принудното иселување па Турците во 1924 годи- 
на, по сила на Лозанската конвенција, грчкиге 
власти тука сместиле поголем број доселенички 
семејства. Во пописот од 1928 година селото е 
евидентирано со 428 жители, во 1940 година има 
577, во 1951 година 560, во 1961 година 679, во 
1971 година 499, во 1981 година 357, а во 1991 го- 
дина 403 жители. Населението произведува тутун, 
пченица, памук и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

43) ЃУЛМЕНИЧ (ГУМЕНИЧ)
-СТИВОС Στίβος
(н. од 2.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Југозападно од Бешикското Езеро, на сами- 
от главен пат што води од Солун и Лагадина за 
Кавала, на надморска височина од 160 метри е 
расположено селото Ѓулменич (23°18’ х 40°39’)· 
Тоа прстставува самостојна општина во Лагадин- 
ската околија (царска наредба од 23.9.1949, Вл. 
в/к бр. 242/1949), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 11 квадратни километри. До 1924 
година селото Ѓулменич било населено со турско 
население. Како такво, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 80, а во 1920 година 289 жи- 
тели, што укажува на фактот дека во меѓувреме 
било населено со доселенички семејства. По исе- 
лувањето на преостанатите Турци во 1924 година 
гука биле сместени и други доселенички семеј- 
ства, така што селото во 1928 година нараснало 
на 378, во 1940 година имало 556, во 1951 година 
639, во 1961 година 777, во 1971 година 550, во 
1981 година 587, а во 1991 година 628 жители. На- 
селението се занимава со земјоделство - произ- 
ведува големи количества памук, пченица и овошје.
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44) ЃУЛУЗЛУ МАХАЛЕ
-ЕКСАЛОФОС Εξάλοφος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Лагадина и југозападно 
од Сухо, крај патот што води од Лагадина за Су- 
хо, до 1924 година се наоѓаше група мали турски 
маала (Јарамазли, Кара Омбаси, Карга, Ќутукчи, 
Џами Махале и Хаџи Махале) позната под заед- 
ничкото имс Ѓулузлу Махале (23°07’ х 40и49’), со 
вкупно 780 жители, колку игго се регистрирани во 
пописотод 1913 година. Во пописотод 1920 годи- 
на овие маала исто така се евиденгирани заед- 
нички со 382 житсли. По иселувањето на Турци- 
те во 1924 година тука биле сместени доселенич- 
ки семејства. Со наредба на грчката влада од 28 
декември 1928 година (Вл. в/к бр. 7/14.1.1927) овие 
турски маала се преименувани под заедничко име 
Ексалофос, што значи шест рида, што одговара 
на шест маала распоредени еднододруго, но секо- 
ја од овие шест населби доби и по едно ново грч- 
ко име и во пописите на населеиието се водат ка- 
ко посебни населби, кои имаат заедничко имс, 
така што се иознати како општина Ексалофос 
(види посебно за секоја од наведените населби 
што ја сочинуваат општината Гулузлу Махале).

45) ЃУЛЏУК МАХАЛЕ
- МИКРОКОМИ Μικροκώμη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Лагадина, североисточно од Ла- 
гадинското Езеро и северозападно од Бешикско- 
то Езеро, на надморска височина од 290 метри 
лежи малото село Ѓулџук Махале (23°17’ х 40°44’), 
кое административно влегува во составот на оп- 
пггината Клисали. Селото Ѓулџук Махале до 
1924 година било населено со гурско население. 
К’нчов го спомнува со 150 души турско населе- 
ние, во пописот од 1913 година е евидентирано 
заедно со петте турски маала (Дерели, Коџа Аг- 
лер, Мендешлер, Џами и Чешме) со вкупно 316 
жители, но овој број опаѓа во 1920 година на са- 
мо 27 жители. Грчкитс власти тука сместиле до- 
селенички семејства, чиј број на жители во 1928 
година изнесувал 177, во 1940 година 190, во 1951 
година 144, во 1961 година 183, во 1971 година 49, 
во 1981 година 50, а во 1991 година 62 жители. 
Населението произведува компири, пченица и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

46) ЕВАНГЕЛИСТРИЈА (НОВО КАРАЏАЛИ) 
Ευαγγελίστρια

Североисточно од Лахана, на 55-иот кило- 
метар на главниот пат што води од Солун за Се- 

рес, па надморска височина од 580 метри по 1928 
година е изградена нова доселеничка населба под 
името Евангелистрија (23° 14’ х 40°59’), која ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
га Лахана. Всушност се работи за доселеници од 
соседното село Караџали, кое било сместено на 5 
километри источно од селото Лахана и админи- 
сгративно влегувало во составот на општината 
Лахана. Селото Караџали било напуштено, а не- 
говото население се паселило во новоизграде- 
ната населба Евангелистрнја (види и село Кара- 
џали), која прв пат се спомнува во пописот од 
1940 година со 114 жители. Во пописот од 1951 
година има 139, во 1961 година 208, во 1971 годи- 
на 185, во 1981 година 142, а во 1991 година 146 
жители. Населението произведува тутун и пчени- 
ца, а делумно се занимава и со сточарство.

47) ЕГРИ БУЏАК
- IΙΕΑ АПОЛО11ИЈА Νέα Απολλωνία
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу три километри јужно од Бешикското 
Езеро, на 58 километри источио од Солун, на 
надморска височина од 110 метри лежи селото 
Егри Буџак (23°27’ х 40°38’). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Лагадинската околија (цар- 
ска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во 
чиј состав влегуваат и селата Алчили и Бешик- 
ските Бањи. Вкупната поврпшна на огшггинскиот 
атар изнесува 71 квадратен километар. Егри Бу- 
џак до 1924 година било населено со турско насе- 
ление. Како такво, во пописот од 1913 годииа е 
евидентирано со 1.050, а во 1920 година со 939 
жи гели Турци. По нивното иселување во 1924 го- 
дина во Турција, по сила на Лозаиската конвен- 
ција, грчките власги тука смсстиле поголем број 
доселенички семејства. Во пописот од 1928 годи- 
на селото е евидентирано со 906 жители, во 1940 
година со 1.390, во 1951 година со 1.260, во 1961 
година со 1.570, во 1971 година со 1.615, во 1981 
година со 1.523, а во 1991 година со 1.627 жители. 
Бидејќи лсжи во рамнина и располага со плодна 
и обарботлива површииа, селото е прилично бо- 
гато. Главни производи се памук, овошје и тутун. 
Во селото се сместеии жандармериска станица и 
пошта која го опслужува населението и од не- 
колку околни села.

48) ЕДИКЛИ (ЈЕДИКЛИ)
- КАТО ПЕРИСТЕРА Κάτω Περιστερά 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Југоисточно од Солун и југозападно од село- 
то Перистера, а само два километра источно од 
селото Троханли до пред Втората светска војна 
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постоело малото село Едикли (23°08’ х 40°ЗГ), 
кое административно спаѓало во општината Пе- 
рисгера. Веројатно било населено со турско на- 
селение. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
раио со 48 души турско население, додека во по- 
писот од 1920 година не се спомнува како насел- 
ба, што значи дека настрадало во врсмето на Пр- 
вата светска војна. По 1922 година тука биле сме- 
стени доселенички семејства чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 31, но тие малку подоц- 
на поради немање нормални услови за живесњс 
го напуштиле селото кое во пописот од 1940 
година е регистрирано како напуштена населба.

49) ЕКСАМИЛИОН Εξαμίλιον

Северно од Солун и Лагадина и североза- 
падно од Кукуш на надморска височина од 260 ме- 
три е сместсно селото Ексамилион (23°ОО’ х 40°52’) 
кое адмииистративно влегува во составог на оп- 
штината Ѓувезна. Ова село претставува нова до- 
селеничка населба изградена по 1922 година, 
кога во неа биле сместени доселенички семеј- 
ства. Селово прв пат се спомнува во пописот од 
1928 година со 158 жители, додека во пописот од 
1940 година е евидснтирапо со 306 жители, во 
1951 година со 340, во 1971 година со 192, во 1981 
година со 190, а во 1991 година со 204 жители. 
Населението произведува тутун и пченица, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

50) ЕНИ МАХАЛА Ενί Μαχαλά

Во атарот на оппггината Негован (Литован), 
во негова непосредна близина, до Првата свезхжа 
војна постоело мало турско село познато под 
имсто Ени Махала. Ова село К’нчов го спомнува 
со 100 жители Турци, додека во пописот од 1913 
година с евидентирано со 166 жители. Селото ве- 
ројатно настрадало во времсто на Првата свет- 
ска војна, бидејќи во пописотод 1920 година, па и 
во подоцнежните, не се спомиува повеќе како 
населба.

51) ЕНИ ΜАХАЛА Ενί Μαχαλά

Во атарот на општината Сухо (23°25’ х 40°45’), 
во неговата непосредна близина, до Првата све г- 
ска војна постоела мала турска населба позната 
под имсто Ени Махала, која К’нчов ја спомнува 
со 80 турски жители, а која во пописот од 1913 
година е евидснтирана со 47 турски житсли. Из- 
гледа дека населбата настрадала во Првата свет- 
ска војна, поради што и не се спомнува во по- 
доцнежните пописи.

52) ЕНИ ЌОЈ (ЃАНИК)
- ВЕЛИСАРИОН Βελισσάριον
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во атарот па општината Караџа Ќој, во под- 
ножјето на планината Клепе, до 1927 година по- 
стоело малото зурско ссло Ени Кој (23°07’ х 40°53’), 
кое административно спаѓало во општината Ка- 
раџа Ќој. Ова мало турско село се спомнува во 
пописот од 1913 годнна како напуштена населба, 
бидејќи настрадало во Балканските војни. Во по- 
писот од 1920 година исто така ие се спомнува. 
Веројатно било обновено во 1924 годипа кога грч- 
ките власти во него сместиле неколку доселе- 
нички семејства, па дури во 1927 година било пре- 
именувано со ново грчко име Велисарион (веро- 
јатпо се работи за името на византискиот вој- 
сководец Велисариј). Меѓутоа, поради немање ус- 
лови за живсење, селото повторно е напуштено 
од неговите жители кои се прибрале во соседно- 
то село Караџа Ќој. Тоа е и причипата поради 
која во пописот од 1928 година ова село не се 
спомнува.

53) ЗА11ГЛИВЕРИ
- ЗАГЛИВЕРИОН Ζαγλιβέριον

На 47 километри источпо од Солун, југоис- 
точпо од Лагадинското Езеро и југозападпо од 
Бешикското Езеро, на надморска височина од 
205 мегри е сместено гратчето Зангливсри (23° 18’ х 
40°34’). Тоа претставува самостојна општина во 
.Пагадинската околија (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј оппггински атар 
опфаќа поврпшна од 63 квадратни километри. 
(Во составот на општината влегува и распадна- 
тото село Кизели). Гратчето Зангливери с една 
од најстарите паселби во околијата, а се смета 
дека е подигнато уште во II вск прсд нашата ера 
од грчки колонисти. Спорсд бројот на иаселени- 
ето е најголемо во својата околина, поради што и 
презгтавува стопански и админисгративен центар 
на околу 14 села. До 1924 година било населено 
со грчко и турско населсние. К’нчов го спомнува 
со 1.160 жители, од кои 900 Грци и 260 Турци. Во 
попнсот од 1913 година е свидентирано со 1.820, а 
во 1920 година со 1.812 жители. По иселувањето 
на Турците во 1924 година грчките власти тука 
сместиле повеќе доселенички семејства, така што 
во пописот од 1928 година се евидентирани 2.707 
жители. Во 1940 година ова гратче има 2.718, во 
1951 година 2.482, во 1961 година 2.081, во 1971 
година 2.376, во 1981 година 2.199, а во 1991 го- 
дина 2.302 жители. Населението произведува го- 
леми количества гутун и пченица, а поради про- 
страните површини погодни за одгледување до- 
биток прилично е развиено и сточарството. Во 
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ова гратче се сместени жандармериска потко- 
манда, пошта, државна благајпа, финансиска ин- 
спекција, како и други јавни служби кои го оп- 
служуваат населението и па неколку околни се- 
ла. Постојат исто така поголем број трговски и 
занаетчиски дуќани.

54) ЗАРОВО
-НИКОПОЛИС Νικόπολις
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Големо македонско село кое се распадна во 
1945 година поради теророт на грчката десница. 
Селото беше сместено североисточно од Лагади- 
на, на 47 километри североисточпо од Солун и на 
5 километри источпо од главниот пат што води 
од Солун за Серес, на северозападшп'е падини на 
Богданската Планина, на надморска височина од 
580 метри (23°1Г х 40°53’). Тоа и денес претста- 
вува самостојна оппггина во Лагадинската околи- 
ја, чиј атар опфаќа површина од 20 квадратни 
километри (н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 407/1926). 
Зарово било едно од најголемите македонски се- 
ла во Лагадинската околија. К’нчов го спомнува 
со 1.500, а Бранков со 1.896 жители Македонци. 
Меѓутоа, во Втората балканска војна при наста- 
пувањето на грчките војски селото било до темел 
разурнато, а неговото избезумено население по- 
барало спас во бегство, поради што во пописот 
од 1913 година селото се води како напуштена 
населба. Многу подоцна селото било обновено, 
кога во него се вратил дел од неговите житсли, 
така што тоа во пописот од 1920 година е евн- 
дентирано со 380 жители. По 1922 година тука 
биле сместени и 235 доселеници, така што селото 
станало мешаиа населба која во 1928 година има- 
ла 499, а во 1940 година 674 жители од кои пове- 
ќе од половината Македонци. Во 1951 година е 
евидентирано со 576 жители, во 1961 година има- 
ше 592, во 1971 година 232, во 1981 година 196, а 
во 1991 година 277 жители. Намалувањето на бро- 
јот на жителите во шеесегтите годипи се должи 
на масовното иселување во поголемите градски 
центри. Населението произведува многу тутун, 
компири и пченица, а поради поволнитс пасишта 
прилично е развиено и сточарството.

55) ЈАКИНА
АСКОС Ασκός

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Меѓу четиритс езера на Лагадинската око- 
лија, источно од Лагадина и јужно од Сухо, на 
надморска височина од 480 метри е сместено се- 
лото Јакина (23°23’ х 40°45’). Тоа претставува са- 

мостојна оппггина во Лагадинската околија (цар- 
ска паредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј 
атар опфаќа 70 квадратни километри. Селото Ја- 
кина до 1924 година всушност се состоело од гру- 
па турски маала, и тоа: Камбулу, Кара Исли, Ме- 
минли, Дере Махале, ГГрнар Баши, Џами и Чил 
Махале, со вкупно 1.186 турски жители, колку 
што имало во 1913 година, додека во поппсот од 
1920 година сите овие маала имале 1.156 жители 
Турци, без маалото Меминли, кое изгледа дека 
се распаднало во меѓувреме. (Во пописот од 1920 
година бројот на жителите на секое маало се да- 
ва одделно, види посебно за секое од наведените 
маала). По иселување го на Турците во 1924 годи- 
на грчките власти тука сместиле поголем број 
доселенички семејства. Селото Јакина во попи- 
сот од 1928 година (се состоело од маалата Кам- 
булу, Кара Исли, Меминли, и П’рнар Баши) еви- 
дентирано е со 1.307 жители, во 1940 година има 
1.336 жители, во 1951 година 1.802, во 1961 година 
2.143, во 1971 година 1.667, во 1981 година 1.788, а 
во 1991 година 2.012 жители. Селото располага 
со плодни површини обрабогливо земјиште и 
произведува памук, пчепица и други земјоделски 
производи. Во селото се сместени жандармерис- 
ка станица и пошта која го опслужува паселени- 
ето од неколку околни села.

56) ЈАРАМАЗЈ1И
- АЈДОНИ.1А Αηδόνια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Лагадина и западно од 
Сухо, околу два километра северозападно од Ха- 
џи Махале, до пред Втората светска војна по- 
стоела малата насслба Јарамазли (23°08’ х 40°49’) 
која адмипистративпо влегувала во составот на 
општината Хаџи Махале. Ова село до 1924 годи- 
на всушност 0 припаѓало на група га турски ма- 
ала познати под заедничкото име Гулузлу Маха- 
ле (Ексалофос). К’нчов селово го спомнува со 
130 жители Турци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 159, а во 1920 година сите 
шсст маала, од коишто се состосла оваа општи- 
на, имале вкупно со 382 житсли, што значи дека 
настрадалс во Првата светска војна. По иселува- 
њето на Турци ге во 1924 година грчките власти 
тука сместиле доселенички семејства, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 100. Малку по- 
доцна насслбата сс споила со соседното село Џа- 
ми Махале (Полидендрион), поради што во попи- 
сог од 1940 година, па и подоцна, оваа населба не 
се појавува посебно, бидејќи сс смета како една 
населба со Џами Махале.
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57) КАВАК (КАВАКИ)
-ЛЕВКУДА Λευκούδα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северно од Бешикското и североисточио од 
.Пагадинското Езеро на надморска височина од 
400 метри е сместено селото Кавак (23°33’ х 40°44’) 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Маслар. Селото Кавак до 1924 година 
било населено со турско население. К’нчов го 
спомнува со 130 турски жители, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 164, а во 1920 го- 
дина со 184 жители Турци. По иселувањето на 
Турците во 1924 година грчките власти, тука смес- 
тиле доселенички семејства. Бројот на нивните 
жители во 1928 година изнесувал 222. Во 1940 
годииа селото имало 276 жители, во 1951 година 
232, во 1961 година 332, во 1971 година 287, во 
1981 година 164, а во 1991 година 156 жи гели. На- 
селението се занимава со земјоделство, а произ- 
всдува памук, пченица и други производи.

58) КАВАЛАРЦИ
- КАВАЛАРИОН Καβαλλάριον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На пет километри јужно од Лагадина на над- 
морска височина од 85 метри е расположеио се- 
лото Каваларци (23°03’ х 40°43’). Тоа претставу- 
ва самостојна општина во Лагадинската околија 
(царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
1918 г.), чиј оппггински атар опфаќа површина од 
44 квадратни километри. До 1924 година селото 
било мешано, со македонско и турско население. 
Според К’нчов селото имало 400 жители, од кои 
200 Македонци и 200 Турци. Бранков смета дека 
сите негови 240 жители се Македонци, додека 
Милоевиќ го регистрира само со 13 македонски 
куќи. Селото се состои од две маала - Каваларци 
и Кисла, во кои во пописот од 1913 година се 
евидентирани 284 жители, додека во 1920 година 
селото имало 389 жители, што зборува дека тука 
во мегуврсме биле сместени уште 339 доселе- 
нички жители, така пгго селото во пописот од 
1928 година нарасна на 647 жители. Во 1940 годи- 
на е евидентирано со 1.008, во 1951 година со 1.125, 
во 1961 година со 1.240, во 1971 година со 1.210, 
во 1981 година со 1.375, а во 1991 година со 1.518 
жители. Бројот на жителите се зголемил благо- 
дарение на местоположбата, на близината на Ла- 
гадина, Солун и Лагадинското Езеро, како и на 
тоа тто селото располага со плодни обработ- 
ливи површини кои се наводнуваат. Главни про- 
изводи на населението се градинарски култури, 
бостан ипчсница.

59) КАЈДАГ МАХАЛЕ (КАЈРАК МАХАЛА)
Καϊδάκ Μαχαλέ

Едпо од повеќето турски маала на општина- 
та која ја сочинувала групата турски маала по- 
зната под заедничкото име Ајвалик Дере Ма- 
хале. К’нчов го спомпува Кајдаг како посебна 
населба со 60 жители Турци, во пописот од 1913 
година е евидентирано заедно со маалата Ајва- 
лик и Асир со вкупно 642 жители, додека во 
пописот од 1920 година вооппгго не се спомпува, 
бидејќи маалото се распаднало во врсмето на 
Првата све гска војна, а по нормализирањето на 
ситуацијата не било обновено, така што престана 
да постои.

60) КАМГ.УЛУ Καμπουλού

Едно од седумте турски маала па општината 
Јакипа. Во пописот од 1913 година се спомнува 
како посебпа населба, по бројот на неговите жи- 
тели е пресметан во составот на сите маала на 
Јакина, додека во пописот од 1920 година е еви- 
дентирано како посебна населба со 212 жители 
Турци. По нивиото иселување во Турција тука 
биле сместени доселенички семејства. Камбулу 
заедно со маалата Кара Исли, ГГрнар Баши и 
Меминли го формираа новото доселеничко село 
Јакина и се водат како единствена паселба (види 
и с. Јакина).

61) КАНЏА
- АНИКСЈА Ανοιξιά
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Меѓу Бешикското, Мавровското и Ланџан- 
ското Езеро, североисточно од Јакина, на над- 
морска височина од 410 метри лсжи селото Канџа 
(23°27’ х40°46’), кое административно влегува во 
составот на општината Ѓувелџа. Селото во мина- 
тото било турска населба која била растурена 
порано, бидејќи не се спомнува ниту кај К’нчов 
ниту во пописите од 1913 и 1920 година. По 1922 
година била обновена и во неа биле сместени до- 
селенички семејства. Бројот на нивните жители 
во 1928 годипа изнссувал 245, во 1940 година 369, 
во 1951 година 353, во 1961 година 478, во 1971 
година 404, во 1981 година 327, а во 1991 година 
278 жители. Селото с прилично богато. Главни 
производи на населението се памук, пченица и 
други земјоделски култури.

62) ΚΑΡΑ ИСЛИ (ΚΑΡΑ ИСЛА) Καρά Ισλή

Едно од седумте гурски маала на општината 
Јакипа. Во пописот од 1913 година се спомнува
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како посебна населба, но бројот па неговите жи- 
тели е пресметан во бројот на ситс маала на Ја- 
кина, додека во пописот од 1920 годнна е евиден- 
тирано како посебна населба со 270 жители. По 
иселувањето на Турците тука биле сместени до- 
селенички семејства. Кара Исли заедно со ма- 
алата Камбулу, ГГрнар Баши и Меминли ја фор- 
мирале доселеничката населба Јакина (види и се- 
ло Јакина).

63) ΚΑΡΑ ОМБАСИ
(ΚΑΡΑ БОСНА МАХАЛА)
- АСПРОРАХИ Ασπρορράχη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927

Некогашна турска населба од групата тур- 
ски маала позната под заедничкото име Гулузлу 
(или Улочли) Махале (Ексалофос). Лежела севе- 
роисточно од Лагадина, источно од Ѓувезна и за- 
падно од Хаџи Махале (23°06’ х 40°49’). К’нчов ја 
спомнува со 100 жители Турци, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирана со 185, а во 1920 
година со 152 жители. По иселувањето на Турци- 
те во 1924 година грчките власти тука смес гиле 
доселенички семејсгва од Понд, чиј број на жите- 
ли во 1928 година изнесувал 54. Малку подоцна 
ова маало се споило со соседното ссло Џами Ма- 
хале и престанало да се води како посебна населба.

64) ΚΑΡΑ ОМЕРЛИ
- ЛОФИСКОС Λοφίσκος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927

Село и самостојна оппггина во Лагадинската 
околија, во чиј состав влегува и селото Чернак 
(н. од 8.7.1931, Вл. в/к бр. 214/1931). Лежи на јуж- 
ните падини на планината Богдан, североисточно 
од Лагадина и југозападно од Сухо, на надморска 
височина од 460 метри (23° 14’ х 40°47’). 
Ошптинскиот атар опфаќа површина од 53 квад- 
ратни километри. Селото Кара Омерли до 1924 
година било населено со турско население. К’н- 
чов го спомнува со 500 жители Турци. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 645, но во 
1920 година со само 208 жители, што значи дека 
во Првата светска војна прилично настрадало. Во 
1924 година турското население по сила на Ло- 
занската конвенција било принудено да се исели 
во Турција. На негово место грчките власти смес- 
тиле доселенички семејства, чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 310. Во 1940 година се 
попишани 400, во 1951 година 482, во 1961 година 
515. во 1971 година 340, во 1981 година 292, а во 
1991 година 326 жители. Населението произведу- 
ва тутун, пченица, компири и други земјоделски 
производи, а благодарение на пространите и бо- 

гати пасишта внимание му посветува и на сто- 
чарството.

65) КАРАКОЧАНИ (КАРАН МАХАЛЕ)
Καρά Κότσανη

Турска иаселба пгго и припаѓала на групата 
турски маала позпата под заедничкото име От- 
манли Махале. Во пописот од 1913 година е еви- 
дентирана како посебна населба со 114 турски 
жители додека во пописот од 1920 година не се 
спомпува како иаселба, што значи дека селото се 
распаднало во времето на Првата светска војна. 
По иселувањето на Турците грчките власти тука 
смесгиле доселенички семејства кои ја форми- 
рале заедиичката доселеничка населба Отманли 
Махале (Маврорахи) (види и с. Отманли Махале).

66) КАРАЏА ЌОЈ
- КАРТЕРЕ Καρτεραί
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Деветнаесет километри југоисточно од Ку- 
куш, а северно од Лагадина, на јужните падини 
па планината Клепе на надморска височина од 
650 метри е сместено е селото Караџа Ќој (23°05’ 
х 40°55’). Тоа претставува самостојна општина во 
Лагадинската околија, во чиј состав влегуваат и 
селата Доркас и Стефанија. Вкупната површина 
на општинскиот атар изнссува 60 квадратни ки- 
лометри (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918). Селото до 1924 година било населено 
исклучително со турско население и било едно од 
најголемите турски села во околијата. К’нчов го 
спомнува со 900 житсли Турци, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 908, а во 1920 го- 
дина со 817 жители. По сила на Лозанската кон- 
венција неговите жители присплно биле иселени 
во Турција, а на иивно место грчките власти на- 
селилс доселенички семејства од Источна Траки- 
ја и од Мала Азија, а подоцна и извесен број ка- 
ракачански семејства. Новото доселеничко насе- 
ление во 1928 година имало 273 жители, во 1940 го- 
дина 421, во 1951 година нивниот број се намали 
на 243, во 1961 година имаше 335, во 1971 година 
271, во 1981 година 248, а во 1991 година 207 жите- 
ли. Главни производи на селото се жито и тутун, а 
населението делумно се занимава и со сточарство.

67) КАРАЏАЛИ (КАРАЏА)
ЕВАНГЕЛИСМОС Ευαγγελισμός 

(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Крај североисточниог брег на Лагадинското 
Езеро, на надморска височипа од 115 метри, сме- 
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стено с селото Караџали (23°13’ х 40°42’) кое по- 
рапо административно влсгувало во составот на 
општината Корфалу, но во поново времс прет- 
сгавува самостојна општина во Лагадинската око- 
лија. Вкупната површина на општинскиот атар 
изнесува 21 квадратен километар. Селото Кара- 
џали во пописот од 1913 година се спомнува за- 
едно со селата Даутли и Неби Махале, со вкуно 
158 жители Турци, додека во пописот од 1920 го- 
дина воопшто не се спомнува, што значи дека во 
меѓувреме се распаднало. По 1922 година селото 
било обновено н во него биле сместени доселе- 
нички семејства од Мала Азија и Источна Тракија. 
Бројот на нивните жители во 1928 година изнесу- 
вал 289, во 1940 година селото имаше 449, во 1951 
година е евидентирано со 617, во 1961 година со 607, 
во 1971 годипа со 518, во 1981 година со 419, а во 
1991 година со 478 жители. Населението се зани- 
мава со земјоделство, а произведува големи ко- 
личества памук и пченица.

68) КАРАЏАЛИ Καράτζαλη

Турска населба и што ή припаѓала на гру- 
пата турски маала позната под заедничкото име 
Отманли Махале. Во пописот од 1913 година е 
евидентирана со 108, а во 1920 година со 142 жи- 
тели Турци. По иселувањето на Турците тука 
биле сместени доселенички семејства кои ја фор- 
мирале заедничката населба Отманли Махале 
(види и село Отманли Махале - Маврорахи).

69) КАРАЏАЛИ Καράτζαλη

Сслото Караџали и припаѓало на групата тур- 
ски маала позната под заедничкото име Ајвалик 
Дере Махале. Лежело околу пст километри ис- 
точно од Лахана (23° 16’ х 40°57’). Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 202 жители, а во 
1920 година со 150 жители 'Гурци. По иселување- 
то на Турцитс во 1924 година грчките власти 
тука населиле доселенички семејства, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 85. Малку по- 
доцна селото се распаднало, а неговите жители 
се преселиле во новоформираната населба Еван- 
гелистрија (Ново Караџали) која била подигната 
околу 6 киломегри североисточно од Лахана, крај 
главниот пат што- води за Серес (види и село 
Ново Караџали - Евангслистрија).

70) КАРГА МАХАЛЕ (ГАРГА МАХАЛЕ)
- КОРОНИЈА Κορώνεια
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Едно од шссте турски маала познати под за- 
едничкото име Ѓулузлу (или Улочи) Махале. Би- 

ло сместено недалеку од патот пгго води за Сухо 
и Нигрита, околу 10 километри североисточно од 
.Пагаднна и 2 километра западно од Хаџи Махале 
(23°08’ х 40°49’). До 1924 година било населено со 
турско население. К’нчов го спомнува со 120 жи- 
тели Турци, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 124 жители.а во пописот од 1920 годи- 
на сите шест маала се попишани со вкупио 382 
жители (во 1913 година се регистрирани со 780 
жители). По иселувањето на Турците грчките 
власти тука сместиле доселенички семејства од 
Понд. Бројот на населението во 1928 година из- 
несувал 41 жител. Малку подоцна, поради непо- 
средната близина на селото Хаџи Махале (Пенте 
Врисе), се споило со него и престанало да се води 
како посебна населба (види и село Хаџи Махале).

71) КАРИ ЃОЛ (КАРГИ ЃОЛ)
- КАЛАМОТОН Καλαμωτόν
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Источно од Солун и јужно од Бешикското 
Езеро на падморска височина од 220 метри лежи 
селото Кари Ѓол (23°22’ х 40°33’), кое претставу- 
ва самостојна општина во Лагадинската околија, 
во чиј состав влегува и селото Гирен (н. од 8.3. 
1930, Вл. в/к бр. 80/1930). Вкупната површина на 
општипскиот атар изнесува 19 квадратни кило- 
метри. Селото Кари Ѓол до 1924 година било на- 
селеио со турско население. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 280, а во 1920 година со 
326 жители. По иселувањето на Турците во 1924 
година грчките власти тука сместиле доселепич- 
ки семејства од Понд и Источпа Тракија, како и 
каракачански сточарски семејства. Во пописот 
од 1928 година селото с регистрирано со 358 жи- 
тели, во 1940 година има 500, во 1951 година 564, 
во 1961 година 583, во 1971 година 736, во 1981 
година 719, а во 1991 година 635 жители. Зголе- 
муваљето на бројот на жителите се должи на 
богатата и плодна почва со која располага село- 
то. Населението се занимава со земјоделство, а 
главни производи се памук, пченица и други зе- 
мјоделски култури, а делумно е развиено и сто- 
чарството со кое посебно се занимаваат карака- 
чанските семејства.

72) КАТО ВРАСНА Κατώ Βρασνά

Во атарог на општината Врасна, крај са- 
миог главен паг игго води од Солун за Кавала, 
педалску од брсгот на Орфапскиот Залив, во ше- 
есеттите години е подигната нова мала тури- 
стичка населба именувапа Като Врасна (23°41’ х 
40°4Г). Прв пат се спомнува во пописот од 1971 
година со 33 жители, додека во пописите од 1981 
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и 1991 година не се спомнува како посебна па- 
селба бидејќи се смета за споена со исто така 
новоизградепата населба Неа Врасна.

73) КАТО СГАВРОС
- СГАВРОС Σταυρός

Крај самиот брег на Орфанскиот Залив не- 
далеку од постарата населба Ано Ставрос и јуж- 
но од селото Аспровалта, по 1922 година е по- 
дигната нова доселепичка паселба која во поче- 
токот била именувана Като Ставрос, но подоцпа, 
бидејќи многу нараснала, е преименувана во Ста- 
врос (23°42’ х 40°39’). Тука бнле сместеии досе- 
ленички семејства од Мала Азија и од Источпа 
Тракија. Селото прв пат се спомиува во пописот 
од 1928 година со 1.148 жители, сите доселеници, 
во 1940 година се попишани 1.393 жители, во 
1951 година 1.632, во 1961 година 1.584, во 1971 
година 1.700, во 1981 година 2.259, а во 1991 го- 
дина 2.641 жител. Селото претставува самостојпа 
општина во Лагадинеката околија (царска наред- 
ба од 10.10.1924, Вл, в/к бр. 259/1924). Вкупната 
поврпшна на општинскиот атар изнесува 16 ква- 
дратни километри. Неговиот просперите г се дол- 
жи на фактот што лежи крај морето и има мош- 
не развиеп туризам, а населението се занимава 
со риболов (има и свое мало пристаниште), по- 
малку со поморство и со земјоделство. Тука ви- 
реат јужни плодови - маслинка и цитрони. Во 
селото, поради зголемениот број на населението 
и развиениот туризам, се сместени жандармери- 
ска станица, пошта и други јавпи служби кои го 
опслужуват месното население и туристите, како 
и повеќе трговски и занаетчиски дуќани.

74) КИЗЕЛИ
- ПАРТЕНИОН Παρθένιον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од Бешикското Езеро и пет киломе- 
три североисточно од селото Зангливери (За- 
гливерион), во чија општина и припаѓало, на 
надморска височина од 410 метри било сместено 
селото Кизели (23°22’ х 40°35’)· До 1924 годипа 
селото било населено со турско население. Како 
такво, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 260, а во 1920 година со 308 жители. По исе- 
лувањето на Турцитс тука биле сместени доселе- 
нички семејства од Мала Азија и Источна Тра- 
кија. Заедно со новите доселеници, во 1928 годи- 
на селото е регистрирапо со 200 жители. Во 1940 
година има 232, во 1951 година 202, а во 1961 го- 
дина 144 жители. Малку подоцна Кизели се рас- 
паднало, а неговите жители се преселиле делум- 

но во селото Зангливери, а делумно во други 
поголеми градскп центри, поради пгто и во попи- 
сите од 1971 и 1981 година селото се спомпува 
како растурена иаселба.

75ЖИСЛА Κ.ίσλα

Мала македонска насслба прилепена до се- 
лото Каваларци, југозападно од .Пагадина, крај 
патот што води за Кавала (23°О2’ х 40°41’). Речи- 
си во сите пописи се води заедно со селото Кава- 
ларцп, чиј составеп дел и е, иако сс смста за по- 
себна населба (види и село Каваларци - Кавала- 
риоп).

76) КЛЕПЕ
ЛЕВКОХОРИОН Λευκοχώριον

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Селото Клепе се иаоѓа југоисточно од Ку- 
куш и северно од Лагадина во подпожјето на ис- 
тоимената планина Клепе, па падморска височи- 
па од 500 метри (23°04’ х 40°56’). Тоа претставува 
самостојна општина во Лагадинската околија, чиј 
општински атар опфаќа површина од 24 ква- 
дратни километри (царска наредба од 28.2.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918). Ова село во минатото било 
прилично големо и населено исклучително со тур- 
ско население. К’пчов го-спомнува со 1.000 жите- 
ли Турци, во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 938, а во 1920 годипа со 670 жители. По 
иселувањето на Турците во 1924 година, по сила 
на Лозанската конвеиција, грчките власти тука 
пасслилс поголем број доссленички семејства од 
Источна Тракија и од Мала Азија, а во поново 
време и каракачански семсјства. Бројот на досе- 
лениците во 1928 година нзнесува 294 жители, во 
1940 година селото има 475 житсли, во 1951 годи- 
на 543, во 1961 година 392, во 1971 година 382, во 
1981 година 934, а во 1991 година 321 жител. Ос- 
новни производи на Клепе се жито, добиточна 
лсќа и тутун, а со оглед на фактот што селото 
располага со тсрепи погодпи за пасипгга, прилич- 
но е развиено и сточарството (селото располага 
со околу 20.000 овци и со неколку стотини глави 
крупен рогат добиток). Во селото е сместена жап- 
дармериска станица која врши надзор и врз не- 
колку околни села.

77) КЛИСАЛИ
-ПРОФИТИС Προφήτης
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Меѓу Лагадинското и Бешикското Езеро, ју- 
гоисточно од Лагадина, на надморска височина од 

19 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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140 метри лежи селото Клисали (23°17’ х 40°4Г). 
Тоа претсгавува самостојна оппггина во Лагадин- 
ската околија, во чиј состав влегува и селото Гул- 
џук Махале (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918). Вкупната површина на општински- 
от агар изнесува 49 квадратни километри. Село- 
то е прилично старо и отсегогаш било населено 
со грчко население. К’нчов го спомнува со 450 
грчки житсли, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 590 жители, во 1920 година со 687, 
во 1928 година со 784, во 1940 година со 995, во 
1951 година има 1.267. во 1961 година 1.162, во 1971 
година 1.078, во 1981 година со 1.067, а во 1991 
година 1.144 жители. Селото е прилично богато, 
што се должи на плодната почва со која распо- 
лага и која дава високи приноси. Населението 
произведува многу памук, пченица и тутун. Во 
селото е сместена жандармериска станица, која 
врши надзор и врз неколку околни села.

78) КОКАЛА
КОКАЛУ Κοκκαλού

На два километра јужно од селото Пазаруда 
и од Бешикското Езеро, недалеку од главниот 
пат што води од Солун за Кавала, на надморска 
височина од 80 метри лежи селото Кокала (23°30’ х 
40°38’) кое административно влегува во составот 
на општината Пазаруда. Селото Кокала во мина- 
тото било турска населба која К’нчов ја спом- 
нува со 170 жители Турци, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 202, а во 1922 година со 
323 жители, што значи дека во меѓувреме тука 
биле сместени доселенички семејства. По исслу- 
вањето на Турците во 1924 година тука биле сме- 
стени и други доселенички семејства. Како так- 
во, во пописот од 1928 година селото е евиден- 
тирано со 254 жители - сите доселеници. Во 1940 
година во него се регистрирани 315 жители, во 
1951 година 324, во 1961 година 435, во 1971 го- 
дина 339, во 1981 година со 270, а во 1991 година 
265 жители. Селото лежи сред поле, а населени- 
ето произведува многу памук, пченица, овошје и 
други производи.

79) КОЛАКЧИЛИ
-ХАРАВГИ Χαραυγή
(п. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Јужно од селото Аланли и северозападпо од 
селото Кизели до пред Втората светска војна по- 
стоело малото село Колакчили (23°2Г х 40°36’), 
кое административно влсгувало во составот на 
општината Аланли. До 1924 година селото прет- 

ставувало турска населба која во пописот од 1913 
годипа е евидентирана со 75, а во 1920 година со 
46 жители Турци. По иселувањето на турското 
население тука биле сместени десетина доселе- 
нички семејства од Понд и од Кавказ, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 36. Малку по- 
доцна поради маларичноста на теренот селото 
било напупггено и повеќе не било обновено.

80) КОРФАЛУ (КУРОВАЛИ,
ГОРНО, ДОЛНО И СРЕДНО КОРФАЛУ) 
- АНАЛИПСИС Ανάληψις
(н. од 8.5.1958, Вл. в/к бр.84/2.6.1958)

Околу 12 километри источно од Лагадина, а 
северно од Лагадинското Езеро, на надморска ви- 
сочина од 115 метри лежи селото Корфалу (23° 1Г х 
40°43’). Тоа претставува самостојна општина во 
Лагадинската околија (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј општински атар оп- 
фаќа површина од 30 квадратни километри (во 
оваа површина е пресметан и атарот на селото 
Караџали). До 1924 година селово било паселено 
со турско население. К’нчов го спомнува со 180 
жители Турци, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 230, а во 1920 година со 344 жители. 
По иселувањето на 'Гурците тука биле сместени 
доселенички семејства од Источна Тракија. Бро- 
јот на нивпите жители во 1928 година изнесувал 
301, во 1940 година селото имало 474 жители, во 
1951 година 580, во 1961 година 595, во 1971 го- 
дина 605, во 1981 година 545, а во 1991 година 553 
жители. Селото е поделено на три маала: Горнб, 
Средно и Долно, а во шеесеттите години е пре- 
именувано во Аналипсис. Селото е прилично бо- 
гато, што се должи па плодната почва. Насе- 
лението произведува памук, тутун, пченица, ово- 
шје и други земјоделски производи.

81) КОЏА АГЛЕР (КОЏА ОГЛАРИ)
Κοτζά Αγλέρ

Едно од петте турски маала познати под за- 
едничкото име Ѓулџук Махале. К’нчов го спом- 
нува со 90 жители Турци. Во пописот од 1913 
година е евидентирано како посебна населба, но 
бројот на неговите жители е пресметан во вкуп- 
ниот број на петте маала (Дерели, Коџа Аглер, 
Мендешлер, Џами и Чесме Махале), со вкупно 
316 жители, додека во пописот од 1920 година 
сите овие маала заеднички се водаг со само 27 
турски жители, што значи дека настрадале во 
11рвата све гска војпа. Маалото Коџа Аглер по 
исслувањето на Турците не било обновено, пора- 
ди ΠΙΤΟ и пресганало да се води како населба.



Ла?адинска околија 291

82) ΚΡΑΙΙ МАХАЛЕ
- РЕМАТАЌА Ρεματάκια
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Оваа населба и припаѓала на групата турски 
маала позната под заедничкото име Отманли Ма- 
халс (23°06’ х 40°5Г). Лежела во непосредна бли- 
зина и западно од селото Џами Махале, северно 
од градот Лагадина. К’нчов ја спомнува со 160 жи- 
тели Турци, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 185, а во 1920 годииа со 177 жители Тур- 
ци. По иселувањето на турското население во 
1924 година грчките власти тука населиле досе- 
леиички семејства, па дури во 1927 година селото 
е преименувано во Рематаќа. Меѓутоа, бидејќи 
се паоѓа во непосредна близина на селото Џами 
Махале (Полидендри), во пописотод 1928 година, 
па и подоцна, се смета за единствена населба со 
Цами Махале, поради што во нареднитс пописи 
не се води како посебна населба.

83) КУЧКАР
- ГАЛИНИ Γαλήνη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Лагадина, во јужниге раз- 
гранки на Фламурската Плапина, на 4 километри 
западно од Висока, на надморска височина од 580 
метри е сместено селото Кучкар (23° 10’ х 40°50’) 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Висока. Селото Кучкар до 1924 година 
било населено со турско население. К’нчов го 
спомнува со 140 жители Турци, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 70, а во 1920 
година со 110 жители. По иселувањето на Тур- 
ците во 1924 година грчките власти тука смес- 
тиле доселенички семејства од Понд и од Ис- 
точна Тракија, чиј број на жители во 1928 година 
изнесувал 130. Во 1940 година селото имаше 156, 
во 1951 година 127, во 1961 година 152, во 1971 
годипа 48, во 1981 година 87, а во 1991 година 107 
жители. Намалувањето на населението по ше- 
есеттите години се должи на неговото иселување 
во поголемите градски центри. Населението про- 
изведува компири и пченица, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

84) ЛАГАДИНА
-ЛАНГАДАС Λαγκαδάς

Гратчето Лагадина (23°04’ х 40°45’) се наога 
северозападно од .Пагадинското Езеро на над- 
морска височина од 110 метри, оддалечено 21 ки- 
лометар североисточно од Солун. Тоа е седиште 
на истоимената околија, која влегува во составот 
па Солунскиот округ, и на градска општина во 

чиј состав влегуваат и Лагадинските Бањи (.Пут- 
ра Лаигада) (и. од 26 1.1934, Вл. в/к бр. 33/1934). 
Атарот на општината опфаќа површина од 32 
квадратни километри. Според К’нчов гратчето 
Лагадина било населено со 1.500 Македонци, 525 
Турци и 250 Евреи. Бранков смета дека од хри- 
стијанското население 800 биле Македонци, а 500 
билс Грци, но изгледа дека поблизок до рсал- 
носта е Милоевнќ кога пишува дека Лагадина се 
состои од 350 куќи, од кои 300 им припаѓаат на 
погрчени Словени. Всушност, гука во македон- 
ското постепено се инфилтрирало грчко насе- 
лснис кое го асимплирало помногубројното ма- 
кедонско паселение.

Грагчсто Лагадина, иако нма убава место- 
положба, не можело да се развис во поголем 
град поради непосредната близина па Солун. Во 
пописот од 1913 година се спомнува со 2.500 жи- 
тели, а поради смсстуваље на доселенички семеј- 
ства нивниот број во 1920 годипа сс покачил на 
3.327 жители. Во 1924 година малобројнитс Тур- 
ци кои останале во градот се иселиле во Турција, 
а на нивпо место грчките власти насслилс упгге 
2.040 доселеници, така што градот нараснал во 
1928 година на 5.152 жители. Во 1940 имаше 
5.859, а во 1951 година 7.645 житслп (се работи за 
концентрација на жители од загрозепи села пора- 
ди Граѓанската војна). Во 1961 година .Пагадина е 
евидентирана со 6.752, во 1971 година со 6.707, во 
1981 година со 5.890, а во 1991 година со 6.113 жи- 
тсли. Населението главно се занимава со земјо- 
делство, а како околиски центар во градот посто- 
јат повеќе административни и други центри, како 
и трговски и занаетчиски дуќани. По војната 
тука е изградена и фабрика за копзерви. Главни 
производи се пченица, тутун, памук, овошје и 
градинарски култури. Евреите, кои пред војпата 
биле околу 200 и кои се занимавале претежно со 
трговија, биле ликвидирани во пролетта 194.3 го- 
дина од германскиот окупатор.

85) ЛАГАДИНСКИ БАЊИ
- ЛУТРА ЛАНГАДА Λουτρά Λαγκαδά

Југоисточно од гратчето Лагадина, на расто- 
јание од три километри, и околу 4 километри се- 
верозападно од Лагадинското Езеро се наоѓаат 
Лагадински Бањи (23°05’ х40°44’). Тие се лекови- 
ти и како такви се користат уште од старо време, 
а служат и како рекреативен центар за населе- 
нието од Лагадина и околината. Во пописот од 
1951 година како постојани жителн се водат 15 
души, а во 1961 година се попишани 13 жители, 
додска во пописот од 1971 година како постојан 
жител на Лагадински Бањи се води само едно лице. 
Во 1981 и 1991 година се испупггени од евиденција.

19·
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86) ЛАНГАВИЧ
ЛАНГАДИЌА Λαγκαδίκια

На 38 километри источно од Солун, крај 
главниот пат што води од Солун за Кавала, на 
надморска височина од 110 метри е сместено сс- 
лото Лангавич (.Пангадиќа) (23°15’ х 40°38’). Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадииска- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152 од 1918), чиј атар опфаќа површина од 14 
квадратни километри. Сслото Лаигавич до 1924 
година било населено со турско население. К'н- 
чов го спомнува со 220 жители Турци, додека во 
пописот од 1913 година е евидептирано со 125, а 
во 1920 годипа со 182 жители. По иселувањето на 
Турците во 1924 година, по сила на Лозанскага 
конвенција, тука биле сместени доселенички се- 
мејства од Источна Тракија и од Мала Азија. Бро- 
јот на нивните жители во 1928 година изнесувал 
647, во 1940 година селото имаше 779 жнтели, во 
1951 година 881, во 1961 година 941, во 1971 го- 
дина 750, во 1981 година 637, а во 1991 година 697 
жители. Во сслото се сместени жандармериска 
станица и пошта која ги опслужува и житслите 
на околните села. Селото е прилично богато, 
бидејќи располага со плодни обработливи повр- 
шини, а главни земјоделски производи се пченица, 
тутун и памук.

87) ЛАНЏА
- ЛИМНИ Λίμνη
(н. од 12.2.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Крај северниот брег на сега исушеното Лан- 
џанско Езеро на иадморска височина од 370 ме- 
три е сместено селото Ланџа (23°32’ х 40°47’) кое 
административио влегува во составот на општи- 
иата Сулово. Селото Ланџа до 1924 година прет- 
ставувало турска населба, во која според К’нчов 
живееле 90 жители Турци. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 85, а во 1920 година со 
само 28 жители. По иселувањето на овие мало- 
бројни турски жители во 1924 година во Турција, 
грчките власти тука сместиле доселенички семеј- 
ства од Понд. Бројот на нивните жители во 1928 
година изнесувал 134, во 1940 година селото има- 
ше 226, во 1951 година 261, во 1961 година 340, во 
1971 година 277, во 1981 година 235, а во 1991 го- 
дина 202 жители. Населението произведува па- 
мук, пченица, тузун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

88) ЛАХАНА (ЛАХНА)
- .ПАХАНАС Λαχανάς

На 52 километри северозападно од Солун и 
на 44 километри југозападно од Серес, во запад- 

нитс разгранки на Фламурската 11лапина, крај 
патот што води од Солун за Серес, на надморска 
височина од 600 метри се наоѓа селото .Пахана 
(23°12’ х 40°58’). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Лагадипската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј состав 
влегуваат и доселеничката населба Евангели- 
стрија и сслото Ајвалик Дсре Махале. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 48 ква- 
дратни километри. Селото Лахана до 1924 година 
бпло населено со турско население. К’нчов го 
спомнува со 860 жители Турцн, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 730, а во 
1920 година со 617 жителп. По иселувањето па 
Турците во Турција во 1924 година, по сила па 
Лозанската конвенција, грчките власти тука сме- 
стиле доселенички семејства од Понд и од Кав- 
каз и помал број од Источна Тракија. Во 1928 го- 
дина селото е евидентирано со 608 жители - сите 
доселеници, во 1940 година има 950 жители, во 
1951 година 2.311 (се работи за концентрација па 
жители од загрозените села поради Граѓанската 
војна), додека во 1961 година, по враќањето на 
привремено сместените жители во нивните села, 
Лахана се води со 798 жители. Во 1971 година 
имаше 492, во 1981 година 625, а во 1991 година 
646 жители. Намалувањето се должи и на голе- 
мото иселување во поголемите градски цептри. 
Населението се занимава со земјоделство (произ- 
ведува тутун и пченица), а делумно и со сточар- 
ство. Лахана е позната и по значајната бигка ме- 
ѓу бугарска га и грчката војска во летото во 1913 
година, кога бил решен исходот на борбага во 
корист на грчките војски, кои оттука продреле 
на север, односно спрема градот Серес, и ги за- 
грозиле позициитс на бугарскага војска.

89) ЛЕВЕН
ВАСИЛУДИОН Βασιλούδιον

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 33 километри источно од Солун и 2 ки- 
лометра југоисточно од Лагадинското Езеро на 
140 метри надморска височипа лежи селото Ле- 
вен (23° 12’ х 40°38’). Тоа претставува самостојна 
општина во Лагадинската околија (н. од 23.7.1930, 
Вл. в/к бр. 258/1930), чиј оппггински атар опфаќа 
површина од 23 квадратни километри. Селото Ле- 
всн веројатно отсекогаш било населено со грчко 
население. Како такво, К’нчов го спомнува со 
125 грчки жители, додека во пописот од 1913 
година е евидентирано со 25, а во 1920 година со 
72 жители. По 1922 година тука биле сместени 
поголем број доселенички семејства од Понд и од 
Мала Азија, така што селото во 1928 година на- 
распало на 421 жител. Во 1940 година селото Ле- 
вен имало 705, во 1951 година 774, во 1961 година
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се попишани 776 житсли, во 1971 година 633, во 
1981 година 646, а во 1991 година 702 жители. Ле- 
вен располага со плодии обработливи површиии 
и главни земјоделски производи се тутун, пче- 
ница и памук.

90) ЛИВАДИЈА
ЛИВАДИОН Λιβάδιον

Село и самостојна општина во Лагадинската 
околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), со вкупна поврппша на општинскиот 
атар од 40 квадратни километри. Сместено е јуж- 
но од Лагадинското Езеро на југозападните па- 
дипи на планииата Хортач, па падморска височи- 
на од 740 метри (23° 14’ х 40°ЗГ). Од своето осно- 
вање селото е иаселено со грчко население. Како 
такво, К’нчов го спомнува со 1.000 жители Грци, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 1.800, а во 1920 година со 1.237 жители. Село- 
то постепено опаѓа, исто како и сите планински 
села чиишто жители се занимаваат со сточар- 
ство. Во пописот од 1928 година се евидентирани 
754 жители, во 1940 година 925, во 1951 година 
682, во 1961 година 261, во 1971 година 284, а во 
1991 година 458 жители. Намалувањето на бројот 
на жителите се должи на нивното иселување во 
Солун. Основното занимање на населението е 
сточарството, но во последно време се преориен- 
тира и на земјоделство.

91) ЛУКОВО (ЛУЏИКИ)
- МЕЛИСУРГОС Μελισσουργός
(п. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Село и самостојна оппггина во Лагадинската 
околија (царска населба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918). Општинскиот атар опфаќа површина 
од 23 квадратни километри. Селото е смсстено 
јужно од Бешикското Езеро и јужно од селото 
Пазаруда, крај патот пгго води за Ларигово, на 
надморска височина од 100 метри (23°29’ х 40°36’). 
Селово отсекогаш е населено со грчко населе- 
ние. Како такво, К’цчов го спомнува со 830 жи- 
тели Грци, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 247 жители. Во 1920 година има- 
ше 330 жители, во 1928 година 318 (тука биле смес- 
гени и неколку доселенички семејства), во 1940 
година во селото се попишани 422, во 1951 годи- 
па 502, во 1961 година 478, во 1971 година 520, во 
1981 година 491, а во 1991 година 473 жители. Се- 
лото лежи сред поле, така пгго располага со про- 
страни плодни обработливи површипи, но има и 
планински терени погодни за пасишта. Поради 
тоа е прилично богато. Главни земјоделски про- 

изводи се тутун, пченица и памук, а населението 
делумно се занимава и со сточарство.

92) ЛУЏИКИ (ЛЕЗИК)
- АГИЈАСМАТИ Αγιασμάτι
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Лагадипско Езеро, во пепо- 
средна блнзипа иа селото Геракари (23° 13’ х 40°38’) 
до 1928 година постоела мала населба позната 
под пмето Луџики која административно влегува- 
ла во составот на оппггината Геракари. Луџики 
сс спомнува кај К’нчов со 296 жители, од коп 136 
Турци и 160 Грци. Во пописот од 1913 година 
селово не се спомнува, бидејќн се распаднало во 
времсто на Балканските војпп. При формиран»е- 
то на општините во 1918 година се спомнува во 
составот на општината Геракари, по како напу- 
штена населба. Во поппсот од 1920 година не се 
спомнува. Повторно се спомпува во лстото 1927 
година кога и добива ново име (види гн погоре 
наредбата и бројот на Вл. веспик). Тоа значи де- 
ка било обповено по 1922 годива кога тука биле 
сместени доселенички семејства, но фактот дека 
не се спомпува во пописот од 1928 година и по- 
доццна зборува дека селото или било напуштено 
или поради пепосредпа близина е споено со Гера- 
кари во едиа населба.

93) МАВРОВО
- МАВРУДА Μαυρούδα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Крај североисточниот брег па сега веќе ису- 
шеното Мавровско Езеро и крај самиот пат кој 
од .Пагадина и Сухо води за Нигрита, на надмор- 
ска височина од 360 метри е смсстено селото Мав- 
рово (23°28’ х 40°48’). Тоа претставува самостој- 
на општинна во Лагадинската околија, со вкупна 
површина на општинскиот атар од 23 квадратни 
километри. Општината е формирана во летото 
1964 година (н. бр. 512 од 28.7.1964, Вл. в/к бр. 
147/28.8.1964), додека порапо селово спаѓало во 
општината Сулово. До 1924 година селото Ма- 
врово било населено со турско иаселение. Како 
такво, К’нчов го спомнува со 150 жители Турци, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 151, 
а во 1920 година со 247 жители. По иселувањето 
на Турциге, грчките власти тука сместиле досе- 
ленички семејства од Поид, чиј број во 1928 го- 
дина изнесувал 450 жители. Во 1940 година село- 
то имало 471, во 1951 година 504, во 1961 година 
680, во 1971 година 550, во 1981 година 522, а во 
1991 година 409 жители. Населенпето произведу- 
ва главно тутун и пченица, а делумно се занимава 
и со сточарство.
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94) МАКАРАН (ХЛАМУР)
- ФЛАМУРИОН Φλαμούριον

На североисточните падини на Богданската 
(Фламурската) Планина, западно од Нигрита и 
североисточно од Лагадина, на надморска висо- 
чина од 540 метри до Граѓанската војна во Грција 
лежело селото Макаран (23° 19’ х 40°52’), тогаш 
самостојна општина во Лагадинската околија (цар- 
ска паредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). 
Селото во минатото било мошне големо и во 
него живееле исклучитслно Турци. Како такво, 
К’нчов го спомнува со 1.600 жители, додека во 
1913 година е евидентирано со 1.385, а во 1920 
година со 1.361 жител. По принудпото иселувањс 
на Турците во 1924 година тука биле сместени 
поголем број доселенички семејства, како и влаш- 
ки сточарски семејства. Во пописот од 1928 го- 
дина е регистрнрано со 827 жители, од кои 521 
доселепи од Мала Азија. Поради неповолните ус- 
лови за живеење поголем број од новонаселепи- 
те семејства уште пред Втората светска војна 
почнале да го напуштаат селото, така што во 
1940 година населението се свело само на 353 жи- 
тели. Селото целосно се распадна во времето на 
Граѓанската војна и повторно не беше обновено. 
Атарот на селото со царска наредба од 14.11.1956 
година (Вл. в/к вр. 296/1956) е приклучсн кон 
градската општина Сухо.

95) МАСЛАР
- АРЕТУСА Αρέθουσα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14 1.1927)

Северно од Бешикското Езеро и југоисточ- 
но од сега исушсното Лаиџанско Езеро, на над- 
морска височина од 370 метри е сместено селото 
Маслар (23°35’ х 40°45’). Тоа претставува само- 
стојна оппггина во Лагадинската околија (царска 
нар. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј сос- 
гав влегува и селото Кавак. Вкупната површина 
на општинскиот атар опфаќа 57 квадратни кило- 
метри. До 1924 година селото Маслар било на- 
селено со грчко и гурско население. К’нчов го 
спомнува со 530 жители, од кои 180 Турци и 350 
Грци. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 483, а во 1920 година со 748 жители, што збо- 
рува дека грчките власти во меѓувреме во него 
сместиле доселенички семејства. По иселувањсто и 
на прсостанатите турски семејства во 1924 годи- 
на тука биле сместени и други доселенички семеј- 
ства (вкупно 73 со 267 души), така што селото во 
1928 година иараснало на 939 жители. Во 1940 
година се евидентирани 936, во 1951 година 1.056, 
во 1961 година 1.269, во 1971 година 1.072, во 1981 
година 1.067, а во 1991 годипа 993 жители. Досе- 
лениците се од Понд, Источна Тракија и Мала 

Азија. Селото с прилично богато, бидејќи распо- 
лага со мошне плодни обработливи површини 
кои се добиени и со исушувањето на Ланџанското 
Езеро. Главни производи се памук, тутун и пчени- 
ца, а бидејќи селото располага и со погодни тревни 
планипски тсрсни, прилично е развиено и сточар- 
ството. Во селото е сместена жандармсриска ста- 
ница која врши надзор и врз неколку околни села.

96) МЕМИНЛИ Μεμινλή

Едно од седумте маала на Јакина, лоцирано 
во пспосредна близина на денешното село Јаки- 
на, под чија општина и припаѓало. Во пописот од 
1913 година се води како посебна населба, но 
бројот на жителите е пресметан во составот на 
сите седум маала на Јакина, додека во пописот од 
1920 година ова маало не се спомнува, за разлика 
од другите шест, што значи дека се распаднало 
во врсмето на Првата свстска војна.

97) МЕНДЕШЛЕР Μενδεσλέρ (Μαντεσλέρ)

Едно од пе гге турски маала познати под за- 
едничкото име Ѓулџук Махале. Оваа мала насел- 
ба се спомнува во пописот од 1913 година, но бројот 
на пејзиното население е даден заедно со другите 
четири маала (вкупно 316 жители), додека во 
пописот од 1920 година сите маала бројат само 27 
жители. Изгледа дека по 1923 година, односно по 
иселувањето на Турците, селото било обновено и 
во него биле сместени доселенички семејства, но не 
се спомнува како посебна населба, туку од ова и 
маалото Коџа Аглер е формирана нова до- 
селеничка населба позната под името Гулџук Ма- 
хале (види село Ѓулџук Махале - Микрокоми).

98) МОДИ
-МОДИОН Μόδιον

На 73 километри источно од Солун во под- 
ножјето на малата планина Колјани, југоисточно 
од Бешикското Езеро, од кое е оддалечено околу 
4 километри, на надморска височина од 130 ме- 
три се наоѓа селото Моди (23°37’ х 40°38’). Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадинска- 
та околија (н. од 14.10.1929, Вл. в/к бр. 378/1929), 
чиј атар опфаќа површина од 23 квадратни кило- 
метри. Селото отсекогаш било населено со грчко 
население. К’нчов го спомнува со 550 жители Гр- 
ци, додека во пописот од 1913 година е евидентв- 
рано со само 45 жители, што значи дека селото 
во меѓувреме било напупггено. Во пописот од 1920 
година е евидентирано со 220 жители, во 1928 п> 
дина со 227, во 1940 година со 259, во 1951 година 
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со 296, во 1961 година со 329, во 1971 година со 
326, во 1981 година со 406, а во 1991 година со 379 
жители, од кои повеќето се доселеници. Селото е 
прилично богато, зашто располага со многу плодни 
површини. Населението се занимава со земјо- 
делство, а произведува главно пченица и памук, 
како и други земјоделски производи. Внимание 
му посветува и на краварството.

99) НЕА ВРАСНА Νέα Βρασνά

Околу три киломезри јужно од Аспровал га, 
крај брегот на Орфанскиот Залив и крај самиот 
пат што води за Кавала, во шеесеттите години е 
подигната нова туристичка населба именувапа 
Нова Врасна (23°42’ х 40°42’). Административно 
влегува во составот на општината Врасна, во чиј 
агар и се наоѓа. Прв пат се спомпува во 1971 
годииа со 89 души, за во 1981 година бројот на 
житслите да се покачи, поради доселувањсто на 
поголемиот број жители од старото село Врасна, 
на 538, а во 1991 година дури на 1.186 со тен- 
денција за натамошен пораст поради убавата ме- 
стоположба и добрите услови за развој на туриз- 
мот. Во поново време тука е пренесено и се- 
диштето на општината.

100) НЕА СЕВАСТИЈА Νέα Σεβάστεια

Селото Неа Севастија (Нова Севастија) би- 
ло подигнато по 1928 година како доселеничка 
населба. Било сместено на северозападните раз- 
гранки на Богданската Планина (дел на плани- 
ната Турава) на надморска височина од 760 метри 
(23°2Г х 40°52’). Лежело северно од Сухо и ју- 
гозападно од градот Нигрита, а административно 
влегувало во составог на оиштината Сухо. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1940 година со 293 
жители. Во пописот од 1951 година селото не се 
спомнува, бидејќи настрада за време на Гра- 
ѓанската војна. Малку подоцна неговите жители 
се вратија во селото, така што Неа Севастија во 
1961 година е евидентираиа со 325 жители. Ме- 
ѓутоа, поради неповолниге услови за живеење, 
наскоро започна масовно иселување во поголе- 
мите градски центри, така што во 1971 година 
селото има само 22 жигели, а и тие малку по- 
доцна го напупггиле, поради што тоа повсќе не се 
спомнува како населба.

101) НЕБИ МАХАЛЕ
- ДАФНУНДА Δαφνούντα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

До пред Втората светска војна меѓу селата 
Караџали и Клисали, на три километри источно 

од Лагадинското Езеро, лежело малото село Не- 
би Махале (23°15’ х 40°4Г) кое административно 
влегувало во составот на оппгпшата Клисали. Се- 
лото Неби Махале до 1924 година било населено 
со турско население, а и припаѓало на групага 
турски маала позната под заедничкото име Неби 
Махале (се состоела од маалата Караџали, Даут- 
лн н Неби). К’нчов го спомнува со 200 жители 
Турци, а во пописот од 1913 година се води како 
посебна населба, по бројот на населението е 
пресметан заедно со жителитс на другите две 
маала (Даутли и Караџали) со вкупно 158 житслн 
Турци. Во пописотод 1920 година е евидентирано 
како посебна населба со 50 жители 'Гурци. По 
нивного иселување во 1924 година тука биле смес- 
гени доселенички семејства, чиј број на жители 
во 1928 годииа изнесувал 160. Пред Втората свет- 
ска војна селото се распадпало, а неговите жители 
се прибрале во соседното село Клисали под чија 
општина II припаѓало.

102) ИЕГОВАН (ЛИГОВАН)
- КСИЛОПОЛИС Ξυλόπολις
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Североисточно од Лагадина, крај главниог 
пат што води од Солун за Серес, точно на 47-иот 
километар, во западните разгранки на Богданска 
Планина на надморска височина од 540 метри е 
сместено селото Негован (23°10’ х 40°56’)· Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадинска- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), чиј општински атар опфаќа повр- 
шина од 34 квадратни киломе гри. До 1924 година 
било населено претежно со македонско и пома- 
лобројпо турско население. Како такво, К’нчов 
го спомнува со 2.240 жители, од кои 1.960 Маке- 
донци и 280 Турци, додека Бранков бројот на Ма- 
кедонците го качува на 2.616, од кои 1.644 егзар- 
хисти и 1.072 патријаршисти. Селото Негован мно- 
гу настрадало во Втората балканска војна, кога 
мнозина од Македонците биле принудени да ба- 
раат спас бегајќи преку граница. Поради тоа се- 
лото во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 759 жители, а во пописот од 1920 година со 851 
жител. По 1924 година, по иселувањето на прсо- 
станатото турско население во Турција, по сила 
на Лозанската конвенција, и на уште 23 Маке- 
донци кои официјално се иселиле во Бугарија, 
тука биле сместени доселенички семејства, но 
пивниот број е далеку помал од месното маке- 
донско население кое, како патријаршиско и вср- 
но на грчката црква, не можело да биде истисна- 
то од доселеничкото население. Во пописот од 
1928 година Негован се води со 914 жители, во 
1940 година има 1.091, во 1951 година 1.150, во 
1961 година 1.258, во 1971 година 998, во 1981 го- 
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дина 1.314, а во 1991 година 1.227 жители. Во Не- 
гован, како големо село, има пошта и жандарме- 
риска станица, како и поголем број трговски и 
занаетчиски дуќапи. Извесен број од жителите 
на Негован во Граѓанската војна поради теророт 
побегнаа во источноевропските земји. Селото е 
планинско и произведува главно тутун, а помал- 
ку пченица и други земјоделски култури.

103) НУДА
- КСИРОПОТАМОС Ξηροπόταμος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На падинитс на малата планина Бекирли, мегу 
сега исушените Мавровско и Ланџанско Езеро, 
на надморска височина од 380 метри е сместено 
селото Нуда (23°29’ х 40°46’) кое админи- 
стративно влегува во составот па општината Ѓу- 
велџа. До 1924 година било населено со турско на- 
селение. К’нчов го спомнува со 180 жители Тур- 
ци, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
204, а во 1920 година со 194 жители. По иселува- 
њето иа Турците во 1924 година грчките власти 
тука сместиле доселенички семејства чиј број на 
житсли во 1928 година изнесувал 278. Во 1940 го- 
дина селото имало 377, во 1951 година 438, во 1961 
година 578, во 1971 година 433, во 1981 година 
363, а во 1991 година 379 жители. Селото е при- 
лично бога го, а особено по исушувањето на Лан- 
џанското Езеро се добиени нови плодни обработ- 
ливи површини. Населението се занимава со зем- 
јоделство π произведува многу памук, пчеиица, 
тутун и други земјоделски производи.

104) ОГМАНЈ1И МАХАЈ1Е
- МАВРОРАХИ Μαυρορράχη
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 15 километри северно од Лагадина и 
североисточно од Гувезна се наоѓа селото От- 
манли Махале (23°05’ х 40°50’) кое порано прет- 
ставувало самостојна општина, а сега влегува во 
составот на општината Ѓувезна. До 1924 година 
селото било населено со турско население и се 
состоело од следниве маала: Џами Махале, Кран 
Махале, Караџали, Каракочани, Ѓувезна, Баш 
Махале и Чиликлимер Махала, кои, во пописот 
од 1913 година се евидснтирани со вкупно 688 жи- 
тели. Во овој број не се прссметани жителите од 
маалата Ѓувезна, Баш Махале и Чиликлимер Ма- 
хала, кои изгледа, се распаднале во Балканските 
војни и во Првага светска војна (Чиликлнмер 
Махала) зашто во пописот од 1920 година се 
спомнуваат само три од нив: Џами Махале, Кара- 
џали и Кран Махале. По 1924 година, по иселу- 
вање го на Турците, тука биле сместени доселе- 

нички семејства кон основале нова насслба, позна- 
та под името Отманли Махале (Маврорахи), која 
административно влегла во составот на селото 
Ѓувсзна (Асирос). Отмапли во пописот од 1928 
година, со ново доселеничко население, се води со 
115 жигели, во 1940 година има 110, во 1951 го- 
дина 186, во 1961 година 198, во 1971 година 92, 
во 1981 година 53, а во 1991 година 87 жители. 
I Јаселението произведува главно тутун и пчени- 
ца, а делумно се занимава и со сточарство.

105) ПАЗАРУДА (ПАЗАРАКИ)
АПОЛОИИЈА Απολλωνία

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 56 километри источно од Солун, на па- 
тот што води од Солун за Кавала, и па два ки- 
лометра јужно од Бешикското Езеро на надмор- 
ска височина од 50 метри е смсс гено сслото Па- 
заруда (23°29’ х 40°39’). Тоа претставува само- 
стојна оппггина во Лагадинската околија (царска 
наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј 
состав влегува и селото Кокала (Кокалу). Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесува 33 
квадратни километри. До 1924 година селото 
било мешана населба со турско и грчко населе- 
ние. К’нчов го спомнува со 480 жигели, од кои 
280 Турци и 200 Грци, во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 189, а во 1920 година со 220 
жигели. По иселувањето на Турците во 1924 го- 
дина гука билс сместени 137 доселеници, така 
ιιΐΊΌ во селото во 1928 година се попишани 280 
жители, во 1940 година се рсгистрирани 268 жи- 
тели, во 1951 година 335, во 1961 година 474, во 
1971 година 442, во 1981 година 443, а во 1991 го- 
дина 624 жители. Бидејќи по Втората светска вој- 
на маларијата е искоренета, а селото располага со 
мошне плодни површини обработливо земјиште, 
тоа е прилично богато. Главни производи се памук, 
пченица, овошје и други земјоделски производи.

106) ПАЛЕОХАНОН
- ПЛАТАНИЈА Πλατάνια

(н. бр. 734/14.11.1963, Вл. в/к бр. 
219/11.12.1963)

Во атарот на општината Ано Ставрос во по- 
писот од 1961 година се јавува нова паселба под 
името Палеоханон со 37 жители. Веројатно се 
работи за месност во која порано се наоѓал не- 
каков ан (прифатилишге на патници и добиток). 
Населбага дури во ноември 1963 година е пре- 
именувана во Платанија (види ја горснаведената 
наредба и бројот на Владиниот весник). Насел- 
бата не се сномнува во пописот од 1971 година со 
број на жители затоа што била помала од 10 ку- 
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ќи. Исто така е испуштена од евиденцијата и при 
пописите од 1981 и 1991 година

107) ПЕРИСТЕРА Περιστερά

На североисточпите падини па планинага 
Хортач, јужно од Лагадинското Езеро и источно 
од Солун, се наоѓа селото Перистера (23° 10’ х 
40°33’). Тоа прстсгавува самостојна опшгипа во 
Лагадинската околија (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј опиггински атар 
опфаќа површина од 28 квадратни километри. 
Неговата надморска височина изиесува 570 ме- 
три. Селото уште отпорано било населено со грчко 
и турско население. Како такво е евидептпрано 
во пописот од 1913 годипа со 645, а во 1920 
година со 652 жители. По иселувањето на Турци- 
те тука билс сместени доселенички семејства (вкуп- 
но 166 жители), така што селото станало мешана 
населба. Во пописот од 1928 година е евиден- 
тирано како такво со 645 житсли. Во 1940 година 
има 895, во 1951 година 1.010, во 1961 година 903, 
во 1971 година 705, во 1981 година 693, а во 1991 
година 763 жители. Населението главно се зани- 
мава со сточарство и земјоделство.

108) Π’ΡΗΑΡ (Π’ΡΗΑΡ БАШИ)
- ПУРНАР Πουρνάρ

Северно од Бешикското Езеро, во непосред- 
на близина на селото Јакина, до 1924 година 
постоела самостојна населба позната под името 
ГГрнар, која всушност била едно од бројните 
турски маала на оваа оппггина. Во пописот од 
1913 година се спомнува како посебпа населба, 
но бројот на нејзините жители е вклучен во бро- 
јот на сите маала на Јакина, додека во пописот од 
1920 година се спомнува како посебна населба со 
360 житсли. По иселувањето на Турците тука би- 
ле сместени доселенички семејства, но поради не- 
посредна близина на Јакина оваа населба се сме- 
та за споена со неа, па поради тоа и престана да 
се водн како посебна населба (види и с. Јакина).

109) РАВНА (ГОРПА РАВНА)
- ПЕТРОКЕРАСА Πετροκέρασα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Лагадинската 
околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/кбр. 
152/1918), со вкупна површина на општинскиот 
»тар од 27 квадратни километри. До неодамна и 
припаѓаше на Халкидичката околија. Селото е 
сместено југоисточно од Солун и Лагадина на 
надморска височина од 520 метри (23°17’ х 4(7’31’). 

Нсговото паселение е домородно, грчко. К’нчов 
го спомиува со вкуппо 900 жители, од кои 100 Тур- 
ци кои живселс во долното маало. Во пописот од 
191.3 година се евидентирани 7.38, во 1920 година 
693. во 1928 годииа 711, во 1940 година 673, во 
1951 година 586, во 1961 годипа 586, во 1971 го- 
дина 460, во 1981 година 415, а во 1991 година 456 
жи гели. Основното занимање на жителитс е зем- 
јоделството и сточарството.

110) РЕНТИНА Ρεντίνα

На источниот брег на Бешикското Езеро, 
крај главниот пат што води од Солун за Кавала, 
на надморска височина од 25 метри е сместено 
малото село Рептина (23°37’ х 40°39’). Оддалсче- 
но е 73 километри источно од Солун п само десе- 
тина километри од Орфаискиот Залив. Админи- 
страгивпо влегува во составот на општината Ќу- 
чук Бешик. Изгледа дека населбата е нова, би- 
дсјќи не се спомнува во поранепппгге пописи. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1928 година со 71 
жител, од кои 35 доселепици дојдени по 1922 го- 
дина. Во 1940 година е евидентирано со 55 жите- 
ли, во 1951 година со 125, во 1961 година со 88, во 
1971 година се регистрирани .341, во 1981 година 
211, а во 1991 година 187 жители. Зголемувањето 
на бројот на населението во шеесеттите години 
се должи на уништувањего на маларијата и на 
вонредно добра га местоположба.

111) САЛАЧИ Σαλάτσι

Два километра јужно од Корфалу и југоис- 
точно од Лагадина (23° 11’ х 40°42’), крај патот 
што води од Лагадина за Караџа и Клисали, во 
минатото било сместено мало ссло (маало) поз- 
нато под името Салачи. Оваа некогаш малоброј- 
иа населба нс е евидентирана питу во сдна од до- 
ссга на нас познати статистики, затоа што се сме- 
тала за едно од повеќсто маала на селото Кор- 
фалу.

112) САРАЈ
- СХОЛАРИОН Σχολάριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 43 километри источно од Солун, источно 
од Лагадинското Езеро и западно од Бешикското 
Езеро, на надморска височина од 95 метри е рас- 
положено селото Сарај (23° 16’ х 40°40’) кое ад- 
министративно иретставува самостојна општина 
во Лагадинската околија (царска наредба од 6.8. 
1946, Вл. в/к бр. 275/1946), со вкуппа површина па 
оппггинскиот атар од 16 квадратни киломезри.
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Селото Сарај до 1924 година било населепо со 
турско население. К’пчов го спомнува со 250 жи- 
гели Турци, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 97, а во 1920 година со 86 жи- 
тели. По иселувањето наТурците во 1924 година, 
по сила на Лозанската конвенција, грчките влас- 
ти тука сместиле доселенички семејства од Ис- 
точна Тракија. Нивниот број во 1928 годииа из- 
несува 415 жители, во 1940 година во селото сс 
регистрирани 832, во 1951 годииа 858, во 1961 го- 
дина 832, во 1971 година 791, во 1981 година 590, а 
во 1991 година 681 жител. Селото е прилично бо- 
гаго, располага со плодни обработливи површи- 
ни, а главни производи на населението се памук, 
пченица, тутун и овошје.

113) САРАКИНА Σαρακήνα

На 38 километри источно од Солун, југоис- 
точно од Лагадина и југозападно од Бешикското 
Езеро, на надморска височина од 260 метри е 
расположено селото Саракина (23°13’ х 40°35’) кое 
администра гивно претставува самостојна општи- 
на (н. од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 35/1931) во чиј сос- 
тав влегува и селото Чифлик. Вкупната површи- 
па на општинскиот атар опфаќа 17 квадратни ки- 
лометри. Селото веројатно претставува нова на- 
селба, бидејќи не се спомнува ни во една од пора- 
нешните статистики. Прв пат е евидентирано во 
пописот од 1928 година со 273 жители, во 1940 го- 
дина има 262, во 1951 година 216, во 1961 година 
220, во 1971 година 137, во 1981 година 167, а во 
1991 година 198 жители. Главни производи на 
насслснието, кое се занимава со земјоделство, се 
пченицата и тутунот.

114) САРАЧИ (СИРАЧЕВО)
- ПЕРИВОЛАКИОН (ФАЛАРА) 
Περιβολάκιον (Φάλαρα) 
(н. од 16.2.1953, Вл. в/к бр. 349/1953)

Два километра западно од Лагадина на над- 
морска височина од 110 метри лежи селото Сара- 
чи (23°02’ х 40°45’)· Гоа претставува самостојна оп- 
штина во Лагадинската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 7 квадратни ки- 
лометри. Селото Сарачи порано било населено 
со чисто македонско население. Како такво, К’н- 
чов го спомнува со 200, а Бранков со 228 жители 
Македонци, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 104, а во 1920 година со 310 жи- 
гели. што зборува дека тука во меѓувреме биле 
сместени доселенички семејства. По 1922 година 
во селото биле сместени и други 427 доселеници. 
Така Сарачи пораснало во 1928 година на 568 жи- 

тели, во 1940 година се регистрирани 761 жител, 
во 1951 година 805, во 1961 година 822, во 1971 
година 752, во 1981 година 754, а во 1991 година 
950 жители. Поголемиот број се доселеници, а по- 
малиот Македонцп. За разлика од другите окол- 
ни села чии жители се занимаваат со земјодел- 
сзио, жителизг од селото Сарачи исклучително се 
занимаваат со одгледувањс на градинарски кул- 
гури. Ова село е најголемиот снабдувач со гради- 
нарски производи на лагадинскиот и делумно на 
солунскиот пазар, како и на фабриката за кон- 
зерви во Лагадина. Прилично е развиено и кра- 
варстаото кое се одликува со соврсмен начии на 
одгледување.

115) САРЈАР (САРЈЕР)
- ХРИСАВГИ Χρυσαυγή
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Три километри североисточно од Лагадина 
на надморска височина од 120 метри лежи селото 
Сарјар (23°05’ х 40°46’). Тоа претставува самостојна 
општина во Лагадинската околија (наредба од 22. 
7.1933, Вл. в/к бр. 220/1933), чиј општински атар 
опфаќа површина од 16 квадратни километри. Ле- 
жи крај патот што води од Лагадина за Нигрита, 
а до 1924 година било населено исклучително со 
турско население. К'нчов го спомнува како так- 
во со 500 жители, во пописот од 1913 година е 
свидентирано 478, а во 1920 година со 458 жители 
Турци. По иселуваљето на турското население во 
1924 година грчките власти тука сместиле досе- 
ленички семејства, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 525. Во 1940 година селото имало 
596, во 1951 година 644, во 1961 година 701, во 
1971 година 641, во 1981 година 707, а во 1991 го- 
дина 880 жители. Доселениците се од Мала Азија 
и Источна Тракија. Селото е прилично богато, 
бидејќи располага со плодни обработливи повр- 
шини, а главни производи на населението се ту- 
тун, пченица и памук.

116) СОФУЛАР
- АНГЕЛОХОРИОН Αγγελοχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу три километри североисточно од Ка- 
ри Ѓол, јужно од Бешикското Езеро, на надмор- 
ска височина од 250 метри лежи малото село Со- 
фулар (23°24’ х 40°35’) кое административно вле- 
гува во составот на општината Кари Гол. Селото 
Софулар до 1924 година било населено со турско 
население. К’нчов го спомнува со 12 жители Тур- 
ци, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
85, а во 1920 година со 183 жители, што зборува 
за меѓувремено сместување на доселенички се- 
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мејства. По иселувањето па преостанатите '1урци 
тука биле сместени и други доселенички семеј- 
ства (вкупно 56 доселеници), така што селото ка- 
ко доселеничко во пописот од 1928 година сс во- 
ди со 88 жители, во пописот од 1940 година е еви- 
дентирано со 121, во 1951 година Софулар има 
159, во 1961 година 143, додека во наредните по- 
писи не сс спомнува, бидејќи во меѓувреме него- 
вите жители го напуштиле селото и се преселиле 
во соседното село Кари Гол, но продолжуваа г да 
ги користат своите имоти. Доселепиците се од 
Понд и од Источна Тракија, а има и иеколку 
каракачански семејства.

117) СПИТАЌА Σπιτάκια

Меѓу селата Гулменич и Угурли, во атарот 
на општината Угурли, крај патот пгго води од 
Солун за Кавала, на надморска височина од 80 
метри по Граѓанската војна во Грција е подигна- 
та пова населба позната под името Спитаќа 
(23°20’ х 40°40’). Оваа мала населба администра- 
тивно влегува во составот на општината Угурли, 
а прв пат се појавува во пописот од 1961 година со 
21 жител, додека во пописотод 1971 година има 36, 
во 1981 година 25, а во 1991 година 76 жптели.

118) СГАНОВО
- СТАНОВОН Στάνοβον

Околу два километра југозападно од Лага- 
динското Езеро и јужно од градот Лагадина до 
пред Втората светска војна лежело малото село 
Станово (23°03’ х 40°4Г), кое административно 
влегувало во составот на оппггината Каваларци. 
К’нчов селово го спомнува со 100 жители Грци, 
додека во пописот од 1913 година се води како 
напуштена населба. Во пописот од 1920 година 
има 50, а во 1928 година 77 жители. Малку подоц- 
на Станово се распадпало поради маларичноста 
на теренот, а неговото население се прибрало во 
селото Каваларци.

119) СТЕФАНИЈА Στεφάνια

Југоисточно од Кукуш и северно од Лагади- 
на на надморска височина од 500 метри лежи сс- 
лото Стефанија (23°03’ х 40°55’) кое администра- 
тивно влегува во составог на опиггината Караџа 
Ќој. Сслото Стефанија до 1924 година било васе- 
лено со турско население. К’нчов го спомнува со 
750 жители Турци, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 502, а во 1920 година со 446 жи- 
тели. По нивното иселување во 1924 година во 
урција грчките власти тука населиле доселе- 

нички семејства чиј број па жителп во 1928 годи- 
па изнесувал 238. Во 1940 годипа селото имало 
225, во 1951 година 212, во 1961 година 205, во 1971 
годипа 200, во 1981 година 160, а во 1991 година 
114 жители. Населението се запимава со земјо- 
дслство. Главпи ироизводи се пченица, тутун и 
добиточна храна. Сточарството е слабо развиено.

120) СТИБАН
- СГЕФАНИНА Στεφανινά

На југоисточните падини на Богданската Пла- 
пипа, па надморска височина од 500 метри, источ- 
по од сега исушеното Лаиџанско Езеро лежи 
селото Стефанина (23°35’ х 40°46’). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Лагадинската околи- 
ја (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
1918), чиј општински атар опфаќа површина од 
56 квадратни километри. Селото Стефанина уш- 
те од постаро време с населено со грчко населе- 
пие. К’пчов го спомнува со 900 жители Грци, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 423 жи- 
тели, во 1920 година имало 503, во 1928 година 
589 (тука билс сместени помал број доселенички 
семејства), во 1940 година 752, во 1951 година 653, 
во 1961 година 722, во 1971 годииа 646, во 1981 
година 499, а во 1991 година 468 жители. Главни 
производи на населението се тутун, пченица и 
друго, а поради пространите и погодни тревни те- 
рсни прилично с развиено и сточарството.

121) ГЛГРОЛОНГОС(АСТРОИОМА)
- НЕАМАДИТОС Νέα Μάδυτος
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На 65 километри источно од Солун, крај ју- 
гоисточниот брег на Бешикското Езеро, на сами- 
от пат кој води од Солун за Кавала, на надморска 
височина од 70 метри е сместено големото село 
Стролонгос (23°34’ х 40°38’). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Лагадинската околија (на- 
редба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), чиј атар 
опфаќа површина од 35 квадратни километри. Во 
минатото ова село било чифлигарска населба во 
која според К’нчов, живееле 220 жители Грци. 
Селото во пописот од 1913 година е евидентира- 
но со само 5 жители. Во текот на Првата светска 
војна тука биле сместени 71 доселеник. колку пгго 
има жители во пописот од 1920 година, а малку 
подоцна грчките власти тука сместиле поголем 
број доселенички семејства од Источна Тракија 
(од селото Мадитос чиешто име и е дадено на 
оваа населба). Во пописот од 1928 година во Стро- 
лонгос се регистрирани 1.237 жители, во 1940 
година 1.432, во 1951 година 1.361, во 1961 година 
1.521, во 1971 година 1.501, во 1981 година 1.371, а 
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во 1991 година 1.820 жители. Својот подсм село- 
то ή го должи на почвата богата со обработливи 
површини, со кои располага Стролонгос и од кои 
добива мошне високи припоси на памук, пченица 
и други земјоделски производи, како и па убавата 
местоположба. Во селото е сместена и жандар- 
мериска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села.

122) СУЛОВО 
СКЕПАСТОН Σκεπαστόν 

н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од сега исушеното Мавров- 
ско Езеро, до патот кој од Лагадина води за Ни- 
грита, на надморска височина од 425 метри с смс- 
сгено сслото Сулово (23°ЗГ х 40°48’). Тоа е ра- 
сположено во самите пазуви на планините Верго- 
полјана и Саитка Планина, кои се разгранки па 
Богданската Планина. Сулово претсгавува само- 
стојна општина во Лагадинската околија (царска 
наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј 
состав влегува и селото Ланџа. Вкупнага повр- 
шина на општипскиот атар изнесува 30 квадрат- 
ни километри. До 1924 година селото било насе- 
лсно со гурско население. К’нчов го спомнува со 
110 жители Турци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 50, а во 1920 година со 152 
жители. По иселувањето на Турцитс во 1924 го- 
дина тука биле сместени иселенички семејства чиј 
број на жители во 1928 година изнесувал 459. Во 
1940 година во Сулово се евидентирани 598, во 
1951 година 834, во 1961 година 621, во 1971 годи- 
на 460, во 1981 година 470, а во 1991 година 526 
жители. Доселничкиге семејства се од Источна 
Румелија (Бугарија). Главни производи на насе- 
лението се гутун и пченица, а делумно е развиено 
и сточарството.

123) СУХО
- СОХОС Σοχός

Околу 33 километри североисточно од Лага- 
дина, крај патот пгго води од Лагадина зг! Нигри- 
та, па југоисточните падини на Богдапската Пла- 
нина на надморска височина од 630 метри лсжи 
големото македонско село Сухо (23°22’ х 40°49’), 
кое од 1946 година има статус на градска општи- 
на (н. бр. 107 од 26.9.1946, Вл. в/к бр. 290/26.9. 
1946). Вкупната површина на општинскиот атар 
опфаќа 153 квадратни километри. Сухо, кое по- 
всќе личи на гратче, е многу стара македонска 
населба позната, како и селото Висока, по тоа 
ПЈто македонското население зборува на архаи- 
чен старомакедонски (старословенски) јазик. Ту- 
ка со време се населувале и турски семејства, та- 

ка 1ΠΤΟ Сухо с ганало мешана населба која спорсд 
К’пчов имала 2.600 Македонци и 1.000 Турци. Во 
пописот од 1913 година Сухо с евидентирано со 
3.570, а во 1920 година со 3.408 жители. По исе- 
лувањс го на Турците грчките власти тука смес- 
гиле доселенички семејства (вкупно 573 доселе- 
ници), гака што Сухо повторпо станало мешана 
населба во која и натаму апсолутно мнозинсгво 
претставуваат Македонци. Во Сухо во 1928 го- 
дина се регисгрирани 3.694 жители, во 1940 годи- 
на 4.082, во 1951 година .3.861, во 1961 година 3.947, 
во 1971 година 3.459, во 1981 година 2.925, а во 
1991 година 3.423 житсли. Жителите од Сухо се 
занимаваат со земјоделство, сточарство и занает- 
чиство. Како административен и стопански цен- 
тар, во Сухо постојат и повеќс административни 
служби, пошта, банка, жандармериска поткоман- 
да, општински суд, државна благајна и други ин- 
сгитуции, како и поголем број занаетчиски и гр- 
говски дуќани. Добиточниот фонд се цсни на над 
12.000 овци и друг крупен рогат добиток.

124) ТЕКРИ ВЕРМИШЛИ 
(ЧЕКРИ ВЕРМИШЛИ)
- КСИРОРЕВМА Ξηρόρρευμα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 7 километри јужно од Бешикското Езе- 
ро иа надморска височина од 105 мезри е смес- 
тено селото Текри Вермишли (23°27’ х 40°36’) кое 
административно влегува во составот на оппгги- 
ната Егри Буџак. До 1924 година селото прет- 
ставувало мала гурска населба. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 81, а во 1920 го- 
дина со 104 жители Турци. По иселувањето на Тур- 
циге во 1924 година грчките власти тука смес- 
гиле доселеиички семејства чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 45, а во 1940 година 86 
жители. Доселеииците уште пред Втората свет- 
ска војна го напуштиле селото во кое се смести- 
ле каракачански семејства. Нивниот број во 1951 
година изнесувал 85 жители, во 1961 година во 
селото се регистрирани 80 жители, додека во на- 
редните пописи селото не се спомнува како па- 
селба, зашто е напупггено, а иеговите сточарски 
семе јства се преселиле во други места.

125) ТУМБА
- 'ГУМПА Τούμπα

Крај самиот југозападен брег на Лагадин- 
ското Езеро, на главниот пат што води од Солун 
за Кавала, на надморска височина од 95 метри до 
пред Втората светска војна лежело малото село 
Тумба (23°05’ х 40°5Г) кое административно вле- 
гувало во составот на општпната Каваларци. У пгге 
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од постаро врсме ова село било населено со Гр- 
ци. Како такво, К’нчов го спомнува со 140 жите- 
ли. Вероја гно се распаднало за време на Балкан- 
ските војни, бидејќи во пописотод 1913 година се 
води како напуштена населба без население. 
Селото во меѓувреме било обповено, гака што во 
1920 година е евидентирапо со 54 жители, а во 
1928 година со 38 жители. Малку подоцна него- 
вите жители, поради маларичноста на теренот, 
го напуштиле селото и се преселиле во соседното 
село Каваларци.

126) ЌУ ГУКЧИ (ЌУЧУКЧИ)
ВАТУЛОН Βαθουλόν

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Осум километри североисточно од Лагадина, 
во непосредна близина на главниот пат што води 
од Лагадина за Нигрита, сместено е малото село 
Ќутукчи (23°07’ х 40°49’) кое административно вле- 
гува во составот на општината Хаџи Махале (Пен- 
те Врисе). Во минатото ова село и припаѓало на 
гоупата турски маала позната под заедничкото имс 
Гулузлу (или Улочли) Махалс. Во пописот од 
1913 година е евиденгирано како посебна насел- 
ба со 63, а во 1920 година со 65 жители Турци. По 
■селувањето па Турците во 1924 годипа грчките 
власги тука населиле доселенички семејства од 
Понд, чиј број на жители во 1928 година изнесу- 
вал 88. Во 1940 година селото не се спомнува, 
бвдсјќи во меѓувреме се распаднало, додека во 
■описот од 1961 година повторно се појавува како 
■аселба со 44 жители, но не се регистрира во по- 
етсот од 1971 година, бидејќи се смета за составен 
жл на населбата Хаџи Махале (Пенте Врисе).

127) ЌУЧУК БЕШИК (МАЛ БЕШИК)
- МИКРА ВОЛВИ Μικρά Βόλβη 
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Крај северозападниот брег на Бешикското 
Езеро на надморска височина од 50 мстри е сме- 
стено е селото Ќучук Бешик (23°34’ х 40°4Г). 
Тоа претставува самостојна општина во Лагадин- 
сжагга околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. 
•к бр .152/1918), во чиј состав влегуваат и села га 
Бујук Бешик, Рентина и Вамваќа. Вкупната по- 
црошна на ошптинскиот атар изнесува 93 квадрат- 
ш километри. Селото Ќучук Бешик до 1924 го- 
Жва било населено исклучително со гурско насе- 
ж«ве. К’нчов го спомнува со 200 жители Турци, 
Маописот од 1913 година е евидентирано со 237, 
• •о 1920 година со 371 жител. По иселувањето 
■■Турците грчките власти тука смесгиле доселе- 

семејсгва. Бројот на нивните жители во 
·-* година изнесувал 391, во 1940 година во се- 

лото се регистрирани 427, во 1951 година 659, во 
1961 година 860, во 1971 година 730, во 1981 го- 
дина 691, а во 1991 година 719 жители. Зголему- 
вањето на бројот на жителите и својот подем се- 
лото и го должи па својата местоположба и на 
мошне плодните обработливи површнни со кои 
располага. Населението произведува памук, пче- 
ница, тутун, овошје и други земјоделски производи.

128) УГУРЈ1И (ОГРЕК, ЈУРЕЏИ, УГРЕК)
IТЕРИСГЕРОНА Περιστερώνα 

(11. од 2К. 12.1926, Вл. и/к 6р. 7/14.1.1927)

Источио од Солун, околу еден кнломстар за- 
падно од Бешикското Езсро, на надморска висо- 
чина од 80 мстрп е сместено сслото Угурли (23°22’ 
х 40°39’)· Пред Втората светска војна селото ле- 
жело околу три километри јужно од Бешикското 
Езеро, во непосредна близина и исгочно од ссло- 
то Аланли (23°22’ х 40°38’), но по војната е помес- 
тено за три километри посеверозападно од стара- 
та местоположба. Селото Угурли претставува са- 
мостојна општина во .Пагадинската околија (цар- 
ска нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј 
општински атар опфаќа површина од 51 квадра- 
ген километар. До 1924 година ова село било на- 
селено со турско население. К’нчов го спомнува 
со 270 жители Турци, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 385, а во 1920 годипа со 283 жи- 
тели. По иселувањето на Турците во 1924 година 
грчкитс власти тука сместилс доселенички семеј- 
ства од Мала Азија и од Источна Тракпја и не- 
колку каракачански семејства. Во пописот од 
1928 година во Угурли се регистрпрани 232 жи- 
тели, во 1940 година 231, во 1951 година 294, во 
1961 година 384, во 1971 година 405, во 1981 годи- 
па .360, а во 1991 година 456 жители. Зголемува- 
њето на бројот на населението во педесеттите годи- 
ни се должи на новата местоположба иа селото 
кое располага со доста плодни обрабогливи по- 
вршини. Населснието произведува главно пченица, 
тутун и памук, а прилично е развиено и сточар- 
ството, со кое посебно се занимаваат каракачан- 
ските семејства.

129) УРУМЛИ (РОБУ)
-САНТУДА Σαντούδα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Во северозападните поли на Фламурската 
(Богданскага) Планина, југоисточно од Лахана, 
околу 4 километри од денешното село Ајвалик 
Дере Махале лежи малото село Урумли (23° 16’ х 
40°56’) кос административно влегува во составог 
на општината Ајвалик Дере Махале. До 1924 го- 
дина било насслено со турско население, а ή при-
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паѓало на групата турски маала позната под за- 
едничкото име Ајвалик Дере Махале. Во попи- 
сот од 1913 година се спомнува како посебна па- 
селба со 180 житсли Турци, но во пописот од 1920 
година веќе не се спомнува, бидејќи се распад- 
нало во времето на Првата светска војна. По 
1923 година селото било обновено и во него биле 
сместени доселенички семејства од Понд, чиј број 
на жители во 1928 година изнесувал 36, а во 1940 
година 70. Селото се распаднало во врсмето на 
Граѓанската војна и повеќе не е обновено.

130) ХАСИЛ ЧИФЛИК (ХАСИЈ1 ЧАКЛИ)
- КРЕМАСТОН Κρεμαστόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во атарот на оппггината Егри Буџак, во не- 
посредна близина и јужно од него, до 1928 година 
постоела мала населба позната под името Хасил 
Чифлик (23°27’ х 40°37’), која администратавно вле- 
гувала во составот на општината Егри Буџак. 
Оваа населба во пописот од 1913 година е еви- 
дентирана со 104 жители, а во пописот од 1920 го- 
дина со 129 жители. По иселувањето на Турците 
грчките власти тука сместиле доселенички семеј- 
ства, па дури и селото го преименувале (види по- 
горе соодветна наредба и број на Вл. весник во 
кој е објавена). Меѓутоа, во пописот од 1928 го- 
дина селово не се спомнува како посебна населба 
едноставно затоа што е споено со селото Егри 
Буџак со кое се смета за единствена населба.

131)ХАЏИ  МАХАЛЕ
- ПЕНТЕ ВРИСЕ Πέντε Βρύσαι 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

На југозападните падини на Богданската Пла- 
нина, околу 10 километри североисточно од Ла- 
гадина, крај главниот пат што води од Лагадина 
за Ниргита на надморска височина од 420 метри 
лежи селото Хаџи Махале (23°09’ х 40°49’)· Тоа 
претставува самостојна општина во Лагадинска- 
та околија (наредба од 19.12.1929, Вл. в/к бр. 441 
од 1929), во чиј состав влегува и селото Џами Ма- 
хале (Полидендрион). Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 38 квадратни киломст- 
ри. Селото всушност и припаѓа на групата турски 
маала позната под заедничкото име Ѓулузлу (или 
Улочли) Махале (шесте маала: Јарамазли, Кара 
Омбаси, Карга, Кутукчи, Џами Махале и Хаџи 
Махале), поради што во 1927 година сите тие до- 
биле заедничко име опиггина Ексалофос. Селото 
Хаџи Махале К’нчов го спомнува како самостој- 
на населба со 80 жители Турци, додека во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 178 жители, 
а во пописот од 1920 година се спомиува со 382 

жители, но заедно со други населби од оваа општи- 
на. По иселувањето на Турците во 1924 година 
грчкиге власти тука сместиле досслспички семеј- 
ства од Понд. Бројот ла нивните жители во 1928 
година изнссувал 134, во 1940 година овој број се 
зголемил на 260 (зголемувањето се должи па фак- 
тот што тука се прибрале и жителите од селата 
Карга Махале, Ќутукчи - Ватулон), во 1951 година 
сслото имаше 288 жители, во 1961 година 318, во 
1971 година 218, во 1981 година 317, а во 1991 го- 
дина 344 жители. Главни производи на селото се 
тутун и пченица, а населението делумно се за- 
нимава и со сточарство.

132) ХАЏИЛАР
КСИРОКРИНИ Ξηροκρήνη

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во непосредна близина па селото Егри Бу- 
џак (јужно од него) до пред Втората светска војна 
постоело малото ссло Хаџилар (23°27’ х 40°37’) кое 
административно влегувало во составот на 
општината Егри Буџак. Селото до 1924 година 
бнло населено со турско населене. Како такво, 
во пописот од 1913 година е евидентираио со 250, 
а во 1920 година со 257 жители Турци. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година грчките влас- 
ти во него сместиле доселенички семејства од 
Мала Азија и од Источна Тракија. Бројот на нив- 
ните жители во 1928 година изнесувал 80. Селото 
малку подоцна се споило со селото Егри Буџак и 
престанало да се смета како посебна населба, 
поради што во пописот од 1940 година и подоцна 
оваа населба не се спомнува.

133) ХИМАДИЈА Χειμάδια

Летна колибарска населба сместена на југо- 
источните падини на планината Хортач, во ата- 
рот на оппггината Ливади (23° 11 ’ х 40°31 ’)· Се ко- 
ристи преку летниот период од сточарските се- 
мејства на селото .Пивади, поради што и не е еви- 
дентирана како населба со постојани жители.

134) ХОРУД
- ХОРУДА Χωρούδα

Североисточно од Лагадина, западно од Ни- 
грита и три километри источно од Берово, на сс- 
верните падини на Богданскага Планина на над- 
морска височина од 680 метри до неодамна леже- 
ло селото Хоруд (23° 16’ х 40°53’). Се смета дека с 
основапо во посгаро време од грчки колонист· 
дојдени од гратчето Агринион (Јужна Грција1 
К’нчов го спомнува со 160 жители Грци, во поп«- 
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сот од 1913 година е евидентирано исто гака со 
160 жители, во 1920 година со 192, во 1928 година 
со 281, во 1940 година со 313 жители. Бидејќи е 
планинско, селото настрадало во времето на Гра- 
ѓанската војна, поради што во пописот од 1951 
година се спомнува како напуштена населба, без 
население. Малку подоцна било обновено, така 
што во пописот од 1961 годипа се спомнува со 89 
жи гели, но тие наскоро потоа го напуцггиле и де- 
нес лежи во урнатини. Атарот на селото, кое по- 
рано претставувало самостојна оппггина, е при- 
клучен кон општината Берово.

135) ЧАЛИ (ЧАЛИ МАХАЛЕ)
- НИМФОПЕТРА Νυμφόπετρα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу три километри западно од Бешик- 
ското Езеро и на 10 километри источно од Лага- 
динското Езеро на надморска височина од 120 ме- 
три лежи селото Чали (23°20’ х 40°42’). Тоа пре г- 
ставува самостојна општина во Лагадинската око- 
лија (н. од 22.7.1933, Вл. в/к бр. 220/1933), во чиј 
состав влегува и селото Ваисли. Вкупната повр- 
шина на селскиот атар изнесува 29 квадратни ки- 
лометри. Селото Чали до 1924 година било насе- 
лено со турско население. К’нчов го спомнува со 
200 жители Турци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 286, а во 1920 година ео 
191 жител. По иселувањето на Турците во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, грчки- 
те власти тука сместиле доселенички семејства 
од Источна Тракија и од Мала Азија. Бројот на 
нивните жители во 1928 година изнесувал 322, во 
1940 година во Чали се регистрирани 352 жители, 
во 1951 година 572, во 1961 година 889, во 1971 
година 753, во 1981 година 790, а во 1991 година 
832 жители. Својот просперитет село го го должи 
на убавата местоположба, на богатага почва и на 
искоренувањето на маларијата. Населението про- 
изведува многу пченица, памук, овошјс и други 
земјоделски производи.

136) ЧЕРНАК
- АРЕТИ Αρετή
(н. од 12.2.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На јужните падини на Богданската Планина 
(источно од Лагадина) на надморска височина од 
425 метри е сместено селото Чернак (23° 15’ х 
40°45’) кое административно влегува во составо г 
на оппггината Кара Омерли. До 1924 година било 
населено со Турци. Како такво, К’нчов го спом- 
нува со 90 жители, а во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 85. Веројатно населбава настра- 

дала во Првата светска војна, бидејќи во пописот 
од 1920 годипа не се спомнува. Таа била обнове- 
на по 1923 годииа кога грчките власти во неа 
сместиле доселенички семејства од Понд. Нив- 
ниот број во 1928 година изнесувал 97 жители. 
Во 1940 година селото имало 298 жители, во 1951 
година 354, во 1961 година 428, во 1971 година 
310, во 1981 година 229, а во 1991 година 233 жи- 
тели. Главни производи на селото се ту гун и пче- 
пица, а делумио е развиено и сточарството.

137) ЧЕП1МЕ МАХАЛЕ
КОКИНОХОРИОН Κοκκινοχώριον 

(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Североисточно од Лагадинското Езеро и се- 
верозападно од Бешикското Езеро, околу пет ки- 
ломезри североисточно од селото Гулџук Маха- 
ле до Граѓанската војна постоело малото село 
Чешме Махале (23°19’ х 40°45’) кое администра- 
тивно влегувало во составот на Ѓулџук Махале, а 
како некогашно турско маало и припаѓало на 
групага турски маала позната под заедничкото 
име Ѓулџук Махале. Оваа мала населба до 1924 
била населеиа со Турци. К’нчов ја спомнува со 75 
жители Турци, во пописот од 1913 година се спом- 
нува како посебна населба, но бројот на нејзи- 
ните жители е пресметан заедно со другите ма- 
ала на оваа општина (вкупно 316 жители Турци), 
додека во пописот од 1920 година сите овие ма- 
ала се водатсо 27 турски жители, игго значи дека 
ласградале во Првата светска војна. По 1923 го- 
дипа оваа населба била обновена и грчките влас- 
ти во неа сместиле доселенички семејства од Кав- 
каз. Бројот на иивните жители во 1928 година 
изнесувал 83, а во 1940 година 158. Селото се рас- 
падна во времето на Граѓанската војна и по нор- 
мализирањето на ситуацијата не е обновено. (Ви- 
ди и село Гулџук Махале.)

138) ЧИЛ МАХАЛЕ
- АГИОС КОНСГАНДИНОС 
Άγιος Κωνσταντίνος

Чил Махале било маало кое ќ припаѓало на 
фупата турскл маала позната под заедничкото 
име Јакина Махале. Било сместено на три кило- 
мстри западно од с. Јакина под чија општина и 
припаѓало (23°22’ х 40°45’). К’нчов го спомнува 
со 200 жители Турци, додека во пописот од 1913 
година се спомнува како посебна населба, но бро- 
јот на жителите е вклучен во составот на сите 
маала на Јакина (вкупно 1.186 жители Турци), до- 
дека во пописот од 1920 година се води како по- 
себпа населба со 118 турскн жители. По иселува- 
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њето на Турците во 1924 година грчките власти 
гука сместиле доселенички семејства од Понд. 
Бројот на ннвните жители во 1928 година с прс- 
сметан во составот на селото Јакина, додека во 
пописот од 1940 година бројот на жителитс од 
ова село е пресметан во составот на селото Џами 
Махале. Чил Махале се распадпа во Граѓанската 
војна и повеќе не е обновено. Неговото нассле- 
нис се прибра во селото Јакипа.

139) ЧИЛИКЛИМЕР МАХАЛА
Τσιλικλιμέρ Μαχαλά

'Гурско маало кое ή припаѓало на групата 
турски маала позната под заедничкото име От- 
манли Махале. К’нчов го спомнува како поссбпа 
населба со 65 жители Турци. Во пописите од 1913 
и 1920 година оваа населба не се спомнува, што 
значи дека насградала во Балканските војни и 
подоцна не била обновена. (Види село Отманли 
Махале - Маврорахи.)

140) ЧИФЛИК
- АГИОС ХАРАЛАМПОС 
(КАЛИВИЈА, ЦИФЛИКИОН) 
Άγιος Χαράλαμπος (Καλύβια, Τσιφλίκιον) 
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/1955)

Во северното подножје на планината Хор- 
тач, околу три километри југоисточно од селото 
Саракипа, се наоѓа новата населба Чифлик (2.3° 14’ 
х 40°35’). Таа лежи на надморска височина од 230 
мстри, а административно влегува во составот на 
општината Саракина. Прв пат се спомнува во по- 
писот од 1928 годииа со 224 жигели, во 1940 годи- 
на е евидентирана со 193, а во 1951 година има 
151, во 1961 година 167, во 1971 година 88, во 1981 
година 71, а во 1991 година 83 жители. Главното 
занимање на жителите е земјоделството и сто- 
чарството.

141) ЧИФЛИК
АКРОХОРИОН (ЦИФЛИКИОН) 

Ακροχώριον (Τσιφλίκιον) 
(н. бр. 422 од 30.6.1964, Вл. в/к бр. 122 
од 21.7.1964)

Во атарот на општината Каваларци и во неј- 
зиниот состав во пописот од 1961 година е реги- 
стрирана нова населба под името Цифликион, 
населена со само еден жител. Иако оваа населба 
во 1964 годипа беше прсименувана во Акрохори- 
он, таа се распадиа, поради што и не се спомнува 
во наредните пописи.

142) ЏАМИ МАХАЛЕ Τζαμί Μαχαλέ

Североисточно од Лагадинското Езеро и се- 
верозападно од Бешикското Езеро, на два кило- 
метра североисточпо од Ѓулџук Махале било смес- 
тено селото Џами Махале (23°18’ х 40°44’) кое сс 
распаднало во времето на Првата светска војна. 
К’нчов селово го спомнува со 70 жители Турцж. 
во пописот од 1913 година е свиденгирано како 
посебна населба, но бројот на неговите жители с 
вклучен во бројот на жителите на сите маала што 
ја сочинувале групата турски маала позната под 
заедничкото име Гулџук Махале (види и село Гул- 
џук Махале). Бидејќи селото подоцна не било об- 
новено, престанало да се води како посебна на- 
сслба.

143) ЏАМИ МАХАЛЕ Τζαμί Μαχαλέ

Источно од селото Лахана и севсрно од се- 
лото Хоруд, во составот на групата гурски маала 
позната под заедничкото име Ајвалик Дере 
Махале (името доаѓа од истоимената планина, 
која е дел од Фламурската Паланина, и истоиме- 
ната река која се влева во рекага Копач Дере 
Голема Река), до Балканските војни постоело 
мало село познато под името Џами Махале (23° 15’ 
х 40°52’). К’нчов го спомнува со 240 жители Турци. 
Веројатно настрадало за време на Балканските 
војни, бидејќи во пописите од 1913 и 1920 година 
повеќе не се спомнува како населба.

144) ЏАМИ МАХАЛЕ
- ПОЛИДЕНДРИ Πολυδένδρι
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Ссвероисточно од Ѓувезна и јужно од село- 
то Неа Доркас, на местото каде што сега е смес- 
тено селото Отманли Махале, до 1924 година 
постоело турското село Џами Махале (23°07’ х 
40°5Г) кое и припаѓало на групата турски маала 
познага под заедничкото име Отманли Махалс. 
К’нчов селото го спомнува со 150 жители Турци, 
во пописотод 1913 година е свидентирано со 281, 
а во 1920 година со 245 жители. По иселувањето 
на Турците во 1924 година гука биле сместени 
доселенички семејства од Понд со вкупно 38 жи- 
тели, па дури со наредба од 28.12.1926 (Вл. в/к бр. 
7/14.1.1927) селово било преименувано во По- 
лидендри. Меѓутоа, иако е иазначено во повеќе 
генералштабни карги, во пописот од 1928 година 
па и во подоцнежните пописи селото не се спом- 
нува како населба, бидејќи дојде до спојување со 
селото Отманли Махале во кое се пресметани и 
жителите на Џами Махале.
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145) ЏАМИ МАХАЛЕ
11ОЛИДЕНДРИОН Πολυδε'νδριον

Североисточно од .Пагадина, источно од Гу- 
везна, на 4 километри западно од Хаџи Махалс 
се наоѓа селото Џами Махалс (23°07’ х 40°49’)· 
Лежи на надморска височина од 400 метри и ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
та Хаџи Махале. Селото Џами Махале до 1924 
година било турско маало и ή припаѓало на гру- 
пата турски маала позната под заедничкото име 
Гулузлу (или Улочли) Махале. К’нчов го спомну- 
ва со 110 жители 'Гурци, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 71 жител, додека во попи- 
сот од 1920 година бројот на неговото население 
е пресметан заедно со жителитс од другите на- 
селби на Ѓулузлу Махале. По иселувањето на Тур- 
циге во 1924 година грчките власти тука смес- 
тиле доселенички семејства од Понд. Бројот па 
на нивните жигели во 1928 година изнесувал 43, 
додека во пописот од 1940 година изнесува 328. 
Ова зголемување се должи на тоа што селото сс 
соединило со соседнитс маала Јарамазли (Ајдо- 
нија) и Кара Омбаси (Аспрорахи) во една насе- 
лба која го носи името Џами Махале (Полиден- 
дрион). Селото во пописот од 1951 година е еви- 
дентирапо со 309, во 1961 година со 303, во 1971 
година со 272, во 1981 година со 329, а во 1991 го- 
дина со 316 жители. Главни производи па насс- 

лението се тутун, пченица и други земјоделски 
производи, а делумно е развиспо и сточарство.

146) ЏАМИ МАХАЈ1Е
11ОЛИДЕ11ДРОН 1 Ιολύδενδρον

На околу два километра северозападно од 
Јакина до Граѓанската војна во Грција сс наоѓало 
селото Џами Махале (23°23’ х 40°45’) кое адми- 
нистративно влегувало во составот па општината 
Јакина. Оваа населба и припаѓала на групата гур- 
ски маала позпата под заедничкото име Јакина 
Махале. Во пописог од 1913 годииа сс спомнува 
како посебна населба, но бројот на нејзинитс жи- 
тели е пресметан во вкупииот број на жителите 
од општината Јакина, додека во пописот од 1920 
година е евидентирана како посебна насслба со 
90 жители Турци. По иселувањето па Гурцитс во 
1924 година тука билс сместени доселенички се- 
мејства. Нивниот број во пописот од 1928 година 
е прссметан во составот на општината Јакина, 
додека во пописот од 1940 година селово се води 
како посебна насслба со вкупно 382 жители, но 
во тој број влегуваат и жителите од соседните на- 
селби Дсре Махале и Чил Махале. По Граѓан- 
ската војна населбата не се спомнува, бидејќи 
нејзините жители се прибраа во соседното село 
Јакина.

20 Насвленитв места во Егејска Македонија - II дел



ΧΙΙ/2 - СОЛУНСКА ОКОЛИЈА

1) АГИЈ А ΒΑΡΒΑΡΑ Αγία Βαρβάρα

Западно од Солун, во непосредна близина на 
селото Неа Менемени (22°55’ х 40°39’), по 1961 
година е подигната нова населба која во пописот 
од 1961 година се спомиува како населба во из- 
градба без жители, додека во пописот од 1971 го- 
дина е евидентирана со 191 жител. Населбата 
всушност, претставува составен дел на Неа Ме- 
немени, поради што и престана да се води како 
посебна населба.

2) АГИЈА МАРИНА Αγία Μαρίνα

Два километра југоисточно од селото Зам- 
бат, крај самиот пат што води за Адали и Меси- 
мер (25°59’ х 40°27’) во шеесетгите години е по- 
дигнага нова населба која прв пат е регистрирана 
во пописотод 1971 година со 132 жители. Насел- 
бата административно влегува во општината Зам- 
бат и го носи името Агија Марина. Во пописите 
од 1981 и 1991 година населбата е испуштена од 
евиденција, бидсјќи се смета дека е споена со 
Замбат.

4) АГИОС ДИМИТРИОС Αγιος Δημήτριος

Во атарот на општнната Даут Бали, во не- 
говата непосредна близнна, во педесеттите годи- 
ни изникна нова пасслба имеиувана Агиос Дими- 
гриос (22°55’ х 40°44’)· Прв пат се спомнува во 
пописот од 1961 годипа со 272 житсли. Агиос 
Димитриос во пописите од 1971, 1981 и 1991 го- 
дина не се води како посебна населба, бидејќи сс 
смста дека с дел од селото Даут Бали.

5) АГИОС НИКОЛАОС Αγιος Νικόλαος

Југоисточно од Солун и југоисточно од се- 
лото Епаноми крај самиот морски брсг по 1970 
година с подигната нова туристичка населба на- 
рсчена Агиос Николаос (23°00’ х 40°2Г), која ад- 
мипистрагивно влегува во составот на ошптина- 
та Епапоми. Во пописот од 1971 година се води 
само со еден житсл, а во 1981 годииа со 27 жите- 
ли, додека во пописот од 1991 година пе се спом- 
нува како посебна населба, бидејќи се смета за 
споена со Епаноми. Тука се изградени повсќс ста- 
иови за домување, кои претежно се користат во 
летниот период.

3) АГИЈАТРИЈАС Αγία Τριάς

На 23 километри јужно од Солун, крај југо- 
западниот брег на Солунскиот Залив, во месно- 
ста Мало Карабурну (22°52’ х 40°30’) по 1922 го- 
дина е подигната нова доселеничка населба наре- 
чена Агија Тријас, во која биле смесгени 102 до- 
селенички семејства од Источна Тракија со вкуп- 
но 350 жители, колку што се регистрирани во 
1928 година. Населбата претставува самостојна 
општина во Солунската околија (царска наредба 
од 27.8.1948, Вл. в/к бр. 222/1948), чиј атар опфа- 
ќа површина од 5 квадратни киломе гри. Во попи- 
со г од 1940 година е евиден гирана со 448 жители, 
во 1951 година со 532, во 1961 година со 662, во 
1971 година со 687, во 1981 година со 850, а во 1991 
година 1.286 жители. Главното занимање на на- 
селението е земјоделството, делумно риболовог, 
а во последно време и приморскиот туризам, осо- 
бено во летната сезона. Низ селото минува ас- 
фалтен пат, а со Солун и другите крајбрежни на- 
селби с поврзано и со помали патнички бродови.

6) АДАЛИ
- КАТО СХОЈ1АРИОН
Κάτω Σχολάριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 25 километри југоисточно од Солун 
крај главниот пат што води од Солун за Паљу- 
рион, на падморска височина од 210 метри сс 
наоѓа селото Адали (23°02’ х 40°26’)· Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Солупската око- 
лија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), 
чиј агар опфаќа површина од 24 квадратни кило- 
метри. Сслото Адали до 1924 годииа било насе- 
лено со турско население. К'нчов го спомнува со 
470 жители Турци, а во пописот од 1913 година сс 
води со 190 жители. Веднаш по Балкански ге вој- 
ни турското население почнало да го напушта 
селото, кое во 1918 година броело само 10 жи- 
тсли. По 1919 година грчките власти гука смес- 
тнлс поголем број досслепички семејства од Ис- 
точна Тракија, чиј број во 1920 година изнесувал 
477 жигели. Малку подоцна тука билс населени и 
други ссмејства на грчки колонисти, така што во 
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1924 година во селото биле паселени 97 семејства 
од Источна Тракија, 70 семејства од Понд и 4 
семејства од Мала Азија, со вкупно 574 жители. 
Во 1928 годипа селото е евидентирапо со 619 жи- 
тели, во 1940 година со 1.074, во 1951 година ео 
1.033, во 1961 година со 990, во 1971 година со 782. 
во 1981 година со 832, а во 1991 година со 1.094 
жители. Основното занимање на жителите е зе- 
мјоделсгвото, и делумно и сточарството.

7) АИЕВО (Α.ΙΟΒΟ, Ј АХАЛИ)
ΛΚΡΟΙ1ОТАМОС Λκροπόταμος

(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927)

Околу 44 километри северозападно од Со- 
лун, крај главниот пат и железничката линија 
што водаг од Солун кон Скопје, на надморска ви- 
сочина од 45 метри лежи селото Аиево (22°39’ х 
40°5Г) кое административно влегува во составот 
на општината Кара Оглу. Во минатото било на- 
селено со македонско и турско население. Бран- 
ков го спомнува со 32 жители Македонци, а Ми- 
лоевиќ го регистрира со 15 македонски и 5 тур- 
ски куќи. Селото целосио настрадало во текот на 
Втората балкаиска војна, кога неговото населе- 
нис се спаси од жестокостите на грчката војска 
бегајќи преку граница, поради игго во пописот од 
1913 година се спомнува како напуштена населба. 
Било обновепо малку подоцна, кога во него биле 
сместени нскоклу доселенички семејства, чиј број 
на жители во 1920 година изнесувал 50. По 1922 
година тука биле сместени и други доселенички 
семејства, така што во пописот од 1928 година 
селото е евидентирано со 438 жители, во 1940 го- 
дина има 657 жители, во 1951 година 668, во 1961 
година 724. во 1971 година 652, во 1981 година 650, а 
во 1991 година 635 жители. Селото лежи в поле и 
е мошис богато. Произведува многу памук, жито 
и други земјоделски производи. Во последно вре- 
ме внимание му се посветува и на краварството.

8) АЈВАТОВО
-Ј1ИТИ Λητή
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926

Околу 12 километри северно од Солун и 10 
километри западно од Лагадина, крај главниот 
пат што води од Солун за Серес, на надморска 
височина од 150 метри (22°59’ х 40°45’) се наоѓа 
големото македонско село Ајватово. Тоа прсг- 
ставува самостојна општина во Солунската око- 
лија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 
од 1918 г.), во чиј состав влегува и малата ново- 
нзградена населба Елја. Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесува 19 квадратни кило- 
метри. Селото Ајватово с една од најголемите 

македонски населби во Солупската околија, која 
до денсс во етаички поглед пема презрпено никак- 
ви промени. К'нчов го спомнува со 1.580, а Бранков 
со 2.000 жители, додека во пописот од 1913 
година е свидентирано со 1.503, а во 1920 година 
со 1.495 жители. Во селото по 1922 година не би- 
ле смесгени доселснички семејства, а подоциеж- 
нитс статистики го покажувааг следпото дви- 
жељс на населението. Во 1928 година селото има 
1.579 жители, а во 1940 годииа 1.788 жители. Иако 
паселбата е во близина на градот Солун, по Вто- 
ра га светска војна ие покажува зголемувањс на 
населението. Во пописот од 1951 година се еви- 
Дснтнрани 3.213 жители, што е последица на кон- 
центрација на загрозени семејства од попасивни- 
ге планински ссла поради Граѓанската војна, доде- 
ка во пописотод 1961 година во Ајватово се попи- 
шани 1.852, во 1971 година 1.689, во 1981 година 
1.747, а во 1991 година 2.016 жители. Иако не с 
голсмо, Ајватово има статус на полуградска на- 
селба. Главното занимање на жителите е земјо- 
дслствого и основни земјоделскп производи се 
жито н ту гун.

9) АК БУНАР
АСПРОВРИСИ Ασπρόβρυση

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 336/23.9.1926)

Северно од Солун и само два киломезра се- 
всрпо од Даут Бали, а јужно од селото Балџа, на 
надморска височина од 260 метри лежи малото 
ссло Ак Бупар (22°55’ х 40°44’) кое администра- 
тивно влегувало во составот на оппггината Бал- 
џа, но со нарсдбата број 1025/1.9.1981 (Вл. в/к бр. 
254/1.9.1981) влезе во составот па општината Да- 
ут Бали. Селото Ак Бунар во минатото било на- 
селено со чисто македонско население. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 70, а Браиков со 80 
жители Македонци. Во текот на Втората бал- 
канска војиа селото настрадало од грчката вој- 
ска, поради што во пописот од 1913 година се 
спомнува како напуштсна населба, додека во по- 
писот од 1920 година е евиденгирано со 40 жите- 
ли, што значи дека во меѓувреме било обновено 
и во него биле сместени грчки колонисти. Малку 
подоцна тука биле населени и други грчки коло- 
нисти, така што во 1928 годипа бројот на жите- 
лите пораснал на 61. Во 1940 година селото не се 
спомнува, бидејќи жителите од оваа населба се 
пресметани во сос гавот на населението од селото 
Балџа, додека во пописот од 1951 година е еви- 
дентирано со 95 жители. Во 1961 година има 122, 
во 1971 година 144, во 1981 година 187 жители. 
Во пописот од 1991 година селото Ак Бупар не се 
спомнува како посебна паселба, бидејќи се смета 
за споено со селото Даут Бали. Населениего од- 
гледува тутун, жито и други земјоделски култу- 
ри. а делумно сс занимава и со сточарство.
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10) АМЕРИКАНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛЛ
АМЕРИКАНИКИ ГЕОГРИКИ СХОЛИ

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Во атарот на оппггината Капуџилар (околу 
4 километри јужно од него), југоисточпо од Ка- 
ламарја и југоисточно од Солун (23°00’ х 40"34’), 
уште прсд Балканскитс војни била отворена и се 
уште работи Американска земјоделска школа, 
која во речиси сите пописи се спомнува како по- 
себна населба. Во пописотод 1913 година се води 
како населба без жители, во 1920 година с еви- 
дентирана со 72 жители, од кои 65 од машки пол, 
што укажува на фактот дека се работи за учени- 
цн и за наставен кадар. Бројот на жителите па 
оваа образовиа институција во 1928 годпна сс п- 
окачил на 165, додека во 1940 година не се спом- 
нува како посебна иаселба, а исто и во 1951 годи- 
на. Малку подоцна населбата почнала да раеге, 
бидејќи тука билс сместсни повеќе семејства дој- 
дени од напуштени села. Така во 1961 годипа с 
евидентирана со 472, а во 1971 година со 893 жи- 
тсли, со тенденција за натамошно покачување. 
Во попнсите од 1981 и 1991 година населбата е 
испуштена од евиденција. Бројот на нејзините жи- 
тели најверојатно е пресметан во составот на жи- 
телите на приградската населба Капуџплар. под 
чија опиггина и припаѓа.

11) АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЏ
АМЕРИКАНИКОП КОЛЕГИОН

Αμερικανικόν Κολέγιον

Во атарот на општината Капуџилар, во не- 
говата непосредна близина, постои американски 
колсџ кој во пописот од 1961 година се води како 
посебна населба со 195 жители. Оваа населба нс 
се води во пописот од 1971 година, бидејќи, како 
што сс пагласува во пописните матсријали, с со- 
единета со приградската населба Капуџилар.

12) АМПЕЛОКИГ1И Αμπελόκηποι
(II. од 18.1.1934, Вл. в/к бр. 23/18.1.1934)

Приградска населба на Солун, во неговиот 
северозападен дсл, на патот што води за Скопје и 
Атина (22°56’ х 40°39’). Подигната е по 1922 го- 
дина како мала доселеничка паселба во која биле 
смсстени 43 семсјства од Мала Азија, 32 семеј- 
ства од Источна Тракија, 20 ссмсјства од Ис гоч- 
па Румелија (Бугарија) и 7 семејства од Понд. Во 
пописот од 1928 година с евидентирана со 634 
жители. Во почетокот на 1934 година коп оваа 
населба сс присоединети и приградските доселе- 
пички населби Епталофос, Каистрион Педион и 
Маргарити, кои дотогаш се воделс како посебни. 

11оради непосредна близппа па Солун паселбата 
наскоро добл физиоиомија на град, така пгго во 
пописот од 1940 година веќе има 8.876 жители. 
Во 1951 година има 10.806, во 1961 година 15.619, 
во 1971 годипа 24.892, во 1981 година 40.093, а во 
1991 година 40.093 жители. Оваа приградска на- 
селба од 1954 годипа има статус на градска на- 
сслба (н. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 264/19.10.1954) 
со вкупна површина на атарот од 1.803 декари. 
Населението е вработено главно во градот Со- 
лун. во индустријата, трговијата и во занаетчи- 
ството.

13) АМПЕЛОН Αμπέλων

Во атарот на општината Арсакли во попи- 
сот од 1961 година се спомнува нова населба во 
изградба под името Ампелон, но без жители. Во 
пописиге од 1971 и 1981 година не се спомнува ни 
како населба, бидејќи, како што се нагласува во 
пописите, е соединета со населбата Арсакли.

14) АМПЕЛОН Αμπέλων

Во непосредпа близина на селото Илиџиево 
во педесеттите години е основана нова населба 
позната под името Ампелон (23°36’ х 40°44’). Оваа 
населба прв пат се спомнува во пописот од 1961 
година со 22 жители. Ампелон во наредните по- 
писи ие се води како посебпа населба, бидејќи 
како што се нагласува во пописните материјали, 
е соединета со Илиџиево.

15) АНАГЕНИСИС Αναγέννησις

Доселеничка населба во севсрниот дел на 
Солун, на патот што води за Лагадина. Изграде- 
на е по 1922 година кога гука биле сместени до- 
селенички семејства. Во пописот од 1928 година 
се спомнува со 1.300 жители. Со наредба од 18 ја- 
нуари 1934 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) оваа 
иасслба е споена со насслбата Неаполис и пре- 
стана да се води посебно (види и населба Неапо- 
лис).

16) АНАЛИПСИС Ανάληψις

Во непосредна близина на селото Арсакли 
во пописот од 1961 годииа се спомпува новопо- 
дигната населба со 43 жители под името Аналип- 
сис. Оваа населба во наредните пописи не се води 
посебно, бидејќи, како пгго се иагласува во по- 
писните материјали, е соединета со населбата 
Арсакли.
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17) АНТОКИПИ Ανθόκηποι

Во атарот на општината Ајватово во попи- 
сотод 1971 година се спомнува нова населба под 
името Антокипи (22°57’ х 40°43’). Оваа населба 
во 1971 година се води само со еден жител, во 
1981 година со 318, а во 1991 година со 333 жи- 
тели. Лоцирана е крај патот што води од Солуп 
за Лагадина и Серес, северно од Евкарпија (Лем- 
бет Чифлик) и јужно од сслото Ајватово.

18) АРАПЛИ
МЕА МАГНИСИЈА (ЛАХАИОКИПИ) 

Νέα Μαγνησία (Λαχανόκηποι) 
(II. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927) 
(н. од 24.3.1952, Вл. в/к бр. 73/24.3.1952)

Девет километри западио од Солун крај глав- 
лиот пат и железничката линија што водат кон 
Скопје, во непосредна близииа на селото Дуду- 
лар, на надморска височина од 18 метри лежп се- 
лого Араплп (22°5Г х 40°4Г). Тоа до неодампа 
претставувало самостојна ошптина во Солунска- 
га околија, со вкупна површина на општинскиот 
атар од 15 квадратни километри (наредба од 16. 
6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), но со најповата адми- 
нистративна поделба доби статус на градска оп- 
штина именувана како Димос Иоанијас. Селото 
Арапли во минатото било населено исклучител- 
но со македонско население. К'нчов го спомнува 
со 155, а Бранков со 200 жители Македонцл, до- 
дска во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 240 жители, а во 1920 година со 41.3 жители, од 
кои дел биле грчки колонисти. По 1922 година 
тука биле сместени и други доселенички семеј- 
ства, односно до 1924 година во селото Арапли 
биле паселени вкуппо 326 доселенички семејства, 
од кои 285 семејства на туркофони од Мала Ази- 
ја Μ 41 семејство од Источна Тракија, со вкупно 
1.489 жители. Норади незгодите што ги намет- 
нало прииудното населување на толкав број ко- 
лонистички семејства и поради теророт што се 
применувал над месните македонски жители, дел 
од Македонците се иселиле во Бугарија (офици- 
јално 15 лица). Арапли, сосе помалобројните Ма- 
кедонци, во 1928 година е евидентирано со 1.800, 
а во 1940 година со 2.070 жигели. По Втората 
свстска војна се забележува пораст на бројот на 
жителите, и тоа: во 1951 година се попишани 3.451 
житсл, во 1961 година 3.026, во 1971 година 3.170, 
во 1981 година 3.770, а во 1991 година 3.664 жите- 
ли. Во селото с сместена жандармериска стани- 
ца, како и поигга која го опслужува населението 
и од неколку околни села. Основното занимање 
на жителите е земјоделството, чии главни про- 
изводи се градинарски култури и овошје. На из- 
весно растојание од Арапли кон запад е подиг- 

ната мала населба која се спомнува во пописот 
од 1940 година под името Гефира со 200 жители. 
Оваа населба во подоцнежните пописи не се 
спомнува, бидејќи се смета дека е соединега со 
селото Арапли (види с. Гефира).

19) АРАПОВА ЧЕШМА
АРАПИ ВРИСИ Λράπη Βρύση

Во атарот па општината Даут Бали, југоис- 
точно од пеа, меѓу новооснованите населби Га- 
лини и Ангокипи постоела мала чифлигарска на- 
селба под името Арапова Чешма (20°57’ х 40°43’). 
Оваа населба се распаднала во мипатото и како 
таква не била повторпо обновсна. Во нејзината 
непосредна близина во попово време е подигната 
нова населба Галини.

20) ΑΡΓΟ Αργώ

Доселеничка населба подигната по 1922 го- 
дина северно од Солун и источно од Неаполис во 
непосредна близизна на Сикее. Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1928 година со 30 жители. Со 
наредба од 18 јаиуари 1934 година (Вл. в/к бр. 
23/18.1.1934) населбата е присоединета кон на- 
сслбата Сикее, поради што и престана да се сме- 
та како иосебна.

21) АРМЕНОХОРИОП Αρμενοχώριον

Мала приградска населба подигната по 1924 
година од семејства по народност Ерменци, досе- 
лени од Турција. Населбата е сместена во непо- 
средна близина на населбата Сикее (22°57’ х40°39’). 
Прв пат се спомнува како посебна населба во по- 
писот од 1940 годииа со 297 жители, а во 1951 го- 
дина е свидентирана со 511 жители. Во подоц- 
нежните пописи не се спомпува како посебна на- 
селба, бидејќи се соедини со населбата Сикее ко- 
ја по педесеттите години многу порасна

22) АРСАКЛИ
ПАНОРАМА Πανόραμα

(н. од 12.3.1928, Вл.в/кбр. 81/14.5.1928)

Девсг километри источно од Солун, во под- 
ножјето на планината Хортач, на надморска ви- 
сочина од 340 метри е расположено селото Арсак- 
ли (23°02’ х 40°35’). Тоа претставува самостојна 
општина во Солунската околија (наредба од 8.3. 
1930, Вл. в/к бр. 80/1930), во чиј состав влегува и 
новата населба Кимисис тис Теотоку. Вкупната 
иовршина на општинскиот атар опфаќа 21 ква- 
дратен километар. Селото Арсакли до Балкан- 
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ските војни било населено со турско население. 
К'пчов го спомнува со 205 житсли Турци, додека 
во пописот од 1913 годипа се спомнува како на- 
пуштена населба, бидејќи пастрадало во текот на 
Балкапските војни. Малку подоцна тука биле 
сместени доселенички семејства, така што во 
иописот од 1920 година е еведентирано со 133 
жители. До 1924 година тука биле населени 148 
доселенички семејства, од кои 107 од Понд и 41 
од Кавказ, со вкупно 500 жители. Според пописот 
од 1928 година сслото имало 561 жител, во 1940 
година 789 жители, а во 1951 година 831 жител. 
Во педесеттите години во атарот на Арсакли поч- 
нале да пикнуваат и други помали населби. Така 
во пописот од 1961 година покрај селото Арса- 
кли, кое е евидентирано со 992 жители, се спом- 
нуваат уште населбите Ампелон, Аналипсис, 
Кимисис тис Теотоку и Платанаќа, кои малку 
подоцна се соединети со Арсакли (освси населба- 
та Кимисис тис Теотоку). Селото Арсакли во по- 
писот од 1971 година е евидснтирано со 1.560, во 
1981 година со 4.193, а во 1991 година со 10.275 жи- 
тели, со тенденција за натамошен растеж. Повр- 
зано е со асфалтен пат со Солун и преку кружен 
пат со Хоргач и Пејзаново, така што е погодно и 
за туризам. Покрај со земјоделсгво, што е основ- 
но занимање на жителите на Арсакли, извесен 
број од нив се занимаваат и со други дејности: вра- 
ботени се како работници, како занаетчии или со 
други занимања во градот Солун.

23) БАЛЕИКА (БАЛАС, ЛИВАДИОН)
Μπαλαίϊκα (Μπάλας, Λιβάδιον)

Во непосредна близина на селото Ѓордино, 
југозападно од иего, крај самиот пат што води од 
Солун за Ѓордино и Кукуш (22°46’ х 40°47’), на 
надморска височина од 240 метри е сместена но- 
ва сточарска населба, која во пописот од 1928 го- 
дина се спомнува под името .Пивадион со 85 жиге- 
ли, а во пописот од 1940 година под името Бале- 
ика со 57 жители. Оваа населба, бидејќи настра- 
да во времето на Граѓанскага војиа, не се спом- 
нува во пописот од 1951 година, додека во пописот 
од 1961 година е евиденгирапа со 60, во 1971 година 
со 51, во 1981 година со 48, а во 1991 година со 58 
жители. Основното занимање на населението е 
сточарството. Населбата го носи името на родона- 
чалникот на сточарските семејства. Администра- 
тивно влегува во составот на ошптината Ѓордино.

24) БАЛЏА
- МЕЛИСОХОРИОН Μελισσοχώριον 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 18 километри северно од Солун и 7 
километри северно од Даут Бали на надморска 

височина од 220 метри лежи селото Балџа (22°56’ 
х 40°46’). Тоа претставува самостојна оппггина во 
Солунската околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј состав влегуваат и се- 
лото Ак Бунар и/новата населба Крионерион. 
Вкупната површина на општинскиот атар изне- 
сува 38 квадратни километри. Жителите на ова 
село се погрчени Македонци. К'нчов го спомнува 
со 1.700, а Бранков со 1.810 жители. Во пописот 
од 1913 година селото е евидентирано со 2.675 
жители (веројатно сс работи за концентрација на 
жители од настрадани села во текот на Балкан- 
ските војни), додека во пописот од 1920 година 
селото има 1.649 жители. По 1922 година зука 
билс сместени само 10 доселенички семејс гва. По- 
доцпсжнитс пописи покажуваат тенденција за по- 
стојано намалување на бројот на жителите, кои 
поради непосрсдната близипа на Солуп главно се 
населуваат во големиот град. Така во пописот од 
1928 година селото Балџа е евидснтирано со 
1.495 жители, во 1940 годипа 1.341, во 1951 годи- 
па со 1.308, во 1961 година со 1.070, во 1971 годи- 
на со 797, во 1981 година со 859, а во 1991 година 
со 1.147 жители. Во Балџа е сместена и жандар- 
мериска станица, како и пошта која го опслужу- 
ва насслението од неколку околни села. Селото е 
прилично пасивно, а основни производи сс тутун, 
жито и други земјоделски производи.

25) БА1БИ СЕДЕС
ЛУТРА ТЕРМИС (ЛУТРА СЕДЕС) 

Λουτρά Θέρμης (Λουτρά Σέδες) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На 22-иот киломстар на главниот пат што 
води од Солун за Полигирос, меѓу селата Маџа- 
ридес и Василика, сс наогаат минерални бањи 
познати под името Бањи Седес (23°05’ х 40°ЗГ), 
кои служат за лекување на разни болести и како 
излетничко мссто. Во пописот од 1913 година се 
водат како населба со 30 жители, а во 1920 годи- 
на имаат 11 жители (сите од машки пол, што зна- 
чи дека се работи за болни или за персонал на 
бањите). Во пописот од 1940 година се евиденти- 
рани 84 жители, во 1951 година само двајца, во 
1961 година 11, во 1971 година двајца, во 1981 го- 
дина 19, а во 1991 годииа 29. Бањите администра- 
тивно влегуваат во составот на општината Васи- 
лика.

26) БАХЧЕ ЧИФЛИК
- НЕИ ЕПИВАТЕ Νέοι Επιβάται

На 22 километри јужно од Солун, крај сами- 
от брег на Солунскиог Залив, познат и како Мал 
Карабурну, сместено е селото Бахче Чифлик (22°55’ 
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х 40°30’). Тоа претставува самостојна општина во 
Солунската околија (наредба од 9.9.1927, Вл. в/к 
бр. 195/1927), со вкупна површина на општински- 
от атар од 6 квадратни километри. Бахче Чиф- 
лик во мииатото била чифлигарска населба, во 
која според К'пчов живслс 40 гурски, а според 
Брапков 125 грчки жители. Таа се спомнува во 
пописотод 1913 година со 20, а во 1920 година со 
40 жители. На ова мссто по 1922 година никнала 
нова населба во која се населиле 159 семејства од 
Источна Тракија со вкупно 631 жител. Како так- 
ва, во пописот од 1928 година с евидентирана со 
567 житсли, во 1940 година со 734, во 1951 година 
со 819, во 1961 година со 923, во 1971 година со 
909, во 1981 година со 1.101, а во 1991 годииа со 
1.568 жители. По Втората светска војна Бахче 
Чифлик поради близината на Солун, климатски- 
тс услови и морето се претвори во убава урбани- 
зирана туристичка населба. Тука се сместени жан- 
дармериска поткоманда и пошта која го опслу- 
жува населението и од други околни села, како и 
бројни гуристи за време на летниот период.

27) БАШИШ (БАШИШ МЕТОХ)
- ПАТРИЈАРХИКОН Πατριαρχικόν 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во атарот на општината Капуџилар, околу 
14 киломе гри јужпо од Солун, јужно од Капуџи- 
лар и северозападно од Седес, мсѓу населбите 
Американска Земјоделска Школа и Солунската 
Земјоделска Школа до Втората светска војна 
постоела мала населба позната под името Башиш 
(23°00’ х 40' 33')· Оваа иаселба К’нчов ја спом- 
нува со 17, а Бранков со 25 грчки житсли. При 
формирањето на општините во 1918 година на- 
селбата е евидентирана со 100, во пописот од 
1920 годииа со 13, а во 1928 година со 30 жители. 
Во подоцнежните пописи повеќе не се спомнува, 
бидејќи се распадпала. Административно влегу- 
ваше во составот на општина га Капуџилар.

28) БАШИШЛИ (БАШИКЛИ, САРАЈ)
АНО СХО.ПАРИОН (СХОЈ1АРИОН)

Άνοι Σχολάριον (Σχολάριον)
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 18 километри јужно од Солун, меѓу 
селата Узун Али, Карачохали, Чифлик и Тагар- 
џидес, на надморска височина од 180 метри сме- 
стено е селото Башишли (23°00’ х 40°28’) кое ад- 
министративно влегува во составот на оппггина- 
та Замбат. До 1924 година селото било населено 
со турско население. К'нчов го спомнува со 180 
жители Турци, додека во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 159, а во 1920 годииа со 155 жи- 

тели. По иселувањето па Турците тука се смес- 
тепи 34 семејства на грчки колонисти, од кои 32 
од Исгочна Тракија и две од Мала Азија, со вкуппо 
124 жители. Во пописот од 1928 година селото е 
евидентирано со 136 жители, во 1940 година со 
159, во 1951 годипа со 143, во 1961 година со 108, 
во 1971 година со 28, во 1981 година со 18, а во 
1991 година со 22 жители. Селото е доста бедно, 
а иаселението сс занимава со земјоделство и 
сточарство.

29) БУГАРИЕВО
КАРАВИЈА Καραβία

(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.12.926)

Околу 20 километри севсрозападно од Солуи 
и па 34 километри јужно од Кукуш се наоѓа село- 
то Бугариево (22°46’ х 40°45’), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Неа Ме- 
симврија. Селото Бугариево во минатото било 
населено исклучително со македонско население. 
К'нчов го спомнува со 590, а Бранков со 680 
жители Македонци. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 731 жител. Во летото 1920 годи- 
на тука се сместени 44 семејства па колонисти од 
Кавказ, но и покрај тоа во пописот од истата го- 
дина селото е евидентирано со 321 жител. Буга- 
рисво настрадало во Првата светска војпа и во 
1914 година многу од неговите жители принудно 
биле иселени во Бугарија. По 1922 година во се- 
лото билс смсстсни и други грчки колонисти, та- 
ка што во 1928 година тоа имало 527, а во 1940 
година 399 жители. По Втората светска војна 
оваа населба сс смета за споена со селото Неа 
Месимврија, поради што таа не се води повеќе 
како посебна (види ссло Неа Месимврија)

30) БУРНАЗЛИ
- ПУРНАРОХОРИОН Πουρναροχώριον 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Па југозападните падини па планината Хор- 
тач, околу 5 километри западно од селото Пери- 
стера и северно од Василика, на надморска висо- 
чина од 510 мегри е сместено малото село Бурна- 
зли (23°О8’ х 40°33’), кое административно влегу- 
ва во составот на општината Хортач. Оваа на- 
сслба до 1924 година била населена со турско 
население. К'нчов ја спомнува со 128 жители Тур- 
ци, додека во пописот од 1913 година е евидеити- 
рана со 100, а во 1920 година со 37 жители Турци. 
Но иселувањето па Турците во 1924 година тука 
билс сместени доселенички семејства, чиј број на 
жи гели во 1928 година изпесувал 121, а во 1940 
година 75 жители. Во 1951 година селото имаше 
72 жители, во 1961 година 29 жители, во 1971 го-
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дина се спомнува како населба, но без жители, а 
во пописите од 1981 и 1991 година воопшто не се 
спомнува. Основното занимање па жителите, кои 
повремено престојуваат тука, е сточарството.

31) ВАЛТОС Βάλτος

Во составот на општината Чаир во пописот 
од 1961 годипа прв па г е рсгистрирана новооспо- 
ваната населба Валтос (22°56’ х 40°ЗГ) со 86 жи- 
тели. Подигната е крај самиот брег на Солун- 
скиот Залив како туристичка населба. Во попи- 
сите од 1971, 1981 и 1991 година пе се водн како 
посебна населба, бидејќп бројот на пејзините жн- 
тели е пресметан во составот на жителите па се- 
лото Чаир (Переа).

32) ВАЛТОТОПОС Βαλτότοπος

Селото Валтотопос претставува нова насел- 
ба, подигната во шсесеттите години во непосред- 
на близина иа селото Текелиево, околу 4 кило- 
метри југозападно од иего, крај самиот пат кој од 
Текелиево води за Кулаќа (22°46’ х 40°39’)· Прв 
пат се спомнува во пописот од 1971 година со 402 
жители. Во 1981 годииа е свидентирано со 11, а 
во 1991 година без жители. Административно вле- 
гува во составот на општината Текелиево, во чиј 
состав се пресметани и жителите од оваа населба.

33) ВАРЏИЛАР Βαρτζιλάρ

Мала, сега напуиггена турска населба која се 
наоѓала во атарот на општината Ќучукли (Агиос 
Антониос), на околу четири километри јужно од 
него (23°06’ х 40°25’)· Во пописот од 1920 година 
е евидентирана со 72 жители. Бидејќи по 
иселувањето на Турците во 1924 година селото 
не било обновепо, со наредбата број 1939 од 1928 
година на Министерството за внатрешни работи 
селото е избришано од евиденција.

34) ВАСИЛИКА Βασιλικά

Околу 35 километри југозападно од Солун 
крај главниог пат што води од Солун за Полиги- 
рос се наоѓа големото село Василика (23°08’ \ 
40°29’). Лежи на надморска височина од 75 метри и 
прегставува самостојна општина во Солуиоката 
околија (царска паредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918). Во негов состав влегуваа г и населбите 
Бањи Седес и Троханли. Вкупната површина на 
општипскиот атар изнесува 57 квадратни кило- 
метри. Василика е постара грчка населба која 

К'нчов ја спомнува со 2.000 жители Грци, додека 
во поппсот од 1913 година е евидентирана со 
2.379, а во 1920 година со 2.280 жители. По 1922 
година гука билс сместени и пеколку доселенич- 
ки семејства со вкупно 55 доселеиици. Поради 
убавага местоположба селото Василика покажу- 
ва речпси копстантен пораст и има статус на по- 
луградска населба. Како такво, во пописот од 
1928 година е евидентирано со 2.426 жители, во 
1940 година со 2.783, во 1951 година со 2.998, во 1961 
годипа со 3.006, во 1971 годива со 2.778, во 1981 
година со 2.858, а во 1991 годипа со 3.332 жители. 
Во селото сс сместени жандармериска станица и 
попгга која го опслужува населението и од не- 
колку околнн села. Иако населението од оваа на- 
селба претежно се занимава со земјоделство (глав- 
ни производи се овошје, тутун и жита), таа на 
нској начин е и стопански центар иа повсќс окол- 
пи села. Тука се паоѓаат и некои државпи инсти- 
туции, како и занаетчиски и трговски дуќани.

35) ВАТИЛАК
- ВАТИЛАКОС Βαθύλακκος

Околу 30 километри северозападно од Со- 
лун, крај главниот пат што води од Солун за 
Скопје, сместено е селото Ватилак (22°43’ х 40°46’). 
Неговата надморска височина изнесува 110 ме- 
гри. Тоа претставува самостојна општина во Со- 
лунската околија (наредба од 5.2.1930, Вл. в/к бр. 
43/1930), чиј општииски атар опфаќа површина 
од 24 квадратни километри. Селото Ватллак до 
Балканските војни било населено исклучително 
со македонско население. К'нчов го спомнува ка- 
ко такво со 600, а Бранков со 640 жители. Иако 
селово прилично настрадало во Втората балкан- 
ска војиа, во пописот од 1913 годипа е евиденти- 
рано со 412 жители. Меѓу гоа, поради притисокот 
од страна на грчките власти, поголемиот број од 
иив во 1914 година се иселиле во Бугарија, пора- 
ди игго во пописот од 1920 година во селото се 
рсгистрирани само 76 жители. На местото на при- 
иудпо иселените Македонци грчките власти смес- 
тиле 236 доселенички семејства со вкупно 1.532 
жители, колку што се попишани во 1928 годипа. 
Во пописот од 1940 година селото е евиденти- 
рано со 1.483 жители, во 1951 година со 1.497, во 
1961 година со 1.625, во 1971 годииа со 1.657, во 
1981 година со 1.852, а во 1991 година со 2.138 
жители. Главни производи на селото се памук. 
жито, бостан и други земјоделски производи. При- 
лично е развисно и краварството, на кое во по- 
следно време му се посветува посебно внимание.

36) ВИЛА РИДЗ Βίλα Ρίτζ 

Во атарот на оппггината Капуџилар во по-
писот од 1961 година под името Вила Ридз се спом-
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нува новоизградена населба со 77 жители. Оваа 
населба не се спомнува во пописите од 1971, 1981 
и 1991 година, бидејќи се смета дека е соедипета 
со приградскта населба Капуџилар.

37) ВРЕЗИЈА (ВРЕЖОТ) Βρέζια

Во атарот на градската општина Куфалово, 
од неговата источна сграна спрсма реката Вар- 
дар, во педесеттите години била основана нова 
мала населба која поради местоположбага била 
именувана Врезија (Врежот). Населбата прв пат 
се спомнува во пописот од 1961 година со 56 жи- 
тели. Малку подоцна оваа населба се распаднала, 
а нејзините жители се иселија, како што се на- 
гласува во пописотод 1971 година.

38) ГАЛИНИ Γαλήνη

I [риближно два километра јужпо од селото 
Даут Бали во шеесеттите години е подигната но- 
ва сточарска населба која во пописот од 1971 го- 
дипа е регистрирана со .38 жители, а која го носи 
името Галини (22°55’ х 40°43’). Оваа населба, чии- 
пгго жители се занимаваат со сточарство, адми- 
нистративно влегува во општипата Даут Бали, во 
чиј состав во пописите од 1981 и 1991 година се 
пресметани и жителите на Галини.

39) ГАСКАРКА (КАСКАРКА)
- КАЈ1ОХОРИОН Καλοχώριον 
(н. бр. 43707 од 27.11.1924, 
Вл. в/к бр. 113/1924)

Само десетина километри западно од Солун, 
крај самиот морски брег, сместено е селото Гас- 
карка (22°5Г х 40°39’). Тоа претставува самостојна 
општина во Солунската околија (н. од 6.5.1924, Вл. 
в/к бр 107/1924), чиј атар опфаќа површина од 32 
квадратни километри. Бројот и националниот 
состав на населснието пред Балканските војни не 
се спомнуваат ниту кај К'нчов ниту кај Бранков, 
но селото веројатно било турско и настрадало во 
Балканските војни, поради што во пописот од 1913 
година се спомнува како напуштена населба. Мал- 
ку подоцна гука се населени грчки колонистички 
семејства, претежно од Источна Тракија и од Бу- 
гарија. Бројот на нивните жители во 1920 година 
изнесувал 238. По 1922 годииа тука биле сместе- 
ни и други доселенички семејства. Вкупно до 
1924 година тука биле населени 228 семејства, од 
кои 160 од Источна Тракија, 54 од Бугарија, 10 од 
Мала Азија и едно семејство од Кавказ. Бројот 
на доселениците во 1928 година изнесувал 1.005 
лица. Поволните климатски услови, блискоста на 

градот Солун, извршените мелиорации и плодна- 
га почва овозможија пораст на населението и во 
наредните децении. Така во пописот од 1940 го- 
дина селото се води со 1.373 жители, во 1951 го- 
дина со 1.623, во 1961 година со 2.109, во 1971 го- 
дина со 2.609, во 1981 година со 3.020, а во 1991 
годииа со 3.424 жители. Паселението главно се 
занимава со земјоделство. Се произведува многу 
овошје, градинарски култури и жито. Прилично е 
развиено и краварството. Во селото постои пош- 
та која го опслужува населението и од неколку 
околни села.

40) ГЕНИ КЕ ЕСКИ ДЕЈ1ИК
Гενή καί Εσκή Δελίκ

Βο иепосредна близина на Топ Алти (Родо- 
фигон) и Сикее, на северозападната страна на 
Солун, по 1922 година била подигната нова досе- 
леничка населба, која според месноста го добила 
името Гени ке Ески Делик (турски назив на мес- 
носта од пораио). Оваа населба во пописот од 
1928 година е евидентирана со 1.528 жители, но 
во 1934 година е приклучена кон населбата Си- 
кее, поради што и престанала да се води како по- 
ссбна (види н. од 18.1.1934, Вл. в/к бр. 23/18.1 1934).

41) ГЕФИРА Γέφυρα

Во пописот од 1940 година во составот на 
оппггината Арапли прв пат се спомнува новофор- 
мирапата насслба Гефира (22°5Г х 40°4Г). По- 
доцна таа повеќе не се спомнува како посебна 
населба, бидејќи се соедини со населбата Арап- 
ли. Оваа населба нема никаква врска со насел- 
бата Топчиево (Гефира), која од неа е оддале- 
чена 20 километри спрема запад.

42) ГОЛЕМО КАРАБУРНУ
- АНГЕЛОХОРИОН
(НЕОН АНГЕЛОХОРИОН) 
Αγγελοχώριον (Νέον Αγγελοχώριον)

На 27 километри јужно од Солун, крај мор- 
скиот брег до самиот нос Голем Карабурну, смес- 
тсно с селото Големо Карабурну (22°5Г х 40°30’), 
кое административно претставува самостојна оп- 
штина во Солунската околија. Селото во мина- 
тото било мала чифлигарска населба, која К'н- 
чов ја спомнува со 150, а Бранков со 120 жители 
Грци, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирана со 25, а во 1920 година со 19 жители 
Всушност, атарот на селото бил чифлик, сопст- 
веност на браќата Хасан, Мемет и Муса-бег и 
нивниот зет Сулејман. По 1922 година тука се 
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сместени 80 семејства грчки колонисти, од кои 75 
од Источна Тракија и 5 од Мала Азија, со вкупно 
275 жители. Во пописот од 1928 година сслото с 
евидеитирано со 333, во 1940 годипа со 484, во 
1951 година со 536, во 1961 година со 532, во 1971 
година со 487, во 1981 годипа со 557, а во 1991 
година со 1.087 жители. Порано селото адмипи- 
сгративно и припаѓало на ошптината Неа Миха- 
њона, но од декември 1951 година тоа е само- 
стојна општина (н. од 3.12.1951, Вл. в/к бр. 314 од 
6.12.1951) со вкупна површина па општинскиот 
атар од 6 квадратни километри. Главните зани- 
мања на житслите од ова село се риболовот и 
земјоделството, а во последно време и туризмот.

43) ГРАДОБОР
- ПЕНТАЛОФОС (ГРАДЕМПОРИОН) 
Πεντάλοφος (Γραδεμπόριον)
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/21.12.195.3)

Околу 15 киломезри северозападно од Солуп, 
на десната страна на главниот пат пгго води од 
Солун за Кукуш, на надморска височина од 120 
мегри се наоѓа големото македонско село Градо- 
бор (22°5Г х 40°45’). Тоа претставува самостојна 
општина во Солунската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар оп- 
фаќа површина од 30 квадратпи километри. К'н- 
чов го спомнува со 800 жители, Бранков со 1.040, 
Милоевиќ со 125 македонски куќи (бездруго гре- 
ши). Во пописот од 1913 годипа е евидентирано 
со 822, а во 1920 година со 740 жители. Во селото 
не биле сместени доселенички семејства, така 
што во етнички поглед тоа и натаму останало 
чисто македонско. Како такво, во 1928 година е 
евидентирано со 907 житсли, во 1940 година со 
1.114, во 1951 година со 1.236, во 1961 година со 
1.344, во 1971 година со 1.353, во 1981 годииа со 
1.435, а во 1991 година со 1.563 жители. Во 
селото е сместена и жандармериска станица која 
врши надзор и врз неколку околни села. Основни 
производи на селото се тутун, жито и други 
земјоделски производи. Делумно е развиено и 
сточарството, посебно краварството.

44) ДАУТ БАЛИ
- ОРЕОКАСТРОН Ωραιόκαστρον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)-

Оддалечено 12 километри северно од Солуп 
на надморска височина од 200 метри лежи селото 
Даут Бали (Ореокастрон) (22°55’ х 40°44’)· Тоа 
претставува самостојна оппггина во Солунската 
околија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926). 
Селскиот атар опфаќа површина од 21 квадратен 
километар. Всушност, паселбата за која станува 

збор е нова доселеиичка паселба, во која по Бал- 
капскитс војни и по 1922 година биле сместени 
доссленички семејства од Понд. Оваа населба, која 
во 1926 година с именувана Ореокастрон, во 
пописот од 1928 година е евидентирана заедно со 
с гарата македопска насслба Даут Бали со вкупно 
781 жител. Во 1936 година (п. од 14.7.1936, Вл. в/к 
бр. 304/27.7.1936) старата населба Даут Бали е из- 
двосна како самостојпа опиггина под името Па- 
леокастроп, така што новата населба Ореокас- 
гроп во пописот од 1940 година се води како по- 
ссбпа населба и самостојна општина со 726 жи- 
гели. Во 1951 годпна има 797, а во 1961 година 
896 жители. Во пописот од 1971 година двете на- 
сслби одново сс сосдипуваат во една под имсто 
Орсокасгроп со вкуппо 1.965 жители. И во нарсд- 
ните пописи двсте населби се водат како една - 
Орсокастрон, и тоа во 1981 годипа со 2.661 житсл, а 
во 1991 година со 5.458 житсли. По Втората свет- 
ска војна и по Граѓанската војна во непосредна 
близина на селото никнаа уште две населби, и тоа 
населбага Агиос Димитриос и населбата Галини, 
од кои првата подоцна се соедини со старата на- 
селба Даут Бали, додека населбата Галини оста- 
на и натаму самостојна насслба (види посебно за 
иаселбитс Галини и Агиос Димитриос). Селото 
Ореокастрон с прилично богато. Главни производи 
сс тугун, жито, овошје и други земјоделски 
производи.

45) ДАУТБАЛИ
11АЛЕОКАСТРОН I Ιαλαιόκαστρον

Селото Даут Бали (Палеокастроп) е смссге- 
но 12 километри северно од Солун (22°54’ х 40°44’) 
и административно влегува во составот на оп- 
штпната Даут Бали (Ореокастрон). Всушност се 
работи за стара македонска населба Даут Бали, 
која К'нчов ја спомнува со 250, а Бранков со 280 
житсли Македонци, Милоевиќ со 20 македонски 
куќи, додека во пописотод 1913 година е евиден- 
тирана со 144, а во 1920 година со 345 жители. По 
1922 година во селото биле сместени доселенич- 
ки семејства од Понд, но за нив била изградена 
нова доселеничка насслба, малку понассвер од ста- 
рото село. Таа во 1926 година, заедно со старата 
насслба, била наречена Орсокастрон. Двете насел- 
би во пописот од 1928 година се регистрирани 
под новото заедничко име со 781 жител. Ме- 
ѓутоа, во 1936 година (н. од 14.7.1936, Вл. в/к бр. 
304/27.7.1936) старата населба Даут Бали доби 
статус на самостојна општина и во пописот од 
1940 година се води како посебна населба под 
името 11алеокастрон, што значи „стара тврдина", 
со 403 жи гели и со вкупна површина на селскиот 
атар од 9 квадрагни киломелри. Во 1951 година
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има 437, а во 1961 година 518 жители. Во поиисог 
од 1971 година дветс населби одново се соедипу- 
ваат во една под името Ореокастрон, со вкупно 
1.965 жители. 'Гака е и во пописите од 1981 (2.661 
жител) и од 1991 година (5.458 жители). (Види и с. 
Даут Бали - Ореокастрон). Селото е мошне бога- 
то, се произведуваат големи количества тутун, 
жито, овошје и други земјоделски производи.

46) ДАУТЛИ
МОНО.ПОФОН Μονόλοφον

(II. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северно од Солун, а јужно од Кукуш, по- 
малку од три километри североисточно од Џума, 
во чија општина и влегува, па надморска височи- 
на од 240 метри лежи селото Даутли (22°54’ х 
40°48’). Ова село до 1924 година било населено со 
турско иаселение. Милоевиќ го спомпува со 10 
турски куќи, во пописот од 191.3 година е евиден- 
тирано со 86, а во 1920 година само со 26 жители. 
По иселувањето наТурците во 1924 година грчките 
власти тука сместиле 29 доселенички семејства од 
Понд и 4 семејства од Источна Тракија, со 
вкупно 130 жители, колку што броеле во 1928 го- 
дина. Во 1940 година селото е евиденгирано со 
191 жител, во 1951 година со 135, во 1961 година 
со 442, во 1971 година со 329, во 1981 година со 
322, а во 1991 година со 446 жители. (Во послед- 
ните два пописа се пресметани и жителите од со- 
седното село ГТрнар). Населепието произведува 
тутун, жито и други земјоделски производи.

47) ДАУЧА
- ЕЛЕУСА Ελεούσα
(п. од 2.3.1926. Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (царска нарсдба од 4.5.1946, Вл. в/к бр. 
159/1946). Се наоѓа околу 28 километри североза- 
падно од Солун и околу 23 километри југоисточ- 
но од Ениџе Вардар, на 4 километри североис- 
точно од Илиџиево, на надморска височина од 14 
метри (22°37’ х 40°45’). Неговата оппгпшска повр- 
шина изнесува 10 квадратни километри. До 1924 
година селото било населено со турско населе- 
ние. К'нчов го спомнува со 250 жители Турци, а 
Милоевиќ со 25 турски куќи. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 260, а во 1920 година со 
222 жигели. По иселувањето на Турците во 1924 
година по сила на Лозанската конвенција грчки- 
те власти тука сместиле доселенички семсјства, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 244. 
Бидејќи тука во 1930 година се населиле доселенич- 
ки семејства кои биле сместени во соседното се- 
ло Мендешели (Ели), кое било напуштено, село- 

то Дауча во 1940 година е евидентирано со 556 
жители, во 1951 година со 604, во 1961 година со 
689, во 1971 година со 524, во 1981 годипа со 492, 
а во 1991 година со 537 жители. Селото е прилич- 
но богато, бидејќи располага со мошне плодно 
земјиште. Главни производи се памук, овошје, жп- 
то и други земјоделски производи.

48) ДЕНДРОПОТАМОС Δενδροπόταμος

Во атарот на општината Нса Мснсмсни, а 
во негова непосредна близипа, по Граѓанската 
војна е подигната нова населба под името Дендро- 
погамос (22°55’ х 40°39’). Оваа населба, која ад- 
мипистративно влегува во составот на општина- 
та Неа Мснемени, во пописот од 1961 година е 
евидентирана со 615, а во 1971 година со 329 жи- 
тели, додека во 1981 и 1991 година ја нема во 
евиденцијата бидејќи нејзините жители се прес- 
мстани во составот на градската општина Неа Ме- 
немепп. Жителите на оваа новоформирана насел- 
ба се исклучително Роми претежно по потекло од 
Мала Азија, а по всра православни христијани.

49) ДЕРКИ (ДЕРКОН) Δε'ρκοι (Δέρκων)

11овооснована доселеничка населба, подиг- 
ната по 1922 годипа помеѓу исто така новоосно- 
ваните населби Каламарја и Рисион (Арецу). Во 
пописот од 1928 година се спомнува со 600 жи- 
тсли. Со наредба од 18.1.1934, Вл. в/к бр. 23/18.1. 
1934 оваа населба е споена со насслбата Рисион 
(Арецу) и престана да се води како посебна.

50) ДОВАНЏИ (ДОГАНЏИ)
- АГИОС АНТОНИОС’ Αγιος Αντώνιος 
(ιι. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Солун, околу три километрн 
јужно од Сурокли и југозападно од Василика, до 
1934 година постоела мала населба позната под 
името Доваиџи (23°06’ х 40°27’). Оваа насслба до 
1924 година била населена со турско население. 
Како таква е свидентирана во пописог од 1913 
година со 15, а во 1920 година со 24 турски жите- 
ли. По нивното иселување во 1924 година гука 
биле сместени доселенички семејства од Понд 
(10 семејства со вкупно 44 жители). Како населба 
во пописот од 1928 година се води со 58 жители. 
Поради немање услови за живеење (без учили- 
штс и црква) селото се распадна меѓу 1932 и 1934 
година и неговите малобројни жители се пресе- 
лиле во соседното село Ќучукли (Микрон Плаѓа- 
рион), кое по нивното доселување било преиме- 
нувано во Агиос Антониос (види и населба Ку- 
чукли).
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51) ДОГАНЏИ
- ПРОХОМА Πρόχωμα
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 36 километри северозападно од Солуп, 
крај главниот пат и железничката линија пгго 
водат од Солун за Скопје, на надморска височина 
од 90 метри лежи селото Доганџи (22°40’ х 40°48’). 
Админисгративно претставува самостојна опшгина 
во Солунската околија, со вкупна површина па 
општинскиот атар од 39 квадрагни километри. 
До 1924 година селото било населсно со турско 
населенис. К'нчов го спомпува со 312 жители, од 
кои 200 Турци, 28 Македонци и 84 Роми. Веро- 
јатно настрадало во Балканскизе војпи, бидсјќи 
во пописот од 1913 годипа е забележапо само со 
9 жители. Малку подоцна тука биле сместепи до- 
селенички семејства, така што селото во иописот 
од 1920 годпна е евидептарано со 265 жигели 
сите доселеници. По 1922 година тука биле смес- 
тени и други доселенички семејства, така што 
Доганџи во 1928 година нараспало на 609 житсли. 
Во 1940 година се попишани 952 жители, во 1951 
година 938, во 1961 година 1.013, во 1971 година 
733, во 1981 година 980, а во 1991 година 1.002 
жители. Селото е приличпо богато, бидејќи рас- 
полага со мошне плодно земјиште, кое целоспо 
се наводнува. Населението произведува многу жи- 
то, иамук, овошје и други земјоделски производи.

52) ДОЈ1НО КАВАКЛИ (ЌОПЕК КАВАКЛИ)
КАТО КАВАКЛИ Κάτω Καβακλή

Западно од Солун, меѓу селата Коњари, Тс- 
келиево и Кулаќа, до 1927 година постоела мала 
чифлигарска иаселба позпата под името Долно 
Кавакли или Ќопек Каваклн (22°43’ х 40°43’). 
Оваа населба К'нчов ја спомнува со 85, а Бран- 
ков со 80 жители Македонци, додека во пописот 
од 1913 година се спомнува како напуштена, а во 
1920 година има 71 жител. Поради започнатите 
мелиоративни зафати и поради лошите услови за 
живеење, населбата се распаднала и со наредба- 
та на Министерството за внатрешни работи број 
43923 од 1927 година е избришана од евиденција.

53) ДОЛНО ТОПЧИЕВО
КАТО ГЕФИРА Κάτω Γέφυρα

Во пописот од 1961 година во составот на 
општината Топчиево се спомнува населбата Ка- 
то Гефира (22°4Г х 40°43’) со 287 жители. Всуш- 
ност се работи за новоизградено маало на селото 
Топчиево, кое се смета за присоединсто кон сс- 
лото, поради што од 1971 година тоа не се води 
како населба, туку неговите жители се пресмета- 
на во составот на селото и општината Топчиево.

54) ДРЕМИГЛАВА
ДРИМОС (СИДИРОКЕФАЛОН)

Δρυμός (Σιδηροκέφαλον)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. .346/4.10.1926) 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76 од 2.5.1927)

Осумнаесет километри северно од Солун и 
седум киломегри северио од Ајватово, на над- 
морска височина од 200 мегри смесгено е голе- 
мото максдонско село Дремиглава (22°57’ х 40°47’)· 
Тоа претставува самостојна општина во Солун- 
ската околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. 
в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа површипа од 42 
квадра гни километри. Во составот на општината 
влегува и обновеното село Чифлик (Палеохора) 
чиј атар порано и припаѓал на општината Гуве- 
зна во Лагадинската околија. Жителнте на селото 
се Македонци. К'нчов го спомнува со 1.300, а 
Браиков со 2.000 жители. Милоевиќ го бележи 
со 450 куќи на погрчени Македонци. Иако по по- 
текло Македонци, жителите на ова село се чув- 
ствуваат Грци. Во пописот од 1913 година селото 
е евидентирано со 2.162 жители, а во 1920 година 
со 1.913 житсли. Составот на населението оста- 
нува и понатаму непроменет, бидејќи тука не би- 
ле сместени доселенички семејсгва. Во пописот 
од 1928 година се регистрирани 2.007 житсли, во 
1940 година 2.053 жители, во 1951 година 2.139 
жители, во 1961 година 1.972 жители, во 1971 го- 
дина 1.794, во 1981 година 1.819, а во 1991 година 
2.060 жители. Главни производи на селото се ту- 
тун п жито и други земјоделски производи.

55) ДРМИЦА (ДУРМУШЛИ)
Δερμίτσα (Δουρμουσλή)

Македонска чифлигарска населба која ле- 
жела северозападно од Топчиево и јужно од До- 
ганџи крај железничката пруга што води од Со- 
лун за Скопје (22°40’ х 40°46’). Селото во мина- 
тото било прилично големо. К'пчов го спомнува 
со 248, а Бранков со 256 жители Македонци. На- 
сзрадало во текот на Втората балканска војна, 
поради што во пописот од 1913 година нс се спом- 
нува како населба, додека при формирањето на 
општипите во 1918 година се води со 100 жители, 
но ннвниот број во 1920 година се намалува на 
само на 20 жи гели. Во 1927 година селото напол- 
но се распаднало, поради што со наредбата број 
50567 од 1927 година на Министреството за внат- 
рспши работи е избришапо од евиденција.

56) ДУДУЛАР
ДЈ ΑΒΑΤΑ Διαβατά

(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)
>

Осум километри западно од Солун, крај 
главниот пат што води од Солуп за Скопје, па 
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надморска височина од 20 метри е сместепо сс- 
лото Дудулар (22°52’ х 40°4Г) Тоа претставувало 
самостојна опшгина во Солунската околија (па- 
рсдба од 9.9.1950, Вл. в/к бр. 222/1950), во чиј 
состав влегувала и новоизградената населба Ип- 
сомата. Вкупната површина на општинскиог атар 
изнесувала 9 квадратни километри. Со новата ад- 
мипистративна поделба селото го изгуби стату- 
сот на самостојна општина и влезе во составот 
на градската општина Арапли. До Балканските 
војни селото било населено исклучително со ма- 
кедонско паселение. К'нчов го спомнува со 180, а 
Бранков со 232 жители Македонци, додека во по- 
писотод 1913 година е евидентирано со 121, а во 
1920 година со 185 жители. По 1922 година гука 
биле сместени доселенички семејства, и тоа 98 
ерменски семејства и 87 семејства од Мала Ази- 
ја, кои се туркофони. Месните македонски жите- 
ли, поради притисокот и нсзгодите што ги донес- 
ло присилното иаселување на толкав број досе- 
ленички семејства, биле принудени делумно да се 
иселат во Бугарија (официјално 54 лица). Во 1928 
година селото имало 606 жители, од кои 562 биле 
Ерменци и туркофони од Мала Азија, а остана- 
тите Македонци. Во 1940 година бројот на жите- 
лите на селово изнесува 779. По Втората светска 
војна и по Граѓанската војна тука се населиле по- 
голем број семејства од попасивните краишта на 
Егејска Македонија. Така од 1.125, колку што има- 
ше во 1951 година, бројот на жителите на селото 
се покачи на 1.707 во 1961 година, на 2.716 во 
1971 година, во 1981 година порасна па 3.375, а во 
1991 година на 4.463 жители, со тенденција за 
натамошен растеж. Главното занимање на жите- 
лите на селото е земјоделството, но има и вра- 
ботени во градот Солун поради неговата непо- 
средна близина, а пекои се занимавааг и со разни 
занаети.

57) ЃОРДИНО (КОРИТЕН)
- КСИРОХОРИОН Ξηροχώριον
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 25 километри северозападно од Солун, 
на 5 километри југозападно од Горчливото Езе- 
ро, на надморска височина од 190 ме гри се наоѓа 
селото Ѓордиио (22°47’ х 40°48’)· До 1981 година 
тоа претставуваше самостојна општина во Солун- 
ската околија (царска наредба од 22.5.1947, Вл. 
в/к бр. 42/1947), во чиј состав влегуваа и новоос- 
нованите населби Ново Ѓордино и Балеика. Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесувала 
24 квадратни километри. Селото Ѓордино до Вто- 
рата балканска војна било населено исклучигсл- 
но со македонско паселеиие. Како такво, К'ичов 
го спомнува со 370, а Бранков со 568 жители Ма- 
ксдонци. Селото настрадало во Вгората балкан- 

ска војна кога многу од неговите жители поба- 
ралс сиае бсгајќи преку граница. Поради тоа се- 
лото во 1913 годпна е евидсптирапо со само 379 
жители. Во 1914 година речиси сите преостанати 
македонски жители биле принудени да се иселат 
во Бугарија и на нивно место биле сместени 20 
доселенички семејства и 4 семејства Роми мусли- 
мани. Како такво, сслото во 1920 годипа е сви- 
дентирано со 141 жител. По 1922 година тука би- 
лс населепи и 59 други доселенички семејства, од 
кои 50 од Мала Азија, 5 од Источна Тракија и 4 
од Кавказ. Гака, селото Ѓордино станало чисто 
доселеиичка населба, која во пописот од 1928 го- 
дина е евидентирана со 479, а во 1940 година со 
570 жители. Во 1951 година селото имаше 716 
житсли, но нивниот број во 1961 година се нама- 
ли па 169 и во 1971 година на 143 жители. Во по- 
писите од 1981 и 1991 година оваа населба не се 
спомнува повеќе, бидејќи е сосема напуштеиа, а 
нејзините жители се пресметани во новоизграде- 
иата населба Ново Ѓордино во која со наредбата 
број 556/15.6.1981 (Вл. в/к бр. 166/1981) е премес- 
тена и општината (види и с. Ново Гордино).

58) ЕВАНГЕЛИСТРИЈА (ЈАСОНИДИС)
Ευαγγελίστρια (Ιασσωνίδης)

По 1922 година во непосредна близина на 
населбата Сеј Су (Агиос Павлос) е подигната но- 
ва доселеничка населба под имсто Евангелисгри- 
ја или Јасонидис (22°58’ х 40°39’). Оваа населба 
се спомнува во пописот од 1928 година со 800 жи- 
тели. Со паредба на грчката влада од 18.1.1934 
(Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) е припоена кон населбата 
Сеј Су и престанува да се води како посебна, 
иако практично како посебна постои и како та- 
ква е обелсжана и во повеќе географски карти. 
Како посебна населба се води и во пописот од 
1961 година - со 2.632 жители. Всушност е споена 
со градот Солун. Сместсна е на мала оддалече- 
ност југоисточно од Сеј Су, на крајот на солун- 
ската улица Агиос Димитриос и на почетокот на 
улицата Саранда Еклисие (види карта на градот 
Солун).

59) ЕДИ КУЛЕ
- ЕПТАПИРГИОН Επταπύργιον

Во крајниот источен дел на Солун, во блв- 
зина на старите ѕидини, до добро познатите зан- 
дани Еди Куле постои населба позната под исто 
име (22°58’ х 40°38’). Еди Куле всушност претста- 
вува седум кули распоредени по старите ѕидинж 
кои служеле за одбрана на античкиот Солун. Иа- 
ко населбата се уште постои, таа не е посебно ре- 
гисгрирана, бидејќи се смета за соединета со гра- 
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ДОТ Солун, но е познага како посебен кварт на 
градот.

60) ЕКСО ТОН ТИХОН 'Εξω των Τειχών

Новоизградена населба по 1923 година во 
непосредна близина на селото Топ Алти и на- 
селбата Сикее, во северозападниот дел на Солун 
(22°57’ х 40°39’). Во пописот од 1928 година е еви- 
дентирана како посебна со 610 жители. Со наред- 
ба на грчката влада од 18.1.1934 година (Вл. в/к 
бр. 23/18.1.1934) е припоена кон населбата Сиксе 
н престанува да се води како посебна паселба.

61) ЕЛЈА Ελιά

На два километра северозападно од селото 
Ајватово, на патот што води за Балџа, во атарот 
на ајватовската општина во шеесеттите години с 
подигната нова населба која е именувана Елја 
(22°58’ х40°45’). Во пописотод 1971 годипа е сви- 
дентирана со 32 жители, додека во пописите од 
1981 и 1991 година се води без жители.

62) ЕНИ МАХАЛА
- ПЕТРОТОН Πετρωτόν
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На три километри североисточно од селото 
Џума, на патот што води од Солун за Кукуш, иа 
надморска височина од 170 метри сместспо е ма- 
лото село Ени Махала (22°53’ х 40°49’) кое адми- 
нистративно влегува во сосгавот на општината 
Џума. Оваа мала населба во минатото била насе- 
лена со турско население. Како таква, К’нчов ја 
спомнува со 120 жители Турци, во пописот од 
1913 година е евидентирана со 85, а во 1920 годи- 
на со 53 жители. По иселувањето ва Турците во 
1924 година тука биле сместени 18 доселенички 
семејства од Понд со вкупно 42 житсли, колку 
што имало селото во 1928 година. Поради насе- 
лувањето и на други колонистички семејства, се- 
лото во 1940 година иарасна на 165 жители, во 
1951 година имаше 298, во 1961 година 286, во 1971 
година 191, во 1981 година 210, а во 1991 година 232 
жители. Населението произведува главно тутун 
п жито, а делумио се занимава и со сточарство.

63) ЕНИ ЌОЈ
- АГИ.ЈА ПАРАСКЕВИ Αγία Παρασκευή

Селото Ени Ќој (23°03’ х 40°29’) е сместено 
21 километар југоисточно од Солун меѓу селата 
Сурокли и Загрџа и западно од селото Василика. 

Лежи иа надморска височина од 95 метри. Село- 
1о прегставува самостојна општина во Солунска- 
та околија (наредба од 26.11.1929, Вл. в/к бр. 424 
од 1929), чиј општински атар опфаќа површина 
од 16 квадратии километри. Селото отсекогаш 
било населено со грчко население. Како такво, 
К’пчов го спомнува со 105 жители Грци, додека 
во пописотод 1913 година е евндсптирано со 120, 
а во 1920 година со 180 житсли. По 1922 година 
тука биле сместепи 138 доселенички семејства, 
од кои 77 од Источна Тракија, 48 од Мала Азија, 
12 од 11онд и едно семејство од Бугарија, со вкуп- 
по 532 жители. Заедно со месното малобројно 
грчко паселенис во 1928 годипа во селото се ре- 
гистрирани 643 жигели, во 1940 година 805, во 
1951 година 841, во 1961 година 810, во 1971 годииа 
655, во 1981 година 627, а во 1991 година 711 жи- 
тели. Главното занимање па населението е земјо- 
дслството, а делумно и сточарството.

64) ЕПАНОМИ Επανομή

На 30 километри јужно од Солун и само 4 
киломстри северно од морскио г брсг, на падмор- 
ска височпна од 50 метри сместено е големото 
грчко село Епаноми (22°56’ х 40°26’). Тоа прет- 
ставува самостојпа општина во Солунската око- 
лија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 
од 1918 г.), во чиј состав влегуваат и новооснова- 
ните населби Агиос Николаос, Ормос и Паљу- 
рас. Вкупната површина на општинскиот атар 
изнесува 79 квадратни киломе гри (при основање- 
то на општината во 1918 годипа таа опфаќаше 
вкупно 12 населби: Сеиџели, Агманџали, Меси- 
мср, Уч Евлер (пли Пово Село), Бахчс Чифлик, 
Хаџи Бали, Горно Карабурну, Долно Карабурпу, 
Мстох Свети Павле, Метох Чали, Метох Крица- 
ќа и Голсмо Карабурну). Некои од овие населби 
се распаднале, други станале самостојни општи- 
ни, а трети влсгле во составот па Халкидичката 
околија. Селото Епаноми отсскогаш било насе- 
лено со грчко паселение. К'нчов го спомнува со 
2.300 жители Грци, во 1913 година е евидентира- 
но со 2.948 жители, а во 1920 годипа, поради смес- 
туваљето и на доселенички семејства, бројот на 
жигелите сс покачил на 3.430. По 1922 година 
тука биле сместени 75 доселеници. При пописот 
од 1928 година сслото имало 3.583 жители, во 
1940 година 4.210, во 1951 година 4.505, во 1961 
година 4.639, во 1971 година 4.587, во 1981 година 
4.881, а во 1991 година 5.562 жигели. Зголемува- 
н>ето на бројот на иаселението на населбата која 
повсќс прилега на град сс должи на убавата 
месгоположба и факгот што располага со мало 
пристаниште и со морски брег, чија должина с 
поголема од 20 километри и се користи за летен 
туризам. Епаноми е поврзано со Солун со убав 



320 Солунски окру?

асфалтен пат. Неговите жители претежно се за- 
нимаваат со аемјоделство (овоштарство, лозар- 
ство и други земјоделски култури), а помалку и 
со сточарство. Во селото постојат и повеќе тр- 
говски и занаетчиски дуќани, Во последно времс 
силно е развиен и приморскиот туризам. Тука е 
сместена жандармериска поткоманда, како и попгга 
која го опслужува населението од неколку окол- 
ни села и туристите за време на летниог период.

65) ЕПТАЈ1ОФОС Επτάλοφος

Во северозападниот дсл на градот Солун, до 
населбата Ампелокипи, по 1922 година никнала 
нова доселеничка населба која според месноста 
била именувана Епталофос, што во превод значи 
седум ридови (22°56’ х 40°39’). Оваа населба во 
пописот од 1928 година се спомнува со 2.435 жи- 
тели. Со наредба на грчката влада од 18.1.1934 
година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934), Епталофос с при- 
клучен кон населбата Ампелокипи и од тогаш 
практично не се спомнува како посебна населба.

66) ЗАГРЏА (ТАГАРЏИДЕС)
ТАГАРАДЕС Ταγαράδες

(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Солун, од каде што е одда- 
лечено околу 18 килметри, меѓу селата Пурнар 
Чифлик и Ени Ќој се наоѓа селото Загрџа (23°0Г 
х 40°30’). Тоа лсжи па надморска височина од 80 
мстри и претставува самостојна општина во Со- 
лунската околија (царска наредба од 1.7.1950, Вл. 
в/к бр. 155/1950). Неговиот атар опфаќа новрши- 
па од 15 квадратни километри. Ова село во ми- 
натото било населено со турско население. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 40 жители Турци, 
додека во пописотод 1913 година не се спомнува, 
бидејќи настрадало за време на Балканските вој- 
ни. При формирањето на општините во 1918 го- 
дина се спомнува со 15, а во 1920 година со 61 жи- 
тел, што значи дека во меѓувреме било обновено. 
До 1924 година тука биле сместени вкупно 80 до- 
ссленички семејства, од кои 48 од Мала Азија и 
32 од Источна Тракија, со вкупно 282 жители. По- 
ради натамошното населување и на други коло- 
нисти, селото во 1928 година иламо 478 жители, 
во 1940 година 536, во 1951 година 520, во 1961 го- 
дина 465, во 1971 година 402, во 1981 година 501, а 
во 1991 година 750 жители. Главното занимање 
на населението е земјоделството и сточарството.

67) ЗАИМИ Ζα'φη

Новоподигната доселеничка населба во не- 
посрсдна близина на Солун блиску до населбага 

Сикее (22°57’ х 40°39’). Г1рв пат се спомнува во 
попнсот од 1928 година со 200 жители. Со нарсд- 
ба на грчката влада од 18.1.1934 година (Вл. в/к 
бр. 23/18.1.1934) оваа населба е соединета со на- 
селбата Сикее и престана да се смета како посеб- 
на (види и населба Сикее).

68) ЗАМБАТ (ЗУМБАТЕС)
- ТРИ ОФОН Γρίλοφον
(н. одЦ1.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Деветнаесет километри јужно од Солун, на 
патот што води од Солун за Паљурион, на над- 
морска височина од 140 метри е сместено селото 
Замбат (22°58’ х 40°28’). Тоа претставува самостој- 
иа општина во Солунската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј сосгав 
влегува и насслбата Башишли, како и ново- 
изградената населба Агија Марина. Вкупната по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 35 квадра- 
тни километри. Оваа населба отсегогаш била на- 
селена со грчко население. Како таква, К'нчов ја 
спомиува со 1.000 жители Грци, а Бранков со 850. 
Во пописот од 1913 година е евидентирана со 1.139 
жители, во 1920 година со 1.238, во 1928 годииа со 
1.390, во 1940 година со 1.841, во 1951 година со 
1.508, во 1961 година со 1.379, во 1971 година со 
1.202, во 1981 година со 1.322, а во 1991 година со 
1.971 жител. Главното занимање на жителите е зе- 
мјоделсгвото, а делумно се занимаваат и со сто- 
чарство.

69) ЗЕЈНТЕЛИК Ζεϊντενλίκ

Северно од Солун, крај патот што води за 
Ссрес и Лагадина, меѓу приградските населби Ка- 
литеа, Неаполис и Анагенисис е сместена насел- 
бата Зејнтелик (22°56’ х 40°39’), во чија непосредна 
близина се наоѓаат и гробииггата на српските и 
на другите југословенски војници кои загинале 
или умреле во текот на Првата светска војна. 
Оваа населба била подигната по 1922 година, ко- 
га гука биле сместени доселенички семејства. На- 
селбата во пописотод 1928 година се спомнува со 
494 жители. Во подоцнежните пописи повеќе не 
се спомнува, бидејќи е соединета со приградската 
населбата Неаполис.

70) ЗОРБАГОВО
МИКРОН МОНАСТИРИОН

Μικρόν Μοναστήριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (наредба од 1.3.1932, Вл. в/к бр. 62/1932). 
Сместено е југоисточно од Ениџе Вардар и југо- 
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западно од Илиџиево иа надморска височина од 
12 метри (22°33’ х 40°42’). 13о составот на оваа 
општина влегува и селото Лудијас (Неа Зои). 
Вкупната површина на општипскиот атар изнссу- 
ва 36 квадратни километри. Зорбагово до 1924 
година било населено исклучително со македон- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 225, а Бранков со 400 жители Македонци, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 274, а во 1920 година со 342 жители. По 1922 
година, како последица на познатите услови, се- 
лото го напуштиле и се иселиле во Бугарија 47 
Македонци, а се населиле 303 грчки колонисги 
од Мала Азија. Така селото Зорбатово станало 
мешана населба која во пописот од 1928 година е 
евидентирана со 607 жители. Во 1940 година има 
777 жители, во 1951 година 971, во 1961 година 
1.194, во 1971 година 1.227, во 1981 година 1.291, а 
во 1991 година 1.312 жители. Зголемувањсто на 
бројот на населението се должи како на тоа што 
тука по Граѓанската војна се населиле семејства 
од попасивни планински села, напушгени во вре- 
мсго на Граѓанската војна, така и на вонредно 
плодното земјиште со кое располага селото, осо- 
бено по исушувањето на Ениџевардарското Бла- 
то и по изградбаза на мелиоративните системи 
по Граѓанската војна, кои овозможија целосно 
наводнување на обработливите површини. Населе- 
нието произведува големи количества овошјс, па- 
мук, жито и други земјоделски производн, а вни- 
маиие му се посветува и на краварството.

71) ИКОКИРИКИ схоли 
(ДОМАЌИНСКО УЧИЛИПГГЕ) 
Οικοκυρική Σχολή

Во непосредна близина на селото Седес, во 
составот на Седеската оппггина, во пописот од 1961 
година како нова населба е регистрирано Дома- 
ќинското училиште (Икокирики Схоли) со вкуп- 
но 33 жители. Ова училиште-населба при попи- 
сот од 1971 година имало помалку од 10 жители, 
така што нивниот број е вклучен во бројот на 
жителите на населбата Седес.

72) ИКОСГИ ПРОТИ АПРИЛИУ
Οικοστή Πρώτη Απριλίου

Во атарот на општината Седсс и речиси при- 
лепено до оваа населба, но од левата сграна на 
патот што води од Солун за Василика и Полиги- 
рос, во шеесеттите години е изградена нова на- 
селба (23°02’ х 40°33’), која во пописот од 1971 го- 
дпна е евидентирана под името Икости Проти Ап- 
рилиу, односно 21 Април (дснот кога беше извр- 
шен пучот на грчката хунта), со 493 жители. По со- 
борувањето на хунтата престана да го носи ова име, 
ί се смета како присоединета кон населбата Седес.

73) ИЛИЏИЕВО (ЈАЛИЏИК)
- ХАЈ1КИДОН (НЕА ХАЛКИДОН) 
Χαλκηδών (Νέα Χαλκηδών)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр.97/18.3.1926)

Голема населба и самостојна општина во 
Солунската околија (наредба од 11.6.1928, Вл. &к 
бр. 175/1928), чиј општински атар опфаќа повр- 
шина од 21 квадратен километар. Сместена е ва 
надморска височина од 20 метри, на главниот пат 
што води од Солун за Ениџе Вардар и за Водев 
(22°36’ х 40°44’). Оддалечена е од Солун 31, а од 
Епиџе Вардар 19 километри. Илиџиево во мина- 
тото претс гавувало мешана населба населева пре- 
тежно со македонско и помалобројно турско ва- 
селение. К'нчов погрешно го спомнува како чвс- 
то турска населба со 490 жители, додека Бранков 
правилно наведува дека во Илиџиево живесле 
покрај турското население и 320 македонскв 
жители, а Милоевиќ го регпстрира како чисто 
македонска населба со 30 куќи. Во пописот од 
1913 година Илиџиево е евидентпрано со 253, а 
во 1920 годииа со 188 македонски жители. По 1922 
година во Илиџиево биле сместени 976 доселеав- 
ци, така што селото, заедно со месното македон- 
ско население, во 1928 година имало 1.191 жител. 
Поради убавата местоположба и богатата почва 
со која располага атарот на селото, особено по 
исушувањето на Ениџевардарското Езеро, Илв- 
џисво во 1940 година порасна на 1.867 жители. 
По Граѓаиската војна Илиџиево уигге повеќе по- 
раснало и доби физиономија на мало гратче, ка- 
ков што статус пма и денес. Во 1951 година се во- 
ди со 2.415 жители, во 1961 година нивниот број 
се покачи на 3.293, во 1971 година има 2.930, во 
1981 година 3.036, а во 1991 година 3.144 жители. 
Илиџиево с сообраќајна раскрсница од каде пгго 
се дели главниот пат што води од Солун спрема 
југозападна Егејска Македонија. Од тука водат три 
краци: еден за Катерина, друг за Бер н Кожани, а 
трст спрема Ениџе Вардар-Воден-Лерин. Во се- 
лото е сместена жандармериска станица, како и 
пошта која го опслужува населението и од не- 
колку околни села. Земјиштето е многу плодно. 
Населението произведува големи количества ово- 
шје, памук, жита и други земјоделски производи. 
Постојат и повеќе занаетчиски и трговски дуќа- 
ни, како и државни институции.

74) ИНГЛИШ (ИНГЛИ1П ЧИФЛИК)
- АГХИЈАЛОС (АГХИЈАЛОС 
МАКЕДОНИЈАС)
Αγχίαλος (Αγχίαλος Μακεδονίας) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 14 километри западно од Солун, крај 
главниог пат што води од Солун спрема Скопје, 
на надморска височина од 25 метри е сместено 

Населените места во Егејска Македонија - II дел
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селото Инглиш (22°46’ х 40°43’). Тоа претставува 
самостојна општина во Солунската околија (на- 
редба од 28.12.1927, Вл. в/к. бр. 4/1928), чиј оп- 
штински атар опфаќа површина од 11 квадратни 
киломе гри. Селото Инглиш до Балканските вој- 
ни претставувало мала чифлигарска населба, соп- 
ственост на Хаџи-бег. К'нчов и Бранков го спом- 
пуваат со 95 жители Максдонци. Оваа мала на- 
сслба настрадала во Втората балканска војна, по- 
ради што во пописот од 1913 година и не се спом- 
нува. Своето име го добила поради тоа што тука 
бил убиен некојси Англичанец, кој бил и сопстве- 
ник на чифликот. Населбага е обновена по 1922 
година кога тука биле сместени 262 доселенички 
семејства по потекло од Анхијал - Бугарија (Цр- 
номорско Приморје) со вкупно 805 жители, кол- 
ку ΠΠΌ се регистрирани во 1928 година. Во 1940 
година населението се намали на 661 жител, во 
1951 година имаше 666 жители, во 1961 година 
613, во 1971 година 568, во 1981 година 593, а во 
1991 година 852 жители. Главни производи на на- 
селението се памук, овошје, жито и други земјо- 
делски производи.

75) ИОАНИС ТЕОЛОГОС Ιωάννης Θεολογος

Новоизградена населба во атарот на општи- 
ната Ени Ќој (Агија Параскеви). Прв пат се спом- 
нува како таква во пописот од 1991 година со 51 
жител.

76) ИПСОМАТА Υψώματα

На два километра северно од селото Дуду- 
лар во шеесеттите години е подигната нова на- 
селба која е имеиувана Ипсомата (22°52’ х 40°42’). 
Прв пат е евидептирана при пописот од 1971 го- 
дина со 21 жител. Во пописите од 1981 и 1991 го- 
дина е испуштена од евиденција, а нејзините жи- 
тели се пресметани во составот на жителите од 
селото Дудулар, под чија опшгина и припаѓа.

77) ИСИНЛИ
МЕРСИНУДА Μερσινούδα

(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

На 26 километри југоисточно од Солун и 6 
километри јужно од селото Хортач до 1932 го- 
дина се наоѓала малата населба Исинли (23°06’ х 
40°33’). Административно влегувала во составот 
на опшгината Хортач. Населбата во минатото 
била населена исклучително со турско населе- 
нис. Како таква, К'нчов ја спомнува со 330 житс- 
ли 'Гурци. Веројатно настрадала во Балканските 
војни, бидејќи во пописот од 1913 година е сви- 

дентирана само со 60, а во 1920 година со 270 жи- 
тсли. По иселувањето на Турците во 1924 година 
гука билс сместени 37 доселенички семејства од 
Мала Азија со вкупно 156 жители. Поради лоши- 
те услови за живеење, без училиште, без црква и 
без комуникации, селото во 1927 година било на- 
пупггено. Поголем број од жителитс се прссе- 
лиле во поблиската до Солун приградска паселба 
Неа Менемени. Поради тоа во Исинли во попи- 
сот од 1928 година се евидснтирани 42 жители, но 
тис малку подоцна го папуштиле сслото, поради 
што во подоцнежните пописи оваа мала населба 
повеќе не се спомнува.

78) ЈАЛИЏИК
ФИЛИРОН Φίλυρον

(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (н. од 1.3.1932, Вл. в/к бр. 62/1932). Рас- 
положено е северно од Солун мсѓу селата Ев- 
карпија (Лембет Чифлик) и Лагиново и западно 
од Лагадинското Езеро (23°00’ х 40°42’) на над- 
морска височина од 400 ме гри. Оппггинскиот атар 
опфаќа поврпшна од 16 квадратни километри. До 
Балканските војни селото било населено со тур- 
ско население. К'нчов го спомнува како такво со 
479 жители. Селото, кое во текот на Балкан- 
ските војни било напуштсно од зурското насе- 
ление, во 191.3 година било населено од 102 досе- 
леиички семејства од Кавказ, со вкупно 253 жи- 
тели, колку што броело во 1913 година. Во 1920 
година имало 361 жител. Бројот па грчките коло- 
нисти во 1928 година изнесувал 463 жители, а во 
1940 година селото имало 555 жители. Иако се 
наоѓа во непосредна близина на градот Солун, 
поради релативната пасивност на земјиштето и 
извесна оддалеченост од главните сообраќајпи ар- 
терии, селото по војната се до средината на се- 
думдесеттите години не покажуваше пораст. Та- 
ка во 1951 година е евидентирано со 492 жители, 
во 1961 година со 519, во 1971 година со 547 жи- 
тели, додека во пописот од 1981 година се регис- 
трирани 1.019, а во 1991 годипа 2.192 жители. Ка- 
ко полупланинско, селото произведува ограниче- 
ни количества жито, тутун, компири и други зем- 
јоделски производи, а неговото население делум- 
по се занимава и со сточарство.

79) ЈУНЏУЛАР (ЈУНЏИДИ)
КИМИНА (ЃУНЏИДЕС)

Κύμινα (Γιουντζήδες)
(п. од .31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 15 километри по новиот автопат кој 
води од Солун за Атина, на 4 километри западио 
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од Кулаќа, во пепосредна близина на западниот 
дел на Солунскиот Залив па падморска височпна 
од 8 метри лежи големото село Јунџулар (22°4Г 
х 40°37’). Тоа претставува самостојна ошптпна во 
Солунскага околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа површина од 
29 квадратни километри. Селото Јунџулар (Кими- 
на) било и остана сдпо од најголемите македон- 
скп села во Солунската околија. К'нчов го спом- 
нува со 890, а Бранков со 848 жители Македонцн. 
Мсѓутоа, изгледа дека бројот на неговитс жнтс- 
ли бил поголем од оној што го прикажуваат овис 
автори, бидејќи во пописот од 1913 година с евп- 
дснтирано со 1.247, а во 1920 година со 1.441 жи- 
тсл. Благодарение на својата местоположба, бо- 
гатата почва и големата обработлива површипа, 
сслото Јунџулар покажува постојан растсж. Гака 
од 1.570 жители, колку што имаше во 1928 годи- 
на, иивниот број во 1940 година се зголеми на 2.175, 
во 1951 година има 2.493, во 1961 година 2.677, во 
1971 година 2.709, во 1981 година 3.139, а во 1991 
годипа 3.469 жители. Земјиштето е многу плодно, 
целоспо се паводнува и дава мошне високи при- 
носи. Населепието се занимава со земјоделство 
се произведуваат големи количества овошје, па- 
мук и други земјоделски производи.

80) КАВАКЈ1И (ГОРНО КАВАКЈ1И)
- АГИОС’ АТАПАСИОС Άγιος Αθανάσιος 
(н. од 12.3.1928,Вл. в/к бр.81/14.5.1928)

Оддалечепо 23 километри северозападно од 
Солун, крај главниот пат и железничката линија 
што водат од Солун спрема Скопје, на надморска 
иисочина од 30 метри лежи селото Кавакли (22°44’ 
х 40°43’). До неодамна тоа претставуваше самостој- 
на општипа во Солунската околија (нарсдба од 
16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), а сега доби статус 
на градска оппггина, чиј атар опфаќа површина 
од 36 квадратии киломегри. Кавакли до Балкан- 
ските војни било иаселено со македонско населе- 
ние. Според К'нчов имало 200, а според Бранков 
222 жители Македонци. Во Втората балканска 
војна грчките војски, кои напредувале во овој пра- 
вец, го запалиле, а неговото населенис се спаси- 
ло бегајќи преку граница. Поради тоа во пописот 
од 1913 година е евидентирано со само 31, а во 
1920 година со 161 жител, главно Роми муслима- 
ни кои билс вработени кај Евреинот Милах, кој 
бнл сопственик на земјиштсто, и кои го обработу- 
вале неговиот имот. Меѓугоа, како муслимани, 
■осила на Лозанската конвенција, во 1924 година 
ше се иселилс во Турција, а на нивно место грч- 
ките власти населиле 469 семејства грчки коло- 
нисти. од кои 355 од Источна Тракија и 114 од 
Мала Азија, чиј број на жители во 1928 година 

нееува 2.153. Бројот на жителите на оваа полу- 

градска населба во 1940 година изнесувал 2.865, 
во 1951 година Кавакли имаше 2.851, во 1961 го- 
дина 3.183, во 1971 година 3.372, во 1981 година 
3.972, а во 1991 година 5.400 жптели. Земјиштето 
е многу плодно и целосно се наводнува, поради 
игго и дава високи приноси, Населението произ- 
ведува големи количества памук, жито, бостан, ово- 
шје и други земјоделски производи, а во последно 
врсмс внимание му посветува и на краварството. 
Во Кавакли постои пошта која го опслужува 
мссното и околното население, државна благајна 
п финансиска инспекција, како и други служби и 
трговски и занаетчиски дуќани.

81) ΚΑΒΟΙ? Κάβος

Во пепосрсдна близина и во составот па оп- 
иггииага Агија Тријас во пописот од 1961 година 
с рсгпсгрира”а нова паселба под името Кавос со 
4 жи гелп. Оваа населба престана да се води како 
посебна бидејќи е соединета со Агија Тријас.

82) КАИСТРИОН ПЕДИОН
Κα’κττριον ΙΙεδίον

Новоизградена населба по 1922 година, во 
која биле населени доселенички семејства. Сме- 
стена е непосредно до градот Солун, од неговата 
западна страна, во непосрена близина на патот 
што води од Солун за Скопје. Прв патсе спомну- 
ва во пописотод 1928 година со 1.000 жители. Со 
наредба на грчката влада од 18.1.1934 додина (Вл. 
в/к бр. 23/18.1.1934) е припоена кон населбата 
Ампелокипи, поради што во подоцнежните попи- 
си престана да се води како посебна населба (ви- 
ди п населба Ампелокипи).

83) КАЈАЧАЈ1И
ГРИАДИОН Τριάδιον

(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Три километри источно од Седес и 21 кило- 
мстар југоисточно од Солун, на надморска висо- 
чина од 140 метри е сместено малото село Каја- 
чали (23°03’ х 40°33’), кое административно вле- 
гува во составот на општината Седес. Оваа мала 
паселба во минатото била населена со турско на- 
селение. К'нчов ја спомнува со 106 жители, доде- 
ка во пописот од 191.3 година воопшто не се 
спомнува, што значи дека се распаднала за време 
на Балканскнтс војни. Ири формирањето на оп- 
штините во 1918 година се спомнува со 70, а во 
1922 годипа со 77 жители, најверојатно доселенич- 
ки ссмејства. До 1924 година тука билс сместени 
73 доселенички семејства од кои 39 семејства од 
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Источна Тракија и 34 од Понд, со вкупно 267 
жигели. Во пописот од 1928 година селото е еви- 
дснтирано со 259 жители, во 1940 година со 355, 
во 1951 година со 481, во 1961 година со 431, во 
1971 година со 466, во 1981 годнна со 515, а во 
1991 година со 842 жители. Главни производи па 
сслого се овошје и жито, а внимание му се по- 
светува и па лозарството и сточарството.

84) КАЈ1АМАРЈА Καλαμαριά

На јужната страна од градот Солун, крај са- 
миот Солунски Залив, од јужната страпа на па- 
тот што води спрема Полигирос и Халкидика се 
наоѓа големата бегалска приградска населба Ка- 
ламарја (22°57’ х 40°36’) со статус на градска оп- 
штина. Оваа населба, подигната по 1922 година, 
прв пат е регистрирана како посебна во пописот 
од 1940 година со 10.359 жители. Поради непо- 
сренага близина на Солун, со кој е соединета, по- 
волната местоположба и добрите климатски ус- 
лови, по војната почна да расте уште повеќе. Во 
пописот од 1951 година веќе има 20.260 житсли 
(во овој број е пресметан и бројот на жителите 
од селото Рисион кое престана да се води како 
посебна населба), во 1961 година 25.105, во 1971 
година 36.978, во 1981 година 51.676, а во 1991 го- 
дина 80.698 жители, со тенденција за натамошен 
расгеж.

85) КАЈ1ИТЕА Καλλιθέα

Бегалска иаселба подигната по 1922 година 
во непосредна близина на западниот дел на гра- 
дот Солун, северно од патот што води од Солун 
спрсма Лагадина и Серес. Во пописот од 1928 го- 
дина се спомнува со 3.292 жители. Во подоцнеж- 
ните пописи оваа населба не се спомнува повеќе, 
бидејќи е споена со градот Солун.

86) ΚΑΜΑΡΑ Καμάρα

Околу 4 километри северозападно од Дре- 
миглава до Граѓанската војна постоеше мала на- 
селба позната под името Камара (22°56’ х 40°48’), 
која админисгративно влегуваше во составот на 
опшгината Дремиглава. Бранков ја спомнува со 
93 жители, од кои 88 Македонци и петмина Грци, 
додека во пописот од 1913 година е евидептирана 
со 10, а во 1920 година со 49 жители. Оваа на- 
селба во пописот од 1928 година не се спомнува, 
додека во пописот од 1940 година се води со 7 
житсли, што укажува на фактот дека се работи 
за некаков приватен имот. Населбата во подоц- 
нсжнитс пописи не се спомнува бидејќи сс ра- 
спадна.

87) КАМПОС Κάμπος

Како и паселбата Кавос гака и населбата 
Кампос, која се спомнува во пописот од 1961 го- 
дина како новооснована населба бсз жители, во 
пописот од 1971 година не се води како посебпа, 
бидејќи е соединета со Агија Тријас.

88) КАНГАЛИЌ (КАЈАЛИ)
ВРАХЈА Βραχιά

(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна општина во Солупската 
околија (царска наредба од 10.3.1952, Вл. в/к бр. 
65/1952). Сместено е во самото Ениџевардарско 
Поле, меѓу селата Крџилар, Јунџулар и Коњари, 
а од селото Кулаќа е оддалечено околу 10 ки- 
лометри (22°38’ х 40°40’)· Се паоѓа на падморска 
височина од само 9 метри. Селото Кангалиќ до 
1924 година било населено исклучително со ма- 
кедонско население. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 240 жители, Бранков со 450 жители, Ми- 
лосвиќ со 25 македонски куќи, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 271, а во 1920 го- 
дина со 217 жители. По 1922 година тука биле 
сместени 11 доселенички семејства на туркофони 
од Мала Азија со вкупно 58 жители, додека изве- 
сен број Македонци се иселилс во Бугарија. Се- 
лото на тој начин станало мешаиа населба, во 
која во 1928 година се попишани 242 жигели, од 
кои 184 Македонци. По исушувањето на Ениџе- 
вардарското Езеро и по добивањето на пово мошне 
плодно земјиште, тука биле сместени и други 
грчки колонисти, така што селото во 1940 година 
имаше 469 жители. По Втората светска војна 
селото бележи уште поголем растеж. Во пописот 
од 1951 година е евиденгирано со 633, во 1961 
година со 638 жители, во 1971 година со 598, во 
1981 година со 625, а во 1991 годипа со 638 
жители. Благодаренис на зголемувањето, Канга- 
лиќ се здоби со можност да стане самостојна оп- 
шгина. Селото е доста богато, бидејќи располага 
со мошне плодни површини кои целосно се на- 
воднуваат и даваат многу високи приноси. Насе- 
лението произведува големи количества памук, 
жито, овошје и други земјоделски производи.

89) КАПУЏИЛАР (КАПУЏИДЕС)
ПИЛЕА (СТРЕФА) Πυλαία (Στρέφα) 

(п. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Една од најголемите населби во Солунската 
околија. Сместепа е на пет километри југоисто- 
чно од Солун па надморска височина од 90 метри. 
на самиот пат што води од Солун за Арсакли, во 
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подпожјето на Хортач и Киреч Ќој (22°59’ х 40°36’). 
Капуџилар претставува самостојна градска οπιιγπι- 
па со вкуппа површина на општинскиот атар од 
24 квадратни километри. Оваа голема населба спо- 
рсд К'нчов била населена со грчко население, со 
вкупно 1.200 житсли. Истото го тврди и Брапков, 
кој ја регистрира со 1.000 жители. Меѓутоа, Мп- 
лоевиќ, кој изглсда го има посетено селото и кој 
дава повеќе описи за неговата физиономија, го 
регистрира као чисто македонска населба со вкуп- 
но 500 македонски куќи. Во пописот од 1913 го- 
дина селото е евидептирано со 2.330 жители, а во 
1920 година со 2.658 жители. По 1922 годипа тука 
билс сместени пеколку доселенички семејства со 
вкупно 76 жители. Како гакво, во пописот од 
1928 година е евидентирапо со 3.039 жители. Г1о- 
ради непосредната близина на градот Солун се- 
лото почнало брзо да расте и се повеќе да добива 
физиоиомија на мало гратче. Во 1940 година ве- 
ќе имаше 3.972 жители, во 1951 година нивниот 
број се покачи па 4.640, во 1961 година имаше 5.014 
жители, во 1971 година 6.900, во 1981 година 12.015, 
а во 1991 година 20.785 жители, со тенденција за 
натамошен растеж. Во Капуџилар постои совре- 
мена урбанизација и практично е споено со градот 
Солун. Неговите жители делумно се занимаваат 
со земјоделство, по поголемпот дел се вработени 
во Солун.

90) ΚΑΡΑ ИСИИ
ПО.ПИХНИ Πολίχνη

(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во непосредна близина иа Солун, северно од 
него, крај главниот пат што води од Солун за Се- 
рес и Лагадипа, на надморска височина од 90 Με
τρ» е сместена населбата Кара Исин (22° 57’ х 
40°39’). Оваа иаселба има статус на градска оппгги- 
на чиј а гар опфаќа површина од 7 квадратни ки- 
лометри. Населбата до Балканските војни била 
населеиа со македонско население. К'нчов ја ре- 
гистрира со 71, а Бранков со 88 жители Македон- 
ии. <’е распадпала во Втората балканска војна, 
поради ιιιτο во поппсот од 1913 година повеќе не 
се спомнува. Малку подоцна тука биле сместени 
доселенички семејства од Кавказ, чиј број на жи- 
телп во 1920 година изиесувал 858. Бидејќи во ме- 
ѓувремс дел од овие доселеници се преселиле во 
аруги населби, селото во пописот од 1928 година 
е евидентирано со само 451, а во 1940 година со 708 
жители. По Граѓанската војна Кара Иснп почна 
брзо да расте, бидејќи тука се населуваа семеј- 
ства од попасивните и од напуштените села. Така 
веќе во 1951 година имаше 2.105 жители, во 1961 
падина нивниот број порасна иа 5.752, во 1971 го- 
тина имаше 19.382, во 1981 година 22.597, а во 1991 

шпа 27.894 жители, со тенденција за натамошен 

растеж. Денес оваа населба има статус на градска 
оппгпша и практично е споена со градот Солун. 
Жителите претсжно се занимаваат со градски за- 
пимап.а, иако еден помал дел се уште одгледува 
земјоделски култури.

91) ΚΑΡΑ ОГЛУ
- КАСТАНАС Καστανάς
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Оддалечепо околу 38 километрп североза- 
падпо од Солун, крај главппот пат и железничка- 
та лпппја што водат од Солун спрема Скопје, на 
падморска височина од 35 метри се наоѓа селото 
Кара Оглу (22°40’ х 40°49’), кое админпстративно 
влегува во составот на општината Доганџ». Се- 
лото Кара Оглу до 1924 година било населено со 
турско население. К'нчов го спомнува со 190 жи- 
тели, од кои 130 Турци и 60 Роми, а Милоевиќ го 
регнстрира со 40 турски и 5 ромски куќи. Веројат- 
но настрадало во Балканските војни, бидејќи во 
пописот од 1913 година не се спомнува како на- 
селба. Малку подоцна тука биле населени 65 се- 
мејства грчки колонисти, поради што и Милое- 
виќ во Првата светска војна го регистрира како 
населба во која покрај овис 65 семејства грчки ко- 
лописти живеат уште 5 семејства на Турци. При 
формнрањето на општините во 1918 година село- 
то е регнстрирано со 300 жители, но во пописот 
од 1920 година нивниот број е намален на само 
92, бидејќи поголемиот дел од грчките колонисти 
го напуштиле селото. Во 1924 година и последнн- 
те малобројни Турци сс иселиле во Турција, а на 
нивно место грчкитс власти сместиле поголем 
број доселенички семејсгва. Во пописот од 1928 
година селото е евидентирано со 313 жители, во 
1940 година со 456 жители, во 1951 година со 521 
жигел, во 1961 година со 617, во 1971 година со 
537, во 1981 година со 618, а во 1991 година со 596 
жи гели. Бидејќи е рамничарско и земјиштето се 
наводиува, селото е прилично богато. Се произ- 
всдуваат голсми количества памук, бостан, жито 
и други земјодслски производи.

92) КАРАЧОХАЈ1И
- КАРДЈА Καρδιά
(ιι. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Јужно од Солун, од каде е оддалечено околу 
17 километри, меѓу селата Узун Али, Чанр Чиф- 
лик и Нуриар Чифлик, на надморска височииа од 
180 метри, сместено е селото Карачохали (23°00' 
х 40°28'). Тоа претставува самостојпа општина во 
Солунската околија (царска паредба од 4.5.1946, 
Вл. в/к бр. 159/1946), чиј атар опфаќа површина од 
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10 квадратни километрл. Селото до 1924 година 
било населено со гурско население. К/нчов го 
спомнува со 200 жители Турци, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 270, а во 1920 година со 
303 жители. По иселувањего на Турците во 1924 
година во Турција, по сила на Лозанската кон- 
вспција, грчките власти тука сместиле 114 семеј- 
ства на колонисти, од кои 84 од Источна Тракија 
и 30 семејства од Мала Азија, со вкупно 477 жи- 
тели. Во пописотоД 1928 година селото е евиден- 
гирапо со 445 жители, во 1940 година со 538, во 
1951 година со 563, во 1961 година со 496, во 1971 
година со 471, во 1981 година со 429, а во 1991 го- 
дина со 749 жители. Основното занимање на на- 
селенисто е земјоделството, а делумно се заии- 
мава и со сточарство.

93) КАРИПЧА
ХЛОРОНОМИ Χλωρονομή

(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Помала паселба сместена меѓу селата Ајва- 
тово и Аракли (23°0Г х 40°46'). Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1920 година со 34 жители. 
Всушпост се работи за мала доселеничка населба 
подигната на местото на поранешниот турски чиф- 
лик. Во пописот од 1928 година е евидентирана 
со 212 жители. Поради пеповолните услови за 
живеење, оваа населба почнала постепено да се 
распаѓа, така што во пописот од 1940 година се 
попишани 48 жители, а во повоените пописи веќе 
воопшто не се спомнува, што значи дека се рас- 
паднала. Админисгративно влегува во составот 
на општината Дремиглава.

94) КАТИРЛИ Κατιρλί

Источно од Солун, крај самиот брег на Со- 
лунскиот Залив, јужно од населбата Каламарја, 
меѓу населбите Дерки и Кури, по 1922 година е 
подигната вова населба во која биле сместени 
100 доселенички семејства од Мала Азија од ис- 
тоименото село Катирли, поради што и оваа на- 
селба со вкупно 461 жител го доби истото име. 
Населбата Катирли во пописог од 1928 годипа, 
па и во иодоцнежните пописи, не се спомнува ка- 
ко посебна населба, иако како таква постои. Неј- 
зините жители се пресметувани во составот на 
населбата Дерки, а подоцва и во составот на на- 
селбата Каламарја, чиј е составен дел. Инаку, по- 
ради својата местоположба (непосредиага бли- 
зина на Солун, благопријатниге климатски усло- 
ви и морето), населбата претставува занимливо 
туристичко место (види ги и населбите Кала- 
марја и Кури).

95) КАТО ГЕРМИ (ДОЛНО СЕДЕС)
Κάτω Θέρμη

Во пописот од 1961 година во составот на 
општината Седес (Терми) е регистрирана пова 
населба наречена Като Терми која се води со 54 
жители. Во пописите од 1971, 1981 и 1991 година 
Като Терми не е регистрирана како посебпа на- 
сслба, бидејќи - како пгго се нагласува, во мо- 
ментот на пописот имала помалку од 10 жители и 
се смета како споена со Седес.

96) КИМИСИС ТИС ТЕОТОКУ (УСПЕНИЕ 
ΙΙΑ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА) 
Κοίμησις τής Θεοτόκου

На три километри североисточно од селото 
Арсакли, крај патот пгго води за Хортач и Киреч 
Ќој (23°03' х 40°37'), во шеесеттите години е по- 
дигната нова туристичка населба која прв па г се 
спомнува во пописот од 1961 година со 6, а потоа 
во 1971 годииа со 21 жител. Административно вле- 
гува во составот на опшгината Арсакли. Во по- 
писите од 1981 и 1991 година бројот на нејзините 
жители е вклучен во составот на жителите од 
Арсакли.

97) КИСОС Κοίσος

Источно од Солун, околу 4 километри југо- 
источно од Хортач, на надморска височина од 
1.100 метри по Граѓанската војна е подигната но- 
ва сточарска населба (23°07' х 40°33'), паречена 
Кисос според планинскиот врв познат под тоа име. 
Прв пат се спомнува во пописот од 1961 година 
со 271 жител. Во пописот од 1971 година е еви- 
дентирана со 119 жители, во 1981 година со 72, а 
во 1991 година како напуштена населба. Админи- 
стративно влегува во составот на општината Хор- 
тач.

98) КОЛОКОТРОНИС Κολοκοτρώνης

Во непосредна близина на западните ѕидини 
на Солун по 1922 година е подигната нова досе- 
леничка населба, позната под името Колокотро- 
нис. Оваа населба прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1928 година со 560 жители. Со наредба на 
грчката влада од 18.1.1934 година (Вл. в/к бр. 23 
од 18.1.1934) е припоена кон населбата Сикее. 
поради што во подоцнежиите пописи повеќе не 
сс спомиува како посебна населба (види и насел- 
ба Сикее).
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99) КОЛОПЛНЦИ Κολοπάντσι

Околу три километри североисточно од Ку- 
лаќа и исто толку од селото Коњари до 1927 го- 
дина постоела мала македонска населба позната 
под името Колопанци (22°45’ х 40°39’). К'нчов ја 
спомнува со 175, а Бранков со 160 жители Маке- 
донци. Бидејќи настрадала во текот на Балкап- 
ските војни, во пописот од 1913 година се спомну- 
ва како напуштена паселба, додека во пописот од 
1920 година е евидентирана со 71 жигел. Поради 
мелиоративните работи иа ова подрачје при рс- 
гулацијата па реката Вардар селото Колопанци 
се распаднало во 1927 година и со наредбата па 
Министерството за вназрешни работа број 1939 
од 1928 година е избришано од евиденцијата на 
населени места. Населбата влегувала во атарот 
на општипата Текелиево и отприлика била смес- 
тена во непосредна близина на населбата Вал- 
тотопос изградена по Втората светска војна.

100) КОН>АРИ(ЃУНДУЛАР)
- АНАТОЛИКОН (ВАЛМАДА) 
Ανατολικόν (Βαλμάδα)

(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр 157/21.6.1955)

Околу 15 километри западно од Солун, крај 
новиот автопат што води за Атина, на 4 киломе- 
три од Кулаќа, на падморска височина од 8 метри 
лежи големото македонско село Коњари (22°43’ 
х 40°40’). Тоа претставува самостојна општина во 
Солунската околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа површина 
од 23 квадратни киломезри. Селото отсекогаш 
било населено со македонско население и во тој 
поглед се до денес нема презрпено никакви етнич- 
ки промени. К'нчов го спомнува со 1.220, а Бран- 
ков со 960 жители Македонци, додека Милоевиќ 
го регистрира со 250 македонски куќи. Во попи- 
сот од 1913 година селото е евидентирано со 968, 
а во 1920 година со 1.064 жители. Во селото ие 
биле населени доселенички семејства, така што 
тоа и натаму остана чисто македопска паселба. 
При пописот од 1928 година во селото се попи- 
шани 1.149 жители, во 1940 година 1.422, во 1951 
година 1.770, во 1961 година 2.022, во 1971 година 
1.912. во 1981 година 2.278, а во 1991 година 2.418 
житсли. Земјиштсто е многу плодно и целосно се 
наводнува, поради што и дава мошне високи при- 
носи. Главно се одгледуваат овошјс, памук, жито 
и други земјоделски култури. Во последно време 
посебно внимание му се посветува на кравар- 
ството.

101) КОРДЕЉО (КОРДЕЉОИ, 
НЕОН КОРДЕЉОН)
Κορδελιό (Κορδελιόν, Νέον Κορδελιόν)

Крај самиот главен пат и железничката ли- 
ннја ιπτο водат од Солун за Скопје по 1922 годи- 
па е подигната нова доселеничка населба позната 
под името Кордељон (22°54’ х 40°40’). Во почето- 
кот во пеа биле сместени 64 семејства од Мала 
Азија, а малку подоцна, односно во 1927 година, 
упгге 50 семејства на грчки колонисти од Бугари- 
ја. Населбата во 1928 година е евидентирана со 
401, а во 1940 година со 577 жители. По Втората 
светска војна и по Граѓанската војна, поради не- 
посрсдната близина на Солун и поволнитс кли- 
матски услови, во Кордељон масовно почнале да 
сс населуваат семсјства од попасивпите, претеж- 
ио планииски села, така што населбата почнала 
да расте. Во пописот од 1951 година е евиденти- 
рана со 858, но во наредните пописи (од 1961, 
1971, 1981 година) не се спомнува како посебна 
паселба. Во поппсот од 1991 година е евиденти- 
рана како приградска населба заедно со насел- 
бата Харман Ќој со статус на градска општина 
(п. бр. 554 од 13.8.1982, Вл. в/к бр. 98/1982) со 
16.549 жители. (Види и населба Харман Ќој.)

102) КРАН (КОРАН МАХАЛЕ)
Κράν (Κράν Μαχαλέ)

На еден километар јужно од Кајачали и на 4 
километри источно од Седес смсстсно е малото 
село Кран (23°03' х 40°32') кое всушност претста- 
вува долно маало на селото Кајачали. Ова мало 
село во минатото било насслено со турско насе- 
ление. К'нчов го спомнува заедно со населбата Ка- 
јачали со вкупно 106 жители Турци. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 80, а во 1920 го- 
дипа со 63 жители. По нивното исслување во Тур- 
ција во 1924 година, ио сила на Лозанската конвен- 
ција, грчките власти тука населиле семејства на 
1рчки колонисти. Меѓутоа, во подоцнежните попи- 
си не се спомнува како посебна населба, бидсјќи 
се смета за споена со селото Кајачали (види и с. 
Кајачали).

103) КРАНОС Κράνος

Околу два киломе гра југозападно од селото 
Пејзаново во шеесеттите години с подигната нова 
населба, која е имепувана Кранос (23°0Г х 40°38'). 
Оваа населба прв пат се спомнува во пописот од 
1971 година со 9 жители, во 1981 година со 45, а 
во 1991 година со 121 жител. Административно вле- 
гува во составо г на општината Пејзаново.
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104) КРИОПЕРИОН Κρυονέριον

Во пепосредпа близина на селото Капуџилар 
во пописот од 1961 година е регистрирапа нова 
паселба под името Крионерион, која малку подоц- 
на се соедини со приградската населба Капуџн- 
лар, иоради што п во пописот од 1971 година. како 
ил о се пагласува, не се води како посебна паселба.

105) КРЏИЈ1АР (КРЏАЈ1ИЕВО)
АДЕНДРОН Αδενδρον

(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 38 ква- 
дратни километри. Сместено е во самото Ениџе- 
вардарско Поле (22°36’ х 40°40’). Низ иего мину- 
ва железпичката пруга која од Солун води за А ги- 
на и Битола. Оддалечено е 10 километри јужно 
од Илиџисво крај самиот пат што води од Или- 
џиево за Кулаќа. Неговата надморска височина 
изнесува 12 метри. Сслото Крџилар до 1924 годп- 
на било населено исклучитслно со македопско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 
320 жители Македонци, колку што евидентира и 
Браиков, а Милоевиќ го регистрира со 32 маке- 
донски и 3 ромски куќи. Во пописот од 1913 годи- 
на селото е евидентирано со 176, а во 1920 година 
со 241 жигел. По 1922 година во селото биле смес- 
тени 157 доселенички семејства, од кои 93 од Ис- 
точпа Тракија, 61 од Мала Азија, 2 од Бугарија и 
1 ссмејство од Понд, со вкупно 657 жители. Така 
селото сганало мешана населба и како такво во 
пописот од 1928 година е евидентирано со 800 жи- 
тели, од кои 143 Македонци. Селото почнало да 
расте упгге повсќе по исушувањсто на Ениџевар- 
дарското Езеро и по добивањето нови плодни об- 
работливи површини, како и поради преселува- 
њето на жителите од соседното село Мустафча. 
Во пописот од 1940 година сс попишани 1.441 жи- 
тел, во 1951 годипа 1.947 жители, во 1961 година 
2.048, во 1971 година 1.920, во 1981 година 2.117, а 
во 1991 година 2.201 жител. Селото располага со 
мошне плодно обработливо земјиште кое цслос- 
но се наводнува. Населението одгледува многу 
памук, овошје, жито и други земјоделски култури.

106) КУЛА УП1Ј1И Κούλα Ουσλή

Некогашна мала турска населба која била 
сместена на три километри југоисточно од Ќучук- 
ли (Агиос Антониос), во чија оппгпша е вклучен 
и атарот па ссга напуштснааа населба (23°07’ х 
40°25’). Во пописот од 1913 година Кула Ушли 
била евидентирана со 13, а во 1920 година со 38 

житсли. По исслувањсто на Турците во 1924 го- 
дина не е обновепа, порадп пгго со наредбата на 
Мпнистерството за виатрсшпи работи број 50567 
од 1927 годипа с пзбрпшана од свидснција.

107) КУЈ1АЌА
ХАЈ1АСГРА (ПИРГОС)

Χαλάστρα (Πύργος)
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) 
(ц. од 11.5.1955, Вл. в/к бр 157/21.6.1955)

Десетина киломстри по повиот автопат и 19 
километрп по сгариот автопат пгго води од Со- 
луп ;а Атина, на надморска височина од 8 мстри 
смесгсно е голсмото македонско село Кулаќа 
(22°44’ х 40°38’). Тоа претставува самостојна оп- 
пггипа во Солунската околија (царска наредба од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа 
површина од 98 квадратни километри. Оваа насел- 
ба, која повеќе личи на мало гратче отколку на 
село. отсекогаш бипа населена со максдонско на- 
селснпе. К’нчов и Бранков погрешно ја водат ка- 
ко грчка населба, првиот со 1.720, а вториот со 
1.750 Грци и 450 Македонци, додека Милосвиќ 
правилно ја региСтрира со 550 максдопски куќи. 
Всушпост, населбата била мпогу голема, што се 
гледа л од пописот од 1913 годипа, кога се рсгис- 
трирзпи 3.013 жителп. Сслото, бпдејќи пе претр- 
пело никакви етничкп промени п натаму остапа- 
ло чнсто македонска населба, која во наредните 
пописи ги дава следните показатели: во пописот 
од 1920 година имало 3.004, во 1928 година 3.079, 
во 1940 година 3.987, во 1951 година 4.547, во 1961 
година 5.094, во 1971 година 5.795, во 1981 година 
6.498, а во 1991 годпна 7.111 жители. Во селото пос- 
тојат жандармериска стапица, пошта, како и го- 
лем број трговски и занаетчиски дуќани. Насе- 
ленпсто одгледува големи количества овошје, па- 
мук. жпто и други земјодслски култури. Земјиш- 
тето целосно се наводнува.

108) КУЈ1УЧЛУ Κουλουτσλού

Па мала оддалечепост северно од Адали во 
минатото постоела мала чифлигарска населба по- 
зпата под името Кулучлу (23°03’ х 40°26'), која 
била населепа со нсколку гурски семејства. Се 
распаднала во времето на Балканските војни и 
повеќе не била обновена. Атарот на оваа чифли- 
гарска неселба е прилкучен кон општината Адали.

109) КУНТУРЈОТИ Κουντουριώτη

Во непосредна близина на Солун крај патот 
шго води од Солун за Лагадина и Серес, до но- 
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воизградената населба Неаполис по 1922 година 
е подигната нова доселеничка населба позната 
под името Кунтурјоти. Оваа населба прв пат се 
спомнува во пописот од 1928 година со 1.100 жи- 
тели. Со наредба на грчката влада од 18 јануари 
1934 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) населбата Кун- 
турјоти е приклучена кон населбата Неаполис, по- 
ради што во подоцнежните пописи не се спом- 
нува повеќе како посебна населба (види и на- 
селба Неаполис).

110) КУРИ Κουρί

Источно од Солун, меѓу населбите Дерки, 
Катирли и Рисион, крај самиот морски брег по 
1922 година е подигната нова населба, во која би- 
ле сместени 170 семејства на доселеници од Мала 
Азија со вкупно 797 житсли. Меѓутоа, во пописот 
од 1928 година населбата е евидентирана со 1.200 
жители, затоа што во овој број се пресметани и 
жителите од соседната новоизградсна насслба Ка- 
тирли. Кури во пописот од 1940 година не сс спом- 
нува како посебна населба, бидејќи бројот на неј- 
зините жители е вклучен во составот на жите- 
лите од соседната населба Рисион, а во подоцнеж- 
ните пописи исто гака не се води како посебна 
населба, туку нејзините жители се пресмстани во 
составот на градската населба Каламарја. Денсс 
оваа населба е модернизирана, има современа ур- 
банизација и служи како рекрсативен и туристички 
центар. Посебно е многу живо во летниот псриод 
(види ги и населбите Рисион и Каламарја).

111) КУФАЛОВО (ГОРНО, СРЕДНО и 
ДОЛПО КУФАЛОВО)
- КУФАЛИЈА Κουφάλια

Триесетина километри северозападно од Со- 
луи и само 8 километри северозападно од Илиџи- 
ево, недалеку од десниот брег на реката Вардар, 
на надморска височина од 35 метри лежи голема- 
та населба Куфалово (22°35’ х 40°47’). Таа има ста- 
тус на градска општина чиј атар опфаќа површи- 
на од 68 квадратни киломстри. Оваа населба, ка- 
ко во минатото така и сега, се дели на три маала: 
Горно, Средно и Долно. До 1924 година била на- 
селена исклучително со максдонско население. К’н- 
чов Куфалово го спомнува со 1.805 жители Маке- 
донци, 36 Роми и 25 Грци во Долно Куфалово. 
Бранков бројот иа Македонците го качува на 2.632, 
а Милоевиќ го регистрира со 320 македонскп ку- 
ќи, од кои 170 во Горно Куфалово, 50 во Средно 
Куфалово и 100 во Долно Куфалово. Во пописот 
од 1913 година Куфалово е испупггено од евиден- 
ција, а во 1920 година е забележано со 1.959 жи- 
тели, сите Македонци. Намалувањето на бројот 

на жителите на Куфалово се должи на фактот 
што мнозина Македонци речиси веднаш по Бал- 
канските војни, поради неподносливи ге услови соз- 
дадеии од грчките власти, биле принудени да се 
иселат во Бугарија. Поради истите услови Куфа- 
лово во 1923-1925 година го напуштиле 1.439 Ма- 
кедонци кои во овие две години официјално се 
иселиле во Бугарија. Во исто време на местото 
на иселените Македонци се населиле грчки коло- 
ннсти дојдени претежно од бугарското Црномор- 
је. Во Куфалово вкупно се населиле 3.185 коло- 
нисти, од кои 2.935 во Горно и Средно Куфалово 
и 250 во Долно Куфалово. Поради тоа селото во 
1928 година е евидентирано со 3.797 жители, од 
кои 3.423 во Горно и Средно Куфалово и 374 во 
Долпо Куфалово. Куфалово, поради плодпоста 
на земјиштето и извршените мелиорации, како и 
добрите сообраќајни врски со Солун и со другите 
градови на Македонија покажува постојан пораст и 
се смета за една од најбогатите општини. Во по- 
писот од 1940 година веќе имаше 5.377 жители, 
во 1951 година 5.981, во 1961 година 6.479, во 1971 
година 6.721, во 1981 година 7.269, а во 1991 годи- 
па 7.558 жители. Куфалово денес личи на убав 
урбанизиран град. Со статус на градска општина 
се здоби упгге во 1946 година (н. бр. 107 од 26.9. 
1946, Вл. в/к бр. 290/26.9.1946). Р1аселението про- 
изведува многу овошје, памук, жито, бостан и 
други земјоделски производи. Тука се сместени 
жандармериска поткоманда, пошта, администра- 
тивни институции, како и голем број трговски и 
занаетчиски дуќани.

112) ЛАГИНОВО (ЛАЈНА)
- ЛАГИНА (ЛИТОКАСТРОН) 
Λαγυνά (Λιθόκαστρον) 
(н. од 21.11.1949, Вл. в/к бр. 327/1949)

Околу 15 киломегри северно од Солун и око- 
лу 8 километри југозападно од Лагадипа, крај са- 
миот главеп пат кој од Солун води за Кавала, на 
надморска височина од 125 метри е расположено 
селото Лагиново (23°00' х 40”44'). Тоа претставу- 
ва самостојна општина во Солунската околија (цар- 
ска нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј 
атар опфаќа површина од 13 квадратни киломе- 
три. Селото Лагиново е едно од најголемитс ма- 
кедонски села во Солунската околија. К'нчов го 
спомнува со 700, а Бранков со 675 жители Маке- 
донци, додека Милоевиќ го регистрира со 250 ку- 
ќп на Македонци кои ги смета за погрчени. Се- 
лото Лагиново во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 1.011, а во 1920 година со 944 жите- 
ли. Во селото не биле сместени доселенички се- 
мејства, така што тоа и натаму останало немеша- 
на населба. Како такво, во пописот од 1928 годи- 
на е евидентирано со 1.247 жители, во 1940 годи- 
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на со 1.403 жители, во 1951 година со 1.291, во 1961 
година со 1.380, во 1971 година со 1.465, во 1981 
година со 1.674, а во 1991 година со 1.863 жители. 
Главни производи на селото се тутун и други зем- 
јоделски производи.

11.3)ЛАПРА Λάμπρα

Меѓу селата Кулаќа, Текелиево и Гаскарка 
до Првата сцетска војна постоеше мала чифли- 
гарска населба позната под името Лапра (22°47’ х 
40°39’). Оваа населба К'нчов ја спомнува со 106, а 
Бранков со 80 жители Македонци, додека во по- 
писот од 1913 година е евидентирана со 54 жите- 
ли. Населбата во подоцнежните пописи повеќе 
не се спомнува, што значи дека се распаднала.

114)ЛЕВАНТИ Λεβαντή

Нова доселничка населба, подигната по 1922 
година во северозападниот дсл на градот Солун, 
во непосредна близина на населбата Сикее. Прв 
па г се спомнува во пописот од 1928 годипа со 310 
жители. Со наредба на грчката влада од 18.1.1934 
година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) оваа населба е 
соединета со населбата Сикее, поради што во по- 
доциежните пописи повеќе не се спомнува како 
посебна населба.

115)ЛЕМБЕТ
СТАВРУПОЛИС Σταυρούπολις

Во непосредна близина на градот Солун, крај 
главниот пат што води од Солун за Лагадина и 
Серес, на надморска височина од 50 метри лежи 
населбата Лембет (22°57’ х 40°40’). Таа претсга- 
вува самостојна опшгина во Солунската околија 
(од 18.1.1934 година, Вл. в/к бр. 23 од 19.34), чиј 
атар опфаќа површина од 3.425 декари. Во ми- 
натото тоа била мала чифлигарска населба која 
К'нчов ја спомиува со 42, а Бранков со 48 жители 
Македонци, додека Милоевиќ ја регистрира со 13 
македонски куќи. Во пописот од 1913 година на- 
селбата се спомнува, но бројот на нејзините жи- 
тели е вклучен во бројот на населението иа Со- 
лун, додека во пописот од 1920 година се води 
како посебна населба со 128 жители. Оваа насел- 
ба почна брзо да расте по 1922 година, кога грч- 
китс власти тука почнале да сместуваат голем 
број доселенички семејства и како таква веќе во 
пописот од 1928 година е евидентирана со 1.310 
жители. Поради непосредна близина на градот 
Солун .Пембет брзо растеше и паскоро се претво- 
рн во голема приградска населба, која постојано 
го зголемува бројот на жителите. Во пописот од 

1940 година веќс има 4.096 жители, во 1951 година 
бројот на жителите пораснува па 5.273, во 1961 го- 
дина сс регистрирани 11.625 жители, во 1971 година 
21.595, во 1981 година 32.225, а во 1991 година 37.596 
жи гелп, со тенденција за натамошен растеж. На- 
селбата денес има статус на градска општипа. 
Нејзиното население претежно се занимава со 
градски занимања.

116) ЛЕМБЕТ ЧИФЈ1ИК
ЕВКАРПИЈА (НЕА ЕВКАРПИЈА 

Ευκαρπία (Νέα Ευκαρπία) 
(н. од 30.8.1924, Вл. в/к бр. 212/1924)

Село и самостојна општина во Солунскага 
околија. Сместено е па местото каде што порано 
бил чифлик познат како Лембет Чифлик, север- 
по од Солун, крај патот пгго води од Солун за Ла- 
гадина и Серес (22°57’ х 40°41’). Неговата надмор- 
ска височина изнесува 110 метри, а вкупната по- 
врппша на општинскиот атар 13 квадра гни кило- 
метри. Селото с основано по 1922 година кога ту- 
ка билс смесгени 142 доселенички семејства, од 
кои 129 од Мала Азија, 11 од Источна Тракија п 
две семејства од Понд, со вкуппо 591 жител, кол- 
ку пгго броело селото во 1928 година. Поради бли- 
зината на градот Солун и поволните климатски 
услови, селото покажува константен растеж. Во 
пописот од 1940 година е евидентирано со 798 жи- 
тели, во 1951 година со 920, во 1961 година со 1.162, 
во 1971 година со 2.124, во 1981 година со 2.705, а 
во 1991 година со 3.480 жители, со теИденција за 
натамошен расгеж. Главното занимање на жите- 
лите е земјоделството, но приличен број од нив 
се вработени во градот Солун, што е можно по- 
ради неговата непосредпа близина.

117) ЛОФОС Λόφος

Во атарот на општината Капуџилар, во бл»- 
зина на Капуџилар, во пописот од 1961 година е 
регистрирана новооснованата населба Лофос со 
48 жителн. Оваа населба во пописот од 1971 п>- 
дина не се води посебно, бидејќи се смета дека 
соединета со приградската населба Капуџилар.

118) ЛУДИЈАС (НЕА ЗОИ)
Λουδίας (Νέα Ζωή)

Село и самостојна општина во Солунсси 
околија (22°32’ х40°41’). Сместено е на 8 килои 
три западно од Илиџиево, крај патот што водж ι 
Бер. Лежи на надморска височина од 10 метра. 
административно влегува во составот на оппт®- 
ната Зорбатово. Лудијас е новоизградена насг>- 
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ба по исушувањето на Ениџевардарското Езеро. 
во која бпле сместепи 804 жители, сите доселс- 
ници од Мала Азија, со колку што прв пат е рс- 
гистрирапо селото во пописот од 1940 година. Во 
пописотод 1951 година селото имаше 991 жител, 
во 1961 година се попишани 1.222 жители, во 1971 
година 929, во 1981 година 907, а во 1991 година 
948 жители. (Ова ссло нсма ништо заедпичко со 
селото Плугар (Лудијас), кое административно 
припаѓаше во Ениџевардарската околија и кос се 
распадна.) Селото Лудијас с прилично богато, бп- 
дејќи располага со мошне плоднн обработливи 
површини кои целосно се наводнуваат. Произве- 
дува многу овошје, памук, жито, бостан и други 
земјоделски производи.

119) МАЛО КАРАБУРНУ 
(ГОРНО иДОЛНО КАРАБУРНУ) 
- НЕА КЕРАСЈА (ЕМВОЛОН) 
Νέα Κερασιά (Έμβολον)
(п. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

На 26 километри јужно од Солуп и два кило- 
метра северно од Неа Михањона, на надморска 
височина од 20 метри лежи селото Мало Кара- 
бурну (22°51’ х 40°29’). Тоа претставува самостој- 
на општина во Солунската околија (наредба од 
11.8.1934 година, Вл. в/к бр. 285/1934), чиј атар оп- 
фаќа површина од 5 квадратни киломстри. Ата- 
рот на ова село во минатото бил сопственост на 
браќата Хасан, Мемед и Муста-бег и на нивниот 
зет Сулејман, на чиј имот работеле грчки и други 
наемници (чифлигари). К'нчов оваа чифлигарска 
населба ја спомнува со 200, а Бранков со 125 грч- 
ки жители. Во пописот од 1913 година селово не 
се спомнува, бидејќи најверојатпо поради Бал- 
канските војни се распаднало, но во пописот од 
1920 годнна сс спомнува како две населби Гор- 
но и Долно Карабурпу, со вкупно 209 жители кои, 
всушност, се грчки колонисти од Источна Траки- 
ја сместени гука во времето на Првата светска 
војна. Во селото во 1923 година се регистрирани 
87 семејства на доселеиици од Источна Тракија со 
вкупно 335 жители. Малку подоцна дел од овие 
семејства се преселиле во други населби, поради 
што во пописот од 1928 година во селото се попи- 
шани 263 жители, но во 1940 година нивниот број 
се зголеми иа 444. Во 1951 година се евидентира- 
ни 417 жители, во 1961 година 444, во 1971 година 
416, во 1981 година 499, а во 1991 година 713 жи- 
тели. Основното занимање на жителите е земјо- 
делсгвото, од кое посебно се развиени лозарство- 
то и сточарствого, а во последно врсме посебно 
место зазема и поморскиот туризам, бидејќи од- 
далсченоста од двата брега на морскиот залив не 
е поголема од три-четири километри.

120) МАРГАРИТИ Μαργαρίτη

Мала приградска населба на Солун, подигиата 
по 1922 година, во која билс сместени грчки 
колонисти. Лежи во непосредна близина југоис- 
точно од Солун до населбата Ампелокипи. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1928 година со 300 
жители. Со наредба на грчката влада од 18 јану- 
ари 1934 г. (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) оваа населба 
е припоена кон населбата Ампелокипи, поради што 
во подоцнежните пописи повеќе не се спомнува.

121 МАХМУДОВО
МАХМУТ Μαχμούτ

Западно од Солун, меѓу селата Кулаќа и Те- 
келисво (22°46’ х 40°38’), до Балканскитс војни 
постоела мала чифлигарска населба позната под 
името Махмудово, којаигго К'нчов ја спомнува со 
105, а Бранков со 64 жители Македонци. Насел- 
бага сс распаднала во времето на Балканските 
војни и повеќе не била обновена.

122) МАЏАРИДЕС
НЕА РЕДЕСТОС Νέα Ραιδεστός

(н. од 16.12.1953, Вл. в/кбр. 349/21.12.1953)

На 19 километри југоисточно од Солун, на 
самиот главен пат што води од Солун за Полиги- 
рос, меѓу селата Седес и Бањи Седес на надморска 
височина од 45 метри е смес гено селото Маџари- 
дес (23°03' х 40°32'). Тоа претставува самостојна 
општина во Солунската околија (н. од 6.2.1925, 
Вл. в/к бр. 42/1925), чиј атар опфаќа површина од 
15 квадратни километри. Ова село во минатото 
било мала чифлигарска населба која К'нчов ја 
спомнува со 80, а Бранков со 75 грчки житсли. Во 
пописот од 1913 година е евидентирана со 62, а во 
1920 година со 132 жители, кои, всушност, се коло- 
нисти од Источна Тракија, доселени во времето 
на Првата светска војна. До 1924 година тука биле 
сместени 171 семејство на колонисти од Источна 
Тракија, со вкупно 702 жители. Во пописот од 1928 
година се регистрирани 707 жители, во 1940 годи- 
на 875, во 1951 година 797, во 1961 година 729, во 
1971 година 708, во 1981 година 787, а во 1991 година 
1.035 жнтсли. Главното занимање на населението 
е земјоделството, посебно лозарсгвото.

123) МЕГАС АЛЕКСАНДРОС
ЛОФОС полихнис

Λόφος Πολίχνης (Μέγας Αλέξανδρος)
(Н.бр. 743/14.11 1963, Вл.в/кбр. 219/11.12.1963)

Во непосредна близина на селото Кара Исин 
по Граѓанската војна е подигната нова населба, 
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паречена Мегас Александрос (22°57’ х40°40’)· Ос- 
иована е од доселеници од попасивните паселби 
на Егејска Македонија, кои биле погодени со Гра- 
ѓанската војна. Населбата била сместена до ридот 
над неа, поради игго и со нарсдба од ноември 
1961 година с преименувана во Лофос Полихнис. 
Меѓутоа, поради ширењето на населбага Кара 
Исин во поголема приградска населба на Солуп, 
населбата Мегас Александрос или Лофос Поли- 
хнис, како што била прспменувана, едноставпо 
се спои со населбата Кара Исин, поради што и пе 
се спомнува повеќе како посебна паселба.

124) МЕНДЕШЕЛИ
ЕЛИ Έλλη

(II. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Растуреиа паселба која админисгративно вле- 
гувала во составот на оппггината Дауча. Лежела 
во непосредна близина на десниот ракав на река- 
га Вардар, 4 километри ссвероисточно од Илиџи- 
ево п 26 киломегри севсрозападно од Солун (22°39’ 
х 40"44’)· До 1924 година сслото било населено со 
турско население. К'нчов го спомнува со 150 жи- 
тели Турци, а Милоевпќ со 25 турски куќи. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 204, а 
во 1920 година со 179 жители. По иселувањсто на 
Турц1гге во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
вснција, грчките властп тука сместиле доселени- 
ци од Мала Азија, чиј број на жигели во 1928 го- 
дина изнесувал 279. Поради мелиоративниот сис- 
гсм ιιπώ тука почнал да се гради во 1930 година и 
по регулацијата на иовото корито на реката 
Вардар селото се распаднало, а пеговите жители 
биле сместени во соседното село Дауча.

125) МЕСИМЕР
- МЕСИМЕРИОН Μεσημέριον

Околу 25 километри југоисточно од Солун и 
7 километри источно од Епаноми, на надморска 
височина од 100 метри се наоѓа селото Месимер 
(23°00' х 40°25'). Тоа прстставува самостојна оп- 
штина во Солунската околија (царска наредба од 
4.5.1946, Вл. в/к бр. 159/1946), чиј атар опфаќа по- 
вршина од 13 квадратни километри. Селото Ме- 
симер во минатото било чифлигарска населба, која 
К'пчов ја спомнува со 120, а Бранков со 100 жители 
Грци. Во пописот од 1913 годииа е евидентирано 
со 84, а во 1920 година со 118 жители кои, 
всушност, се грчки колонисти од Источна Тра- 
кија. До 1923 годииа тука биле сместени вкупно 
92 такви семејства, од кои 69 од Мала Азија и 23 
од Источна Тракија, со вкупно 378 жители. Се- 
лото во пописот од 1928 година е евидентирано 

со 359 жители, во 1940 годииа со 673 жители, во 
1951 година со 797. во 1961 година со 820, во 1971 
година со 664, во 1981 година со 761, а во 1991 гоина 
со 998 жители. Населението произведува овошје, 
грозјс. тутун, жито и Други земјоделски произвои, 
а дслумио се занимава и со сточарство.

126) МИКРА Μίκρα

Јужно од Солун, околу еден километар ис- 
точпо од морскиот брег на Солунскиот Залив, во 
нспосрсдна близина јужпо од аеродромот Олим- 
ппјакос, па надморска височина од 10 метри по 
1 раѓапската војиа е подигната нова мала населба 
(22°59’ х 40°ЗГ) која е именувана Микра. Прв пат 
с свидептирана во пописот од 1961 годииа со 22 
жителп. При пописот од 1971 година имаше 96, во 
1981 година 399, а во 1991 година 281 жител. На- 
сслбата влегува во составот на општината 11ур- 
нар Чнфлик, во чиј атар с изградена.

127) МИКРОКАМПОС Μικρόκαμπος

Во непосредна близина на Агија Тријас, во 
атарот на истоимената оппггаиа, во пописот од 
1961 година е регистрирана нова населба под името 
Микрокампос, со само два житела. Во пописот 
од 1971 годипа сс пагласува дека Микрокампос. 
бидејќи се соедини со Агија Тријас, пе се смета 
за посебна населба.

128)МУСГАФЧА
- ВАСИЛИКОН (НЕОН ВАСИЛИКОН) 
Βασιλικόν (Νέον Βασιλικόν)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Растурена населба која се распаднала меѓу 
1929 и 1935 година. Лежела во непосредна близи- 
на на селата Крџилар и Чохалар, од северната 
страна на пругата што води од Солун за Атина 
(22°37’ х40°4Г). Ова село до 1924 година било на- 
селено со турско население. Милоевиќ го спом- 
пува со 25 турски куќи, додска во пописотод 1913 
година е евидентирано со 100, а во 1920 година со 
62 жители. По иселувањето на Турците во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, грчки- 
те власти тука сместиле 21 семејство доселеници. 
од кои 10 семејства од Бугарија и 11 од Источна 
Тракија. Малку подоцна (меѓу 1929 и 1935 годи- 
на) оваа населба, поради немање нормални усло 
ви за живеење (без училиште, црква и др.), била 
напуштена, а нејзините жители се преселиле во 
соседното село Крџилар, каде што се вброени во 
пописотод 1928 година.
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129) НАРЕШ
- IΙΕΑ ФИЈ1АДЕЛФИЈА (ФИЛАДЕИФЈАНА) 
Νέα Φιλαδέλφεια (Φιλαδελφιανά)
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Околу 20 киломегри северно од Солун, крај 
патог пгго води од Солун за Кукуш, југоисточно 
од Горчливото Езеро па надморска височина од 
75 метри сместено е селото Нереш (22°5Г х 40°48’). 
Тоа претставува самостојна ошптина во Солун- 
ската околија (наредба од 18.9.1933, Вл. в/к бр. 
273/1933), чиј општински атар опфаќа површина 
од 13 квадратни километри. Селото Нареш во ми- 
натото било населено исклучително со македон- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 200, а Бранков со 168 жители Македонци, до- 
дека Милоевиќ го регистрира со 8 македонски 
куќи и 5 куќи на Роми муслимани. Селото на- 
страдало во Втората балканска војна од грчките 
власти, поради што во пописот од 1913 година се 
води како напуштена населба, додека во пописот 
од 1920 година е евидентирано со 62 жители кои, 
всушност, се дел од македонските жители врате- 
ни по нормализирањето на ситуацијата. По 1922 
година фчките власти тука иаселиле 107 семеј- 
ства на доселеници од Мала Азија и 6 семејства 
од Источна Тракија, кои заедно со помалоброј- 
нитс Македонци во пописот од 1928 годипа бро- 
еле 555 жители. Во 1940 година селото имало 642, а 
во 1951 година 713 жители. Во пописот од 1961 го- 
дина оваа населба е регистрирана со 775 жители, 
но во исто времс се спомнува и како нова населба 
со с гарото име Нареш со 40 жители. Во пописот 
од 1971 година е евидентирана со 466, во 1981 го- 
дина со 532, а во 1991 година со 716 жители. Не е 
јасно дали сс работи за старата македонска населба 
Нареш (види и населба Нарсш - Дилофон).

130) НАРЕШ
- ДИЈ1ОФО11 Λίλοφον
(н. од 14.11.196.3, Вл. в/к бр. 219/11.12.1963)

Во непосредна близина на населбата Нареш 
(Филаделфјана) (22°5Г х 40°48’) во пописот од 1961 
година е регистрирана нова населба која адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Нареш. Оваа населба со вкупно 40 жигели се во- 
ди под името Нареш. Очигледно е дека се работи 
за иовооснована населба која, бидејќи била смес- 
тена сосема близу до старата македонска паселба 
Нареш, била именувана со исто име. Меѓутоа, 
наскоро потоа, односно при крајот па 1963 годи- 
на, населбата била преименувана со ново грчко 
име Дилофон, што значи “два рида”. (Веројатно 
била подигната меѓу два рида.) Во пописот од 
1971 година не се спомнува како посебна населба 
бидејќи, како што се нагласува во пописот, нејзи- 
ните жители го напуштиле селото и се иселиле.

131) НЕА ВΑΡΙIА Νέα Βάρνα

11овоподигната населба по 1922 година во 
пепосредна близипа и во северозападпиот дел на 
градот Солун, во која биле сместени доселеници 
дојдени од Бугарија (од градот Варна, чие име и 
го доби населбата) (22°57’ х 40°39’). Нрв пат се 
спомнува во пописот од 1928 година со 200 жите- 
ли. Со нарсдба на грчката влада од 18 јануари 
1934 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934), Неа Варпа е 
приклучена кон населбага Сикее, поради пгго и 
прсстана да се води како посебна населба.

132) ПЕА ЕКАЛИ Νέα Εκάλη

Во составот на општината Капуџилар и во 
нејзипа непосредна близина по 1961 година е по- 
дигпата мала паселба наречена Неа Екали. На- 
скоро потоа престана да се води како посебна 
населба, бидејќи, како што се нагласува во попи- 
сот од 1971 година, се соедини со приградската 
населба Капуџилар.

133) НЕА КРИНИ Νέα Κρήνη

Источно од Солун и од населбата Рисион по 
1922 година е подигната нова доселеничка насел- 
ба која е наречепа Неа Крини, бидејќи нејзините 
жители потекнувале од населбата Крини. Прв пат е 
регистрирана во пописот од 1928 година со 600 
житсли. Со наредба на грчката влада од 18 јану- 
ари 1934 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) е приклу- 
чена кон исто така новоподигнатата доселеничка 
населба Рисион и оттогаш престанува да се води ка- 
ко посебна населба (в. и населба Рисион - Арецу).

134) НЕА МАЈ1ГАРА Νέα Μάλγαρα

Селото Неа Малгара претставува релативно 
нова населба. Основано е во 1909 година од бо- 
сански муслимани. Се наоѓа во непосредна близина 
западно од македонското село Јунџулар со кое 
практично денес претставува една целина (22°41' х 
40°37’). Нсговата надморска височина изнесува 9 
метри. Административно претставува самостојна 
општина во Солунската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опфа- 
ќа површина од 42 квадратпи километри. Крај 
селото мипува новиот автопаг што води од Со- 
лун за Атина. Од Солун е оддалечено 17 киломе- 
три. Името го добило во 1913 година од две грч- 
ки семејства по потекло од село Малгара во Ис- 
точна Тракија. Бројот на жителите во ова село 
при пописот од 1913 година изнесувал 501, а во 
1920 година 484, со исклучок на две грчки семеј- 
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ства сите босански муслимани кои, по сила па 
Лозанската конвенција, биле принудепп во 1924 
година да се иселат во Гурција. На нивно мссто 
грчките власти сместиле 249 семејсгва на грчки 
колонисти, од кои 239 од Источна Тракија, 4 од 
Мала Азија и 6 од Бугарија, со вкупно 1.348 жи- 
тсли, колку ιπτο имало селото во 1928 година. 
Благодарение па многу плодното земјиште, осо- 
бено по извршените мелиорации и по воведува- 
њето на системот за наводнување, како и порадп 
непосредната близина на Солун, 11еа Малгара по- 
кажува постојан растеж на населението. Во 1940 
година селото имаше 1.912 житсли, во 1951 годи- 
на 1.981, во 1961 година 2.061, во 1971 година 1.986, 
во 1981 година 2.248, а во 1991 година 2.349 жители. 
Населението произведува големи количества па- 
мук, овошје, жито и други земјоделски производи.

135) НЕА МЕНЕМЕНИ
МЕНЕМЕНИ Μενεμένη

(н. од 18.1.1934, Вл. в/к бр. 23/18.1.1934)

Западно од Солун, во негова непосредна бли- 
зина, крај главниот пат што води од Солун спрема 
Скопје, на надморска височина од 18 метри по 
1922 година е подигната нова населба (22°55’ х 
40°39’), во која биле сместени доселенички семеј- 
сгва од Мала Азија од истоименото село Мене- 
мени. Тоа биле вкупно 114 семејства со 496 жи- 
тели, колку што имала паселбата во 1928 година. 
Со наредба на грчката влада од 18 јануари 1934 
година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) кон населбата Неа 
Менемени се приклучени блиските новоосновани 
доселенички населби Ново Харман Ќој и Неос 
Воспорос и се споени во една населба под името 
Неа Менемени. Во пописот од 1940 годииа оваа 
населба е евидснтирана со 2.571 жител. Благода- 
рение на непосредната близина на градот Солун, 
Неа Менемени по Втората светска војна почнало 
брзо да расте. При пописот од 1951 година веќе 
имаше 3.615 жители, во 1961 година нивниот број 
се покачи па 4.955, во 1971 година се евидентирани 
8.352, во 1981 година 12.141, а во 1991 година 12.932 
жители, со тенденција за натамошен растеж. По- 
ради големиот прираст на населението Менеме- 
ни со наредбата на грчката влада број 554/13.8. 
1982, (Вл. в/к бр. 98/1982) е прогласена за градска 
општина со вкугша површина на општинскиот атар 
од 8 квадратни километри. Неговите жители по- 
крај земјоделството (градинарство) денес се за- 
нимаваат претежно со градски занимања.

136) ΙΊΕΛ МЕСИМВРИЈА Νεα Μεσημβρία

Селото Неа Масимврија се наоѓа околу 20 
киломе гри северозападно од Солун и 34 киломе- 

три јужно од Кукуш на надморска височипа од 
115 мс гри (22°46’ х 40°45’)· Тоа претставува само- 
стојпа општина во Солуиската околија (царска на- 
редба од 30.3.1953, Вл. в/к бр. 86/1953), во чиј со- 
став влегува и новоподигиатата иаселба Певко- 
дасос (Тумпа). Вкупната површина па општин- 
скиот атар изнесува 32 квадратни киломстри. Се- 
лото Неа Месимврија е нова населба основана во 
1926 година во близина на селото Бугариево, во 
чија општина административно влсгува. Во неа би- 
ле смсстени доселенички семсјства дојдени пре- 
тежно од градот Несебар (Бугарија), чиешто име 
и го добила. Прв пат се спомнува во пописот од 
1928 година со вкупно 935 жители. Во пописот од 
1940 година се евидентирани 1.049 жители. По Гра- 
ѓапската војна дојде до спојуваље на двете пасел- 
би (Бугариево и Неа Месимврија), така што жи- 
телите од старото македонско село Бугариево во 
подоцнежните пописи се пресметувани во жите- 
лите на населбага Неа Месимврија. Во пописот 
од 1951 годииа се евидентирани 1.154 жители, во 
1961 година 1.611, во 1971 година 1.602, во 1981 го- 
дина 1.787, а во 1991 година 2.320 жители. Насе- 
лението произведува памук, жито, бостан и други 
земјоделски производи.

137) НЕА МИХА1БОНА Νε'α Μηχανιώνα

На 32 километри јужно од Солун, крај сами- 
от морски брег, по 1922 година била подигната 
нова населба во која биле сместени доселенички 
семејства по потекло од Михањона, чиешто име 
и го добила населбата (22°5Г х 40°28'). Неа Ми- 
хањона е самостојна општина во Солунската око- 
лија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), 
во чиј состав порано влегувало и селото Големо 
Карабурну. Вкуината површина на општинскиот 
атар изнесува 11 квадратни километри. По нејзи- 
ното основање во неа биле сместени 431 семеј- 
ство, од кои 306 од Мала Азија и 125 од Источн* 
Тракија, со вкупно 1.791 жител. Селото во попш- 
сот од 1928 година е евидентирано со 1.323 жите- 
ли, што значи дека во мсѓувреме дел од доселе- 
ниците сс иселиле. Меѓутоа, поради добрата ме- 
стоположба бројот на населението повторно поч- 
нал да расте. Веќе во 1940 година се попиша» 
2.283 жители, во 1951 година 2.262, во 1961 годаив 
3.059, во 1971 година 3.213, во 1981 година 4.020.* 
во 1991 година 5.884 жители, со тенденција за в*- 
тамошен растеж, за што, покрај другото, при» 
несува морето, близината до Солун, со кој селсло 
е поврзано со асфалтен пат и прску поморсжж 
сообраќајна врска, како и развиениот туризам 
Неа Михањона е современо урбанизирана, а неј»- 
нитс жители, кои до неодамна бса земјоделиж « 
риболовци, се повеќе му се посветуваат на турв> 
мот кој им нуди високи приходи. Во селото СЕ
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еав жандармериска станица, пошта и други 
вуции, како и голем број трговски и за- 
асхи дуќани кои го опслужуваат населени- 
ЗроЈните туристи во летниот период.

138) НЕАПОЈ1ИС Νεάπολις

Приградска населба на Солун. Основана с 
по 1922 година од доселенички семејства. Смсс- 
тена е на излезот од Солуп, од десната страпа на 
патот што води накај Серес и Кавала (22°57’ х 
40°39'). Прв паз' се спомнува во пописот од 1928 
година со 6.500 жители. Кон оваа населба со на- 
редба на грчката влада од 18 јануари 1934 годипа 
(Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) се приклучени и сосед- 
ните приградски населби, основани исто така од 
доселеници и тоа: Анагенисис, Троас, Омонија и 
Кунтурјоти. Поради тоа, а и поради новонаселс- 
ни семејства, оваа приградска населба почна бр- 
зо да расте. Во пописот од 1940 година веќе еви- 
дентирана со 13.052 жители, во 1951 година има 
14.825, во 1961 година 17.586, во 1971 година 
21.903, во 1981 година 31.464, а во 1991 година 
30.568 жители, со тенденција за натамошен ра- 
стеж. Населбата веднаш по Втората свегска вој- 
на се здоби со статус на градска општина (н. бр. 
838/18.1.1946, Вл. в/к бр. 16/1946) со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од само 85 хектари. 
Жителите на Неаполис се занимавааз’ претежно 
со градски занимања.

139) НЕОКТИСТА Νεόκτιστα

Во педесеттите години во близина на селото 
Кара Исин, во неговиот атар од јужната страна 
спрема Неаполис, најверојатно од новодојдени се- 
мејства од попасивните села во Егејска Македо- 
нија напуштени поради Граѓаиската војна, била 
подигната нова населба именувана Неоктиста, 
што во превод значи новоградба. Населбаз^а прв 
пат се спомнува во почетокот на 1952 година (н. 
од 11.1.1952, Вл. в/к бр. 14/16.1.1952), кога од оп- 
штинага Кара Исан се префрлува администра- 
тивно во општината Неаполис, за наскоро потоа, 
со одлуката на Државниот совс г 1749/1952 оваа 
населба пак е приклучена кон општинага Кара 
Исин. Во февруари 1954 година населбата Нео- 
ктиста повгорно е прилкучена кон општината Не- 
аполис, за веднаш потоа, со одлуката на Држав- 
ниот совет број 1898/1954, да е приклучеиа кон 
општината Кара Исин. Населбата не се спомнува 
подоцпа по пописот од 1961 година, но затоа пак 
се спомнува една новоизградена населба во сос- 
тавот на општината Кара Исан под имсто Мегас 
Александрос (Лофос Полихнис), па не е исклу- 
чено дека е тоа истата населба (види и населба 
Мегас Александрос - Лофос Полихнис).

140) НЕОС ВОСПОРОС Νέος Βόσπορος

Во непосредна близина на населбата Неа Ме- 
немепи по 1922 година е основана нова населба, 
во која билс сместени доселенички семејства од 
Боспор близу Цариград, чие име и го носи на- 
сслбата (22°55' х 40°39'). Прв пат сс спомпува во 
пописот од 1928 година со 400 житсли. Со нарсд- 
ба на грчката влада од 18 јануари 1934 година 
(Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) Неос Воспорос е при- 
клучен кон населбата Неа Менемени, поради пгго и 
престана да сс смета како посебна населба.

141) ИЕОС КУКЈ1УЏАС
ЕВОСМОН Εύοσμον 

(Νέος Κουκλουτζάς) 
(н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926) 
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

Некогашна помала населба подигната по 1922 
година во непосредна близина и западно од Со- 
лун (22°55' х 40°40')· Тука биле смсстсни 271 се- 
мејство на грчки колонисти, од кои 269 од Мала 
Азија и две семејства од Источна Тракија, со вкуп- 
ио 1.171 жител, колку што имала населбата во 
1928 година. Нивниот број во 1940 година се по- 
качил на 1.475. Поради поволните климатски ус- 
лови и близината на градот Солун, во текот на 
Граѓанската војна и особено по неа тука почнале 
помасовно да се населуваат семејства од попа- 
сивните краишта на Егејска Максдопија, особено 
од оние кои беа погодени со Граѓанската војна, 
така што населбата почнала брзо да расте. Во 
пописот од 1951 година таа веќе се води со 2.055 
жители, иако административно влегува во соста- 
вог на општината Неон Кордељон. Зголемува- 
њето на населението овозможи во 1955 година да 
сгане самостојна општина и да добие ново име 
(види н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955). Во 
пописот од 1961 година е евидентирана со 7.713, 
во 1971 година со 22.390, во 1981 годипа со 26.528, 
а во 1991 годипа со 28.821 жител и со статус на 
градска општина со вкупна површина на општип- 
скиог агар од 10 квадратни киломсгри. Прак- 
тичпо е споена со Солун како негова приградска 
населба. Главно занимање на жителите се разни 
запасги, додека земјоделството е пезпачително, 
како поради преобразувањето на населбата во 
голема приградска населба така и поради го- 
лсмиот индустриски комплекс на компапијата 
"ЕССО-ПАПАС" подигнат во пепосредна близина.

142) НОВО ЃОРДИНО
КСИРОХОРИОН (ΗΕΟΙ1 КСИРОХОРИО11) 
Ξηροχώριον (Νέον Ξηροχώριον)

Само еден километар западно од Старо Гор- 
дино по Граѓанскага војна е подигната нова пасел- 
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ба која е именувана Неон Ксирохорион (Ново 
Ѓордино) (22°45' х 40°48') и во која постепено се 
пресели населението од старата населба Горди- 
но. Новата паселба прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1961 година со 504, а потоа во 1971 година 
со 439 жители. Бидејќи старата населба Ѓордино 
прсстана да постои, со наредбата број 656/15.1. 
1981 (Вл. в/к бр. 166/1981) во оваа населба е пре- 
местено и седиштето на општината. Како самос- 
тојна општина селото Ново Гордино во пописот од 
1981 година е евидентирано со 620, а во 1991 го- 
дина со 827 жители.

143) ИОВО СЕЛО (ЕНИ ЌОЈ)
НЕОХОРУДА Νεοχωρούδα

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918). Расположено е околу 20 киломезри се- 
верозападно од Солун, меѓу селата Даут Бали и 
Градобор (22°53' х 40°44'), на надморска височина 
од 220 метри, со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 27 квадратни киломстри. Ново Се- 
ло како во минатото така и денес претставува чи- 
сто македонска насслба којашто К'нчов ја спом- 
нува со 772, а Бранков со 1.016 жители Македон- 
ци, додека Милоевиќ ја регистрира со 145 маке- 
донски куќи. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 727, а во 1920 година со 884 жигели. 
Подоцнежните пописи на населението го покажу- 
ваат следниот број на населението: во 1928 годи- 
на селото имало 919 жители, во 1940 година 1.138, 
во 1951 година 1.235, во 1961 година 1.258, во 1971 
година 1.212, во 1981 година 1.195, а во 1991 годи- 
на 1.430 жители - сите Македонци. Населението 
произведува гутун, жито и други земјоделски про- 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

144) НОВО ХАРМАН ЌОЈ
-НЕОН ХАРМАН ЌОЈ
Νέον Χαρμάνκιοϊ

Населба подигната по 1922 година во непо- 
средна близина на доселеничката населба Неа 
Менемени и близу до старата македонска насел- 
ба Харман Кој, недалеку од железничката пруга 
и главниот пат што водат од Солун за Скопје 
(22°55' х 40°40’). Во пеа биле сместени доселенич- 
ки семејства. Прв пат се спомнува во пописот од 
1928 година со 300 жители. Со наредба на грчка- 
га влада од 18 јануари 1934 година оваа населба е 
соединета со населбата Неа Менемени и преста- 
на да се смета како посебна (Вл. в/к бр. 23/18.1. 
1934) (види и населба Неа Менемени).

145) ОМОНИЈА Ομόνοια

Нова населба подигната по 1922 година во 
непосредна близина на Солун близу до исто така 
новата населба Нсаполис (22°57'х 40°39'). Во неа 
биле сместени доселенички семејства. Прв пат се 
спомнува во пописот од 1928 година со 200 жи ге- 
ли. Со наредба на грчката влада од 18 јануари 
19.34 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) Омонија е 
соединета со населбата Неаполис, поради што 
престана да се смета за посебна населба (види и 
населба Неаполис).

146) ОРМОС(ОРМОС ЕГ1АНОМИС)
- ПАРАЛИЈА ЕПАНОМИС
Παραλία Έπανωμής

Мала населба и мало пристаниште околу 4 
километри југозападно од Епаноми (22°54' х 40°24’). 
Во пописот од 1924 година е евидентирана со 47, 
а во 1928 година со 105 жители, од кои 96 мажи и 
само 9 жени, што зборува дека се работи за ри- 
бари и за пристанишни работници кои всушност 
биле жители па селото Епапоми. Во пописите од 
1940 и 1951 година населбата не се спомнува, а 
нејзините жители се пресметани во составот на 
жителите од селото Епаноми. Населбата повтор- 
но се спомпува во пописот од 1961 година со 23, а 
во 1971 година со 45 жи гели. Во пописите од 1981 
и 1991 година нејзипите жители се пресметани во 
составот на жителите од селото Епаноми, каде 
насслбата административно припаѓа.

147) ОРТАЧ МАЛЕ Ορτάτς Μάλε

Југоисточно од Хортач, околу гри киломе- 
три источно од новоподигнатата населба Кисос, 
во југозападните падини на планината Хортач до 
Балканските војни постоела мала турска населба 
позната под името Ортач Мале (23°08' х 40°35'). 
Веројатно се раснаднала за време на Балкански- 
те војни, бидејќи не се спомнува во статистиката 
од 1913 година. Подоцна повремено се користела 
како колибарска населба. Населбата се наоѓала 
во атарот на општината Хортач.

148) ПАЛЕОМИЛИ Π3λαιόμυλοι

Во нспосредпа близина на населбата Амери- 
канска Земјоделска Школа (Американики Геор- 
гики Схоли) и Башиш Метох во пописот од 1961 
година е регисгрирана нова населба под името 
I Јалеомили, пгго во превод значи стари водсници- 
Населбата не се спомнува во пописот од 1971 го- 
дина бидејќи се смста дека е соединета со приград- 
ската населба Капуџилар.
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149) ПАЉУРАС ΓΙαλιούρας

Околу пст километри западно од Епаноми 
крај самиот морски брег во шеесеттите години е 
основана мала туристичка населба која е имену- 
вана Паљурас (22°53' х 40°26'). Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1971 година, но без жители, 
бидејќи се уште се наоѓаше во изградба. Оваа 
населеба административно влегува во составот 
на општината Епаноми.

150) IIАРАЛИЈА ПЕРЕАС Παραλία IΙεραίας

Северозападно од населбата Чаир (Переа), 
сосема близу до морскиот брег (22°56' х 40°ЗГ), 
по Втората светска војна никна нова населба (чи- 
сто гуристичка и како таква е урбанизирана). 
Прв пат сс спомнува во пописот од 1961 година 
со 277 жители. Во 1971 година Паралија Персас 
не се спомнува повеќе посебно, бидејќи се смета 
за соединета со паселбата Чаир (Перса).

151) ПЕЈЗАНОВО (КИРЕЧ ЌОЈ)
АСВЕСТОХОРИОН Ασβεστοχώριον

Само 11 километри источно од Солун, крај 
патот што води за Хортач, на надморска висо- 
чина од 460 метри е сместено големото македон- 
ско село Пејзаново (23°02' х 40°39'). Според ле- 
гендата ова име доаѓа оттаму што неговите жи- 
тели биле чувари на водоводот од кој се снабду- 
вал градот Солун со вода. Селото претставува са- 
мостојна општина во Солунската околија (царска 
нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј 
состав влегува и новоподигнатата населба Кра- 
нос. Вкупната површина на општинскиот атар оп- 
фаќа 34 квадратни киломе гри. Селото е познато 
и под името Киреч Ќој, како што било именува- 
но од Турците, бидејќи некогаш неговите жители 
биле специјалисти за производство на вар, пора- 
ди што дури оделе и во Анадолија. Се смета дека 
до Првата светска војна тоа било најголемо ма- 
кедонско село во Солунската околија. К'нчов го 
спомнува со 4.200, а Бранков со 8.920 македонски 
жители, Милоевиќ го регистрира со 1.000 маке- 
донски куќи, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 4.800, а во 1920 година со 2.767 
жители. Памалувањето на бројот на населението 
е последица на Првата светска војпа. Во Пеј- 
заново не биле сместени доселенички семејства, 
така што тоа не станало мешана населба. Како 
чисто македонска населба во пописот од 1928 го- 
дина е евидентирано со 2.705 жители, во 1940 го- 
аина со 2.732, во 1951 година со 2.519, во 1961 го- 
дина со 2.618, во 1971 година со 2.592, во 1981 
одина со 2.602, а во 1991 година со 3.326 жители.

Селото пма многу здрава клима, бидејќи е полу- 
планинско (сместено е на западните падини на 
планината Хортач), а поради непосредна близина 
на градот претставува омилено излетничко мес- 
то на граѓаните од Солун. Во негова непосредна 
близина, гри километри југоисточно од Пејзано- 
во, крај патот што води за Хортач упгге пред вој- 
ната е изграден сапаториум за лекување на бол- 
ни од губеркулоза. Денес ова место претсгавува 
убава туристичка населба позната под името Са- 
наториум - Ексохи), која толку многу се разви во 
последниве години што стана и самостојна оп- 
штина (види и Санаториум - Ексохи). Во селото 
постои и пошта која го опслужува месното насе- 
ление II околните излетнички места.

152) ПИЛОТСКА П1КОЈ1А
- ΑΕΡΟΙ1ОРИКИ СХОЛИ
Αεροπορική Σχολή

На 15 километри југоисточно од Солун, крај 
самиот главен пат што води од Солун за Поли- 
гирос и само два километра јужно од Седес, во 
нспосредна близина на воениот аеродром, постои 
училиште наменето за оспособување на пилоти 
за потребите на воената и цивилната авијација. 
Ова училиште е отворено во 1922 година. Прв пат е 
регистрирано како посебна населба во пописот 
од 1928 година со 16 жители, сите од машки пол, 
што зборува дека се работи за ученици и наста- 
всн кадар. Во понатамошните пописи училиште- 
то не се спомнуваа повеќе како населба иако 
продолжува да постои, со таа разлика што денес 
е проширено и модернизирано.

153) ПИШОНА
- ПИСОНА Πισόνα

На сосема мало растојание северно од на- 
селбата Василика до Втората светска војна по- 
стоела малата населба Пишона (Писона) (23°08' х 
40°29'), насслсна како и Василика со месно грчко 
население. К’нчов ја спомнува со 84 грчки жите- 
ли, додека во пописот од 1913 година е евиденти- 
рана со 25, во 1920 година со 41, а во 1928 година 
со 15 жители. Во подоцнежните пописи не се 
спомнува повеќе како одделена населба, бидејќи 
сс смста дска с споена со населбата Василики.

154) ПЛАТАНАЌА Πλατανάκια

Во составот на општинага Арсакли, во не- 
говата непосредна близина, во педесеттите годи- 
ни е основана нова населба позната под името 
Платанаќа. Прв пат се спомнува во пописот од 

-аселените места во Егејска Македонија - II дел
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1961 година со само еден жител, додска во попи- 
сот од 1971 година оваа населба повсќе не се 
спомнува бидејќи се смета дека е соединета со 
селото Арсакли.

155) ΙΓΡΙΙΑΡ (ГГРНАР МАХАЈ1А)
ПУРНАРИОН Πουρνάριον

Околу три километри источно од 1,1ума и са- 
мо еден километар јужно од селото Даутли лсжи 
малата населба ГГрнар (22°53' х 40°47') која адми- 
нистративно влегува во составот на општината Да- 
утли. Нејзината надморска височина изнесува 260 
метри. До 1924 година била населена со турско 
население. К'нчов ја спомнува со 150 жители Тур- 
ци, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 450 жители, а во 1920 година со само 48 
жители, што укажува дека населбава настрадала 
во времето на Првата светска војна. По иселува- 
њето на преостанатите Турци во 1924 година тука 
биле населени 39 доселенички семејства, од кои 
37 од Источна Тракија, едно семејство од Понд и 
едно од Мала Азија, со вкупно 200 жители, колку 
1ПТО имало селото во 1928 годипа. ГГрнар во 1940 
година имаше 294, а во 1951 година 289 жигели. 
Во подоцнежните пописи (1961, 1971, 1981 и 1991 
година) населбата веќе не се води посебно, бидеј- 
ќи се смета дека е споена со населбата Даутли 
(види и паселба Даутли).

156) ПТИНОТРОФИКА Πτηνοτροφικά

Во близина на населбата Американска Зем- 
јоделска Школа (Американики Георгики Схоли), 
во составот на општината Капуџилар, во пописот 
од 1961 година е регистрирана нова населба под 
имсто Птинотрофика, што во превод значи жи- 
винарска фарма, со 71 жител. Во пописот од 1971 
година не се води како посебна населба бидејќи, 
како што се нагласува, се смета за соединиета со 
приградската населба Капуџилар.

157) ПУРНАР ЧИФЈ1ИК (ПУРНАР)
- НЕОН РИСИОН (РИСИОН)
Νέον Ρύσιον (Ρύσιον)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Јужно од Солун, од каде што с оддалечено 
16 километри, па надморска височина од 60 ме- 
три лежи селото Пурнар Чифлик (23°00' х 40°30'), 
кое од 1952 година претставува самостојна оп- 
штина (н. од 31.1.1952, Вл. в/к бр. 29/13.2.1952), во 
чиј состав влегуваат и новооснованите населби 
Микра и Фармакеика. Оваа населба во минатото 
била чифлик во кој живееле според К'нчов 40 

жители Македонци. Во пописот од 1913 година 
населбата с евидентирана како напуштена, а во 
1920 година се спомнува со 22 жители. Всушност 
се работи за две маала Горно и Долпо, кои го 
посат истото име. Горното маало (23°59' х 40°ЗГ) 
кое се распадна е познато и под новото име Аги- 
ос Копстандинос, но тоа не се спомнува како по- 
себпа населба. На ова место по 1922 годипа грч- 
ки ге влас ги сместиле 150 доссленички семејства, 
од кои 55 од Источна Тракија и 95 од Мала 
Азија, со вкупно 597 жители. Во пописот од 1928 
година селото се води со 499 жители, во 1940 го- 
дина со 612, во 1951 година со 610, во 1961 година 
со 504, во 1971 година со 415, во 1981 година со 
506, а во 1991 година со 1.002 жители. Основното 
занимање на населението е земјоделството.

158) РАХМАНЛИ Ραχμανλί

Во атарот на Дремиглавската оппггипа во не- 
посредна близина на селото Дремиглава до 1924 
година постоела мала населба позната под името 
Рахманли, која била населена со турско населе- 
ние. Како таква, К'нчов ја спомнува со 500 жите- 
ли Турци. Рахманли целосно настрадало во Вто- 
рага балканска војна. На местото на иселените 
Турци тука веднаш биле сместени 30 семејства од 
Западна Тракија, чиј број на жители во 1913 го- 
дина изнесувал 104, а во 1920 година 57. Населба- 
та по нормализирањето на ситуацијата била на- 
пуштена и од последните грчки семејства и по- 
веќе не била обновена.

159) РЕВМА Ρεύμα

Во составот на општината Ќучукли (Агиос 
Антониос) во нспосредна близина на оваа насел- 
ба во пописот од 1961 година е регистрирана но- 
ва населба позната под името Ревма, со 125 жи- 
тсли. Населбата Ревма наскоро потоа е напуште- 
на од нејзините жители кои се преселиле во дру- 
га населба, поради што во пописот од 1971 годи- 
на не се спомнува како посебна со забелешка де- 
ка паселбата е напуштена од нејзините жители.

160) РЕЏИК (УРЕЏИК)
ΠΕΒΚ.Λ (РЕНДЗИКИОН)

Πεύκα (Ρετζίκιον)
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

Околу пе г километри североисточно од Со- 
лун и шест километри западно од Пејзаново, краЈ 
самиот пат што води од Солун за Хортач, иа над- 
морска височина од 230 метри е сместено селото 
Реџик (22°59' х 40°40') кое административно вле- 
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гува во составот па оппштина Сикее (до 1946 го- 
дина административно влегуваше во составот на 
општината Пејзаново, по со варедба од 13.3,1946. 
Вл. в/к бр. 131/13.4.1946, е одделсно од Пејзаново 
и приклучено кон општината Сикее). Оваа мала 
насслба во минатото им служела како излетничко 
мссто на богатите Европејци кои биле акредити- 
рани како конзули или живееле тука како ипду- 
стријалци илп богати трговци. Па ова мссто по 
1922 година е подигиата нова насслба во која 
биле сместени доселенички семсјства, и тоа 56 од 
Мала Азија и 6 од Источна Тракија, со вкупно 
196 жигсли, колку што броеше населбата во 1928 
годпна. Благодарение на непосредната близпна 
на Солун, добриог пат и убавата клима поради 
која п денес претставува привлечпо излстничко 
место, сслото покажува постојан растсж. Во 1940 
година е евидентирано со 264 жители, а во 1951 
година со 251 жптел. Во наредниот псриод бројот 
на жигелите расте, така пгго во 1961 година се по- 
качи на 392 жители. во 1971 година па 899, во 
1981 годипа на 1.501, а во 1991 година на 2.288 жи- 
тели, со тенденција за иагамошен растсж.

161) РИГАС ФЕРЕОС Ρήγας Φερραίος

Новооснована населба по 1922 година во бли- 
зина на Солун и во непосредна близина на исто 
така иовоосноваиата населба Сиксе. Во неа биле 
сместени доселенички семејства. Прв пат се спом- 
нува во пописотод 1928 година со 110 жители. Со 
наредба од 18 јануари 19.34 година (Вл. в/к бр. 23 
од 18.1.1934) оваа населба е соединета со насел- 
бата Сикее и пресганува да се води како посебна.

162) РИСИОН (НЕОИ РИСИОН АЈ1ИЕОН)
АРЕЦУ Αρετσού

(Ρύσιον, Νέον Ρύσιον Αλιέων)

Јужно од Солун и од населбата Каламарја, 
меѓу крајморските населби Катирли, Кури и Неа 
Крини, крај самиот морски брег по 1922 година е 
основана нова населба (22°57' х 40°34'), во која 
биле сместени 179 доселенички семејства со вкупно 
797 жители, по потекло од Мала Азија, и тоа од 
гратчето Рисион, од каде што и го добила името 
оваа населба. Во пописот од 1928 година с 
евидеитирана со 1.000 жители. Поради поволната 
местоположба и погодните климатски услови, 
населбата продолжи и понатаму да расте. Во по- 
писот од 1940 година веќе има 4.507 жители, во 
кој број се пресметани и жителите од соседните 
доссленички насслби Дерки, Кури, Катирли и Неа 
Крипи. Населбата е модерпизирана и урбанизи- 
рапа и сс користи како одморалиште преку цели- 

г псрпод на годината. Иако и натаму постои ка- 

ко посебна паселба, во подоцнежпитс пописи не 
сс води посебно, туку бројот на нејзините жнтели 
е вклучен во составот на градеката општина 
Каламарја (впди п оппггина Каламарја).

163) ( АЈ1АМУРОВО (САРИ ОМЕР)
ОМЕР Ομερ

Растурсна населба која се наоѓала околу 4 
километри југоисточно од Бугариево и североис- 
точпо од Гопчиево и Кавакли (22*’48' х 40°44'). Се- 
лото Саламурово во минатото било мала чифли- 
гарска населба во која живееле според К'нчов 
120. а според Брапков 128 жители Македонци. Во 
пописотод 1913 година населбата е евидентирана 
со 84, а во 1920 година само со 20 жители. По 
1922 година грчките власти тука населелие 9 
семејства од Понд и Источна Тракија, по тие по- 
степено, поради нсмање услови за нормално жи- 
весњс, почнале да го напуштаат селото кое во 
пописот од 1928 година е евидентирапо со 27 жи- 
гели кои исто така малку подоцна го напуштиле, 
така ιίΓΓΟ тоа наполно се распаднало и преста- 
пало да сс води како паселба.

164) САНАТОРИУМ
ЕКСОХИ (САНАТОРИОН) 

Εξοχή (Σανατόριον) 
(II. од 30.3.1953, Вл. в/к бр. 86/11.4.1953

На 13 километри исгочно од Солун крај па- 
тот што води од Солуп за Хортач на надморска 
височина од 470 метрп сместена е убавата и рела- 
тивно нова населба Санаториум (23°03' х 40°38'). 
Оваа населба била подигната ведиаш по Првата 
свегска војна како санаториум (лекувалиште) за 
болни од туберкулоза, за постепсно да израсне 
во убава излетничка и туристичка населба. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1928 година со 442 
жители, претежно болни од туберкулоза и персо- 
налот на болницата. Подоцна, поради убавата и 
здрава клпма, тука почналс да се населуваат и се- 
мејсгва како постојапи жители. Насслбата во по- 
писот од 1940 година е евидентирана со 1.048 жи- 
тели, а во 1951 година со 1.373 жители. Бидејќи ту- 
беркулозата постепено исчезнува, населбата' поч- 
наа да ја населуваат голем број семејства со пос- 
тојано местожителство во неа. Како таква, на- 
селбата во 1953 година го смени и името во Ексо- 
\и, што во превод зиачи излетиште. Во пописот 
од 1961 година се води како две населби, и тоа 
како Санаториум со 1.010 жители, и Ексохи - со 
577 житсли, но во 1971 година веќе е соедината 
во една населба со 1.327 жители. Во пописот од 
1981 година се свпдентирани 959, а во 1991 годи- 
па 1.337 жители. Населбата порано администра- 
тивно влсгуваше во составог на општината Пеј-
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•ν&νχον,ο, \хо \>елххмглх \м;тоха\хх χνχ ЗУте^улха с«стск‘л 
■ворха доблх стиг^х. \\л с^ллостоула клхххѕххххххл У\\л^чжа 
наредба од 14.1.1949, Вл. в/к. бр. 14/1949) со вкуп- 
на површина на оппггинскиот атар од 5 квадрат- 
ни километри кои беа одземени од атарот иа оп- 
хитината Пеузаново.

165) САРАНДА ЕКЈ1ИСИЕ
Σαράντα. Εκκλησίαι

На североисточната сграна на стариот дел 
од градот Солун и во продолжспие на населбата 
Евангелистрија по 1922 година е основапа нова 
паселба во која биле сместени доселенички се- 
мсјства. Оваа населба е именувана Саранда Ек- 
лисие, бидејќи нејзините жители потекнувале од 
истоимениот град во Источна 'Гракија. Се смета 
за приградска населба на Солун, а во пописот од 
1940 година е евидентирана со 1.728 жители. По 
Втората светска војна почна брзо да расте и де- 
нсс претставува голема населба. Нејзините жи- 
тсли се вбројуваат во составог на жптслите на 
градот Солун.

166) САРАЧЕВО (САРАЏА)
ВАЈГГОХОРИОН Βαλτοχώριον

(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Село и самостојна општина во Солунската 
околија (н. бр. 90/14.1.1966, Вл. в/к бр. 26/1966). 
Се наоѓа на 26 километри северозападно од 
Солун во непосредпа близина на десниот ракав 
од рската Вардар на надморска височина од 18 
метри (22°38' х 40°43'). Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 17 квадратни киломе- 
три. До Балканските војни селото Сарачево било 
населено исклучително со македонско население. 
К'нчов погрешно го спомнува како турска насел- 
ба со 175 жители, додека Бранков правилно го 
рсгистрира како македонска населба со 228 жи- 
гели, а Милоевиќ го бележи со 30 куќи на Ма- 
кедонци и 5 куќи на Роми муслимани. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 150, а во 1920 
година со 297 жители. Зголемувањето на бројот 
на населението по Првата светска војна се должи 
на фактот што тука во меѓувреме грчките власти 
населиле извесен број грчки колонисти. Како ме- 
шана населба во пописот од 1928 година Сарачс- 
во е евидентирано со 284 жители, во 1940 година 
со 287, во 1951 година со 340, во 1961 година со 
297, во 1971 година со 282, во 1981 година со 274, 
а во 1991 година со 285 жители. Бидејќи лежи в 
поле, а зсмјиштсто целосно се наводнува, селото 
е многу богато. Главни производи на населени- 
ето се жито, памук, овошје, бостан и други зем- 
јоделски производи. Поголемиот број од негово- 
то население сс Македонци.

\«1)СГ.№С ј

(в. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55 142.Н1МИ

Осумиаесет киломегри р/тоисточво
луп, на два километра ссверно од главнжт М· 
што води од Солун за Полигирос, на наджзфвИ 
височина од 65 метри е сместена старата населс® 
Седес (23°0Г х 40°33'). Таа претставува само 
стојна општина во Солунската околија (наредб· 
од 25.2.1924, Вл. в/к бр. 42/1924), во чиј состав 
влегуваат п населбите Кајачали, Солунска Зем- 
јоделска Школа (Георгики Схоли) и повата на- 
селба Седсс. Вкупната поврпшна на општин- 
скиог агар изнесува 56 квадратни километри. 
К'нчвов оваа населба ја регистрира како маке- 
донска со 200 житсли, додека Брапков ја води ка- 
ко грчка со 135 жители. Во пописот од 1913 год»- 
на с евидентирана со 191 жи гел, а во пописот од 
1920 година со 526 жители, поради меѓувремено 
паселувањс па бројпи доселенички семејства. Вкуп- 
по до 1924 година тука биле сместени 191 ссмејство 
на колонисти од кои 82 семејства од 11оид, 56 од 
Бугарија, 27 од Мала Азија, 21 од Источна 
Тракија и 4 семејства од Кавказ, со вкупно 732 
житсли. Заедно со помалобројнитс месни жите- 
ли, во пописот од 1928 година селото е евиден- 
тирапо со 1.156 жители. Поради убавата мссто- 
положба и непосредната близина на градот Со- 
лун, Седес во 1940 година порасна на 3.033 жите- 
ли, а во 1951 година на 3.038 жигели. Малку по- 
доцна, само два километра понајугоисток од ста- 
рата населба, до самата јужна страна на патот 
почна да се гради нова населба во која се пресели 
дел од населението на с грата населба. Новата на- 
селба го носи името Седес, за разлика од старата 
населба која во 1926 година е прсименувана во 
Терми. Старата населба Седес (Терми) во попи- 
сот од 1961 година е евидентирана со 1.750 жите- 
ли, во 1971 година со 1.909. Од 1981 година се 
води заедно со новата населба Седес и населбата 
Икости Проти Априлиу, со кои е соединета, по- 
ради што во 1981 година во неа се регистрирани 
3.430, а во 1991 година 5.156 жители. Во селото се 
сместени жандармериска станица, пошта и изве- 
ссп број трговски и запаетчиски дуќани, кои го 
опслужуваат населението. Основното занимање 
на жителите е земјоделството и главни произво- 
ди се жито, грозје и тутун.

168) СЕДЕС Σέδες

По Граѓанската војна два километра понају- 
гоисток од старата населба Седес (Терми), иа јуж- 
ната страна од главниот пат што води од Солун 
за Попигирос, почпа да се гради нова населба во 
која се сместени смејства од старата населба (23°0Г 
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х 40°32')· Населбата била именувана со старото 
име - Седес. Прв пат сс спомнува во пописот од 
1961 година со 1.034 жители, а во пописотод 1971 
година е евидентирана со 828 жители. Намалу- 
вањето на бројог на населението сс должи на 
фактот што во пописот од 1971 година населбата 
е поделена на две: иа населбата Ссдес (со 828 
жители) и населбата Икости Проти Априлиу, ко- 
ја е подигната од северната страна на главниот 
пат (со 493 жители). Во пописите од 1981 и 1991 
година бројот па иејзините жители е пресметан 
во составот на општината Седес (Терми), со која 
е соединета и престана да се води како посебна 
насслба.

169) СЕЈ СУ
АГИОС ПАВЛОС Αγιος I Ιαύλος

Во непосредпа близина на Солун, во север- 
ниот дел на градот, постои мала и иостара на- 
селба позната под името Сеј Су (22°58' х 40°38’). 
Прв пат се спомнува во пописот од 1928 година 
со 157 жители. Поради непосредна близина па 
1радот Солун (со кого е веќе наполно споепа), 
почна брзо да растс и веќе во пописот од 1940 
година е евидентирана со 3.993 жители. Во оваа 
бројка се пресметани и жителите од населбата 
Јасонидис (Евангелистрија), која е споена со Сеј 
Су со наредба на грчката влада од 18 јануарн 
1934 година (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934). Сеј Су како 
приградска населба на Солун во пописот од 1951 
година е евидентирана со 4.707 жители, во 1961 
година со 3.018, во 1971 година со 6.370, во 1981 
година со 7.169, а во 1991 година со 7.221 жител, 
со тенденција за нагамошен растеж. Жителите 
исклучително се занимаваат со градски занима- 
н>а. Насслбата има стаус на општина, чијашто 
површина изнесуава 1.953 декари. Надморската 
височина на населбата е 140 метри.

170) СЕМСЕЛИ
- ТРУЛОС Τρούλος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточпо од Солун, меѓу селата Ени Ќој, 
Пурнар Чифлик, Башишли и Адали се наоѓала 
мала населба позната под името Семсели (23°02' 
х 40°27'), која административно влегувала во со- 
ставот на општината Замбат. Ова мала населба 
во минатото била населена со турско иассленис, 
но била напуиггена уштс пред Балканските вој- 
ни, поради што и во пописите од 1913 и 1920 го- 
дипа не се спомнува како населба. По 1922 годи- 
на населбата била обповепа и грчките власти во 
неа сместиле 15 семејства на грчки колонисти од 
Понд со вкупно 40 жители. Во пописот од 1928 

годппа е евидентирана со 47 жители. Во триссет- 
гите години паселбата, поради неповолпите ус- 
лови за живеење, се распаднала, а нејзините жи- 
ГСЈП1 се преселиле во соседните села.

171) СИКЕЕ Συκέαι

Денес голема приградска населба на Солун. 
Подигната с по 1922 годипа од грчки колонисти 
во пепосрсдна близина на градот надвор од него- 
витс западпп ѕидини (22°57' х 40°39°), во непо- 
средна близина и источно од населбата Неапо- 
лпс. 11рв пат се спомнува во пописот од 1928 го- 
дипа со 1.200 житслп. Со нарсдба на грчката вла- 
да од 18 јануари 1934 годипа (Вл. в/к бр. 23 од 
18.1.1934) кон Сикее се припоени исто така ново- 
подигнатите доселенички насслби Нса Варва, Ле- 
ваити, Ригас Фереос, Колокотронис, Арго, Заи- 
ми, Топ Алти и паселбите Ексо тон Тихоп и Гени 
ке Ески Делик. 1 [оради тоа, како и поради повол- 
пите услови за развивање на населбата, во попи- 
сот од 1940 година бројот на житслите порасна 
на 7.595, во 1951 година се евидентирани 9.626 жи- 
тели, во 1961 година 16.697, во 1971 година 23.574, 
во 1981 година 32.288, а во 1991 година 34.059 жи- 
тели, со тенденција за натамошен растеж. Брзо- 
то зголемување на насслбата овозможи таа да се 
здобие со статус па градска општина (н. од 6.10. 
1954, Вл. в/к бр. 264/19.10.1954). Во нејзиниот сос- 
тав влегува и населбата Арменохорион, која е 
веќе соединета со населбата Сикее, како и на- 
селбата Реџик (Рендзикион). Атарог на оваа оп- 
штина опфаќа површина од 9.782 декари. Житсли- 
тс на оваа населба исклучитслно се занимаваат 
со градски занимања.

172) СОЛУН
ТЕСАЛОНИКИ Θεσσαλονίκη

Главен град на Македонија до Балканските 
војни, а по Букурешкиот мировен договор (10.8. 
1913 година) главен град на Егејска Максдонија, 
нејзин административен и економски центар и 
значајно пристаниште на Егејското Морс (22°55' 
- 22°59' х 40°35' - 40°40')· Подигнат е уште во ан- 
тичко време и познат под името Терме, додека 
името Тесалоники, според легендата, го доби од 
името на ссстрата на Александар Македонски. Од 
границата на Република Македонија е оддалечсн 
80 киломечри. Ослободен е од Турцитс на 26 ок- 
томви 1912 годииа, од кога претставува самостоен 
дсл па грчката држава. Нред Балканските војни 
имал околу 120.000 жители. Од нив 55.000 беа Ев- 
реи, 26.000 Турци и други муслимани, 10.000 Ма- 
кедонци, 15.000 Грци и погрчени Македонци, а 
ос ганатите од други народности. По Балканските 
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војни градот почнал брзо да расге, особсно по 
1922 година. Во пописот од 1913 година с сви- 
дентиран со 157.889 жители, во 1920 годипа со 
169.123 жители. Градот почнал да расте по 1922 
година со сместувањето на голем број досслепич- 
ки семејства по принудното иселување на ситс 
муслимани во Турција, по сила Лозанската кон- 
венција. Спорсд една дегаљна грчка статнстика 
од ослободувањето на градог до 1928 година во 
Солун биле сместепи вкупно 117.041 доселсник. 
од кои 20.016 дојдеии во Грција пред 1922 година 
п 97.025 дојдсни по 1922 година. Најголем број 
од овие доселеници се од Мала Азија (вкупно 
60.794), па второ место се доселениците од Исто- 
чна Тракија (27.555), на трсто мссто сс доселе- 
ниците од Поид (11.160), на четврто место сс до- 
сслсниците од Цариград (вкупно 7.696), а остана- 
тиге се од други места. Во Солуп се регистри- 
рани 1.671 доселепик од Република Македонија. 
Во оваа бројка не се оифатени доселениците од 
многубројните приградски доселенички населби 
на Солун, кои денсс претставуваат составен дел 
на градот. Во Солун во пописот од 1928 година се 
евидентирани 236.524 жители, без приградскитс 
населби, а во 1940 година 191.847, исто така без 
приградските населби, а заедно со нив 255.643 жи- 
тели. Градот особено почна да расте по Втората 
светска војна и по Граѓанската војпа. 'Гака во по- 
писотод 1951 година е евидентиран со 217.049 жи- 
тели, без приградските населби, во пописот од 
1961 година со 250.920, во 1971 година со 345.799 
жители, додека заедно со приградските населби 
Каламарја, Ампелокипи, Неаполис, Ставруполис 
(Лембет) и Сикее во пописот од 1971 година Со- 
лун имаше 475.640 жители, во 1981 година 406.413, а 
во 1991 година 383.967 без приградските населби, а 
со нив 722.361 жител. Зголемувањето на бројот 
на населението се должи на големиот прилив на 
жители од пасивните села и краишата од Егејска 
Македонија, Западна Тракија, Тесалија и Епир, 
особено од оние кои настрадаа во времето на 
Втората светска војна и во Граѓанската војна.

173) СОЛУНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА
- ГЕОРГИКИ СХОЈ1И ТЕСАЛОНИКИС'
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Во составот на општината и атарот на Се- 
дес, крај главниот пат што води од Солуп за 
Полигирос, до самата раскрсница каде што се од- 
делува патот за Епаноми, на околу три киломе- 
три источно од морскиот брег уште од пред Бал- 
канските војни се наоѓа земјоделско училишТе 
(23°00' х 40°32'). Прв пат се спомнува во пописот 
од 1913 година, но без жители, додека во пописот 
од 1920 година е евидентирано со 115 жители, од 

кои 110 од машки и 5 од жепски пол, што зборува 
дска претежно се работп за наставен кадар на 
училнштето. Во иописотод 1928 годипа с евидеп- 
гирано со 138 жители, од кои 104 од машки и 34 
од жепски пол. Ова училиште не се спомнува во 
пописпте на населението од 1940 и 1951 година, 
иако како такво постои и функционира, додека 
во пописотод 1961 годииа е регистрпрано со 113, 
а во 1971 година со 216 жигели. Сс работи прс- 
гежно за ученици и наставеп кадар на учили- 
штето, за вработените во Научниот институт за 
унапредување на зсмјоделството.

174) СТАВРОДРОМИ 
(СГАВРОДРОМИОН, КРСТОПАТ) 
Σταυροδρόμι (Σταυροδρόμιον)

Во составот на општината Хортач, до сама- 
та раскрсница од каде што се дели патот за Ка- 
јачали и Седес, во пописот од 1961 година е ре- 
гистрирана нова населба со 17 жители под имсто 
Ставродроми, што во превод значи крстопат. Во 
пописот од 1971 година не се води како посебна 
населба бидејќи, како што се нагласува, имала по- 
малку од 10 куќи, додека во пописот од 1981 го- 
дина се евидентирани 195 жители, а во 1991 годи- 
на се води како напуштена населба без жители.

175) СУРОКЛИ
- СУРОТИ Σουρωτή

Околу 30 километри југоисточно од Солун. 
два километра јужно од главниот пат што води 
од Солун за Полигирос и три киломезри западно 
од Василика, на надморска височина од 115 ме- 
три сместено е селото Сурокли (23°06' х 40°28'). 
Тоа претставува самостојна општина во Солун- 
ската околија (царска наредба од 30.6.1947, Вл. 
в/к бр. 202/1947), чиј атар опфаќа површина од 10 
квадратни километри. Сурокли во минатото бпло 
населено со турско население. К'нчов го спомну- 
ва со 35 турски жители, во пописот од 1913 годи- 
на е евиден гирано со 33, а во 1920 со 149 жители. 
кои всушност се доселенички семејства во меѓу- 
време сместени тука од грчките власти. До 1924 
година во Сурокли биле сместени 58 семејства 
грчки колонисти, од кои 20 семејства од Источна 
Тракија и 38 од Мала Азија, со вкупно 226 жв- 
тели. Според пописот од 1928 година селото има- 
ло 307 жители, во 1940 година 360, во 1951 година 
485, во 1961 година 483, во 1971 година 447, во 1981 
година 430, а во 1991 година 719 жители. Во нс- 
посредна близина на селото постојат минералнм 
бањи кои се користат како лекувалиште. Главнж 
производи на паселението се овошје, тутун и жито
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176) ТЕКЕЛИЕВО ( ГЕКИЈ1И)
СИНДОС Σίνδος

(II. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Седумнаесет километри западно од Солун 
крај самата железничка пруга која од Солуп води 
за Атина на надморска височина од 10 метри 
сместено е селото Текелиево (22°48' х 40“40'). До 
неодамна самостојна општина во Солупската 
околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), чиј атар опфаќа површина од 47 ква- 
дратпи километри, а во чиј состав влегува и но- 
вооснованата населба Валтотопос, со најновата 
административна поделба доби статус на градска 
општина. Текелиево во минатото претставувало 
мешана населба со македонско и турско населе- 
пие. К'нчов го спомнува со 240 Македонци, 100 
Турци и 85 Роми. Бранков бројот на Максдоп- 
ците го качува на 400, а Милоевиќ го регисгрира 
со 65 македонски и 35 ромски куќи. Во пописот 
од 1913 година селото е евидентирано со 481 жи- 
тел, а во пописот од 1920 година со 694 жители. 
Зголемувањето на бројот на населението се дол- 
жи на фактот пгго тука во текот на Првата свстска 
војна биле сместени доселенички семејства. 11о 
иселувањето на преостанатите муслимански 
семсјства во Турција во 1924 година, по сила на 
Лозанската конвеиција, тука билс смсстсни п други 
доселенички семејства. Вкупнодо 1924 година во 
Тскелиево билс паселепи од грчките власти 389 
семејства, од кои 222 семејства од Источна 
Тракија, 151 од Мала Азија и 16 од Бугарија, со 
вкупно 1.457 доселеници. Така селото повторно 
станало мешана населба која заедно со малоброј- 
ните Македопци во 1928 година е евидентирана 
со 1.820 жители. Поради пепосредпата близина на 
Солуи, плодноста на земјиштето и мелиорациите 
кои овозможија земјиштето да се наводпува и да 
стане уште поплодно, Тскелиево покажува кон- 
стантен растеж. Веќе во 1940 година има 2.979 жи- 
тели, во 1951 година 3.692, во 1961 година 4.132, 
во 1971 година 4.536, во 1981 година 5.565, а во 1991 
година 5.949 жители. Иаселбата е современо ур- 
банизирана и повеќе личи на гратче отколку на 
село. Тука се сместени жандармернска станица, 
пошта и голем број трговски и занаетчиски дуќа- 
ни кои го опслужуваат населението. Главно се 
произведува овошје, градинарски култури, бостан, 
жито, памук и други земјоделски производи.

177) ТОП АЈГГИ
- РОДОФИТОН Ροδόφυτον
(и. од 15.2.1930. Вл. в/к бр. 51/19.2.1930)

Населба подигната од доселенички семеј- 
ства по 1922 година во непосредна близина на 
Солун и населбата Сикее (22°57' х 40°39'). Грчки- 

те власги тука сместиле 84 семејства на доселе- 
нпци, од кои 60 од Мала Азија и 24 од Источна 
Гракија со вкупно 373 жители. Населбата во по- 
писотод 1928 година е евиденгирапа со малку на- 
мален број на жители, односно со 250 лица. Со 
паредба на грчката влада од 18 јануари 1934 го- 
дина (Вл. в/к бр. 23/18.1.1934) населбата е приклу- 
чена кон Сикее, поради што и престапа да се во- 
ди како посебна, иако се уште постои како таква.

178) ТОПЧИЕВО (ТОГ1ЧИН)
- ГЕФИРА Γέφυρα
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. .346/4.10.1926)

Селото Топчиево (22°42’ х 40°44') се наоѓа 27 
километри северозападно од Солун крај главни- 
от автопат, на самата раскрсница каде што патот 
од Солун се дели за Скопје и Воден, на надмор- 
ска височина од 35 метри. Тоа претставува самос- 
тојна општина во Солунската околија (иаредба 
од 23.7.1930, Вл. в/к бр. 258/1930), чиј атар опфаќа 
површина од .30 квадратпи километри. Топчиево 
во минатото било населено исклучително со ма- 
ксдонско пасслсние. К'пчов го спомнува со 266, а 
Бранков со 184 жители Македонци, додека Мн- 
лоевиќ го регисзрира со 25 македонски, 5 турски 
п 4 ромски куќн. Во пописот од 1913 година с сви- 
дентирано со 167 жители. Веднаш по Балкански- 
те војни, а особено во текот на Првата светска 
војна, во селото Топчиево биле сместени пого- 
лсм број доселенички семејства, поради игго во 
селого при пописот во 1920 година се попишани 
350 жители. До 1924 година во сслото биле сме- 
стени вкупно 442 доселенички семејства од кои 
321 од Бугарија и 211 од Источна Тракија, со вкуп- 
но 1.699 жители. Топчиево заедно со доселени- 
ците и мссните Македонци во пописот од 1928 го- 
дина е евидентирано со 1.821 жител. Поради бога- 
тата почва и непосредната близина на Солун се- 
лото Топчиево покажува постојано зголемување. 
Во 1940 година е регистрирано со 1.944 жители, во 
1951 година со 2.132, во 1961 година со 2.058, во 1971 
година со 2.383, во 1981 година со 2.619, а во 1991 
година со 2.785 жители. Населението се занимава 
со земјоделство, при што произведува многу памук, 
овошје, жито и други земјоделски производи.

179) ТРИЈАНДРИЈА Τριανδρία

Источно од Солун и северно од приградска- 
та населба Тумба по 1922 година била основана 
нова населба (22°58’ х 40°37') во која биле смес- 
тени доселеничкн семејства. Надморската висо- 
чина на оваа насслба изнесува 80 метри. Со на- 
редбата на грчката влада број 554/1.3.8.1928 (Вл. 
в/к бр. 98/1928) доби статус на градска опиггина 
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чиј атар опфаќа површина од само 1.475 декари. 
Населбата, која прв пат се спомнува во пописот 
од 1928 година кога се води со 3.500 жигели, во 
1940 година има 2.850 жители, во 1951 година 
3.210, во 1961 година 4.446, во 1971 годииа 4.569, 
во 1981 година 10.637, а во 1991 година 11.822 жи- 
тели, со тенденција за натамошен растеж бидејќи 
е во непосредна близина на градот Солун и се 
смста за негова приградска населба. Жителите 
на Тријандрија претежно се занимаваат со зана- 
етчиство и со други градски занимања.

180) ТРИТЕ АНА
- ТРИЈАХАПИЈА Τρία Χάνια

Околу два километра северозападно од Дуду- 
лар и исто толку северно од Арапли постоела ма- 
ла населба позната под името 'Грите Ана (22°5Г х 
40°42'). Бранков оваа населба ја спомнува со 40 
жители Македонци. Се спомнува и во пописот од 
1913 година со 50 жители, колку што има и при 
пописот од 1920 година. Малку подоцна се рас- 
паднала и повеќе пе била обновена. Адмииистра- 
тивно влегувала во составот на општината Арап- 
ли (Неа Магнисија).

181) ТРОАС Τρωάς

Новооснована доселеничка населба по 1922 
годипа во непосредна близина на Солун и близу 
до исто така новооснованата населба Неаполис 
(22°56' х 40°39'). Прв пат се спомнува во пописот 
од 1928 година со 650 жители. Со наредба на грч- 
ката влада од 18 јануари 1934 година (Вл. в/к бр. 
23/18.1.1934) населбата Троас е приклучсна коп 
населбата Неаполис, поради што престана да се 
води како посебна.

182) ТРОХАНЛИ
- Ј1АЌА Λακκιά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 35 километри југоисточно од Солун и
5 километри источно од главииот пат што води од 
Солун за Полигирос на надморска височипа од 
120 метри е расположено селото Троханли (23°06’ х 
40°ЗГ), кое админисгративно влегува во составот 
па општината Василика. Оваа населба во мина- 
тото била населена со турско население. К'нчов 
ја спомнува со 85 жители Турци, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидентирана со 59, а во 1920 
година со 101 жител. По иселувањето на Турците 
во 1924 година грчките властн тука сместиле 29 
семејства на доселеници од Мала Азија со вкуп- 
но 98 жители. Подоцна тука се населиле и други 

доссленички семејства, така што бројот на насе- 
лснието во 1928 година порасна на 149, во 1940 
година Троханлн имаше 271 жител, во 1951 година 
277, во 1961 година 314, во 1971 година 295, во 1981 
година 303, а во 1991 година 275 жигели. Селото е 
полупланинско и е прилично бедпо. Основни про- 
изводи се овошје, гутун, жито, како и други зем- 
јодслски производи.

183) ТУМБА
ПЕВКОДАСОС Πευκόδασος

Во непосредиа близина на селото Неа Мссим- 
врија, два километра северозападно од него, крај 
самиот пат што води за Кукуш лежи новооснова- 
пата населба Тумба (Певкодасос) (22°46’ х 40°46')· 
Прв пат сс спомнува во пописот од 1961 година 
со само два житела, додека во пописот од 1971 го- 
дина е евидентирана со 63, а во 1981 година со 27 
жители. Во 1991 година е регистрирана како на- 
пуштена населба без житсли. Административно 
влегува во составот на општината Неа Месим- 
врија.

184) ТУМБА
- ТУМГ1А Τούμπα

Приградска насслба па Солун основана по 
1922 година, во која биле сместени доселенпчкп 
ссмејства. Сместена е во источниот дсл на градот 
на патот што води за Капуџилар. Населбата е по- 
делена на две маала: Горно (Ано Тумба) и Долио 
(Като Тумба) (22°58' х 40°37'). Оваа приградска 
населба до Втората светска војна била најголема 
приградска населба на Солун и како таква во по- 
писот од 1940 година е евидентирана со 22.213 
жители. Со нарсдбата бр. 1465 од 16 мај 1942 го- 
дина на квислиншката грчка влада (Вл. в/к бр. 
163/27.6.1942) населбата Тумба е прогласена за са- 
мостојна градска населба. Оваа наредба е пони- 
штена малку подоцна со одлуката бр. 578 од 7 
септемри 1943 година (Вл. в/к бр. 302/10.9.1943), 
според која населбата се приклучува како негов 
составен дел кон градот Солун и таков статус 
има и денес. Поради тоа во подоцнежпите пописи 
жителите од Тумба се персметувани во составот 
па жителите на Солун.

185) ЌУЧУКЛИ
- АГИОС АНТОНИОС 
(МИКРОН ПЛАЃАРИОН)
Άγιος Αντώνιος (Μικρόν Πλαγιάριον) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 4 километри јужно од Сурокли, југо- 
западно од Василика и североисточно од Адалв 
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па надморска височина од 260 ме гри е сместено 
селото Ќучукли (23°06' х 40°26'). Тоа претставува 
самостојна општина на Солунската околија (цар- 
ска наредба од 6.8.1946, Вл. в/к бр. 275/1946) во 
чпј состав влсгува и селото Чсли. Вкуппага по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 50 квад- 
ратни километри. Селото Ќучукли било паселепо 
со неколку турски семејсгва. Како такво, во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 113. а во 
1920 година со 53 турски жители. По нивното исе- 
лување во Турција во 1924 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти тука смес- 
тиле 17 семејства од Мала Азија со вкупно 58 жи- 
гели. Во 1928 година во селото се регистрирани 
60 жители. Меѓу 1932 и 1934 годппа тука се пре- 
селиле и жителите од соседното село Довапџн, 
првобитно именувано Агиос Антониос, додека Ку- 
чукли со истата одлука добило име Микрон Пла- 
ѓарион. 11о смесгувањето на гие жители во село- 
то Ќучукли тоа го добило името Агиос Анто- 
ниос, под кое се води се до денес. Во меѓувреме 
гука биле сместени и други семејства, така што 
селото нараснало во поголсма населба, која во 
пописот од 1940 година се води како две паселби 

новото маало Агиос Антониос со 309 жители и 
старото маало Микро Плаѓариоп со 70 жители. 
Во подоцнежните пописи и двете маала се водат 
под засдничкото имс Агиос Антониос. Во пописот 
од 1951 година целата населба имаше 382 житс- 
ли, во 1961 година 403, во 1971 година 496, во 1981 
година 533, а во 1991 година 665 жители. Главно- 
то занимање на жителите е земјоделството и де- 
лумно сточарството.

186)УЗУН АЛИ
- ПЛАЃАРИОН Πλαγιάριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 118 киломстри јужпо од Солун крај са- 
миот пат што води од Солун за Епаноми, на над- 
морска височина од 140 метри, сместено е селото 
Узун Али (22°58' х 40°29'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Солунската околија (наредба 
од 8.7.1931, Вл. в/к бр. 215/1931), чиј атар опфаќа 
површина од 12 квадратни километри. Оваа на- 
селба во минатото била чифлигарска и според 
К'нчов и Бранков во неа живееле 240 жители Гр- 
ци. Населбата Узун Али во пописотод 1913 годи- 
на е евиденз’ирана со 242, а во пописот од 1920 го- 
дипа со 111 жители. По 1922 годииа грчките власти 
тука сместиле 139 доселенички семејства од Ис- 
точна Тракија со вкупно 523 жители. Во пописот 
од 1928 година селото е евидентирано со 546 жи- 
тели, во 1940 годиНа има 754, во 1951 година 744, 
во 1961 година 749, во 1971 година 762, во 1981 
година 1.031, а во 1991 година 2.018 жители. Ос- 
новното занимање на неговите жители е земјо- 

делството, во прв ред лозарството, а делумно и 
сточарството.

187) ФАРМАКЕИКА Φαρμακαίικα

Помалку од едеп километар ссверио од на- 
селбага 11урнар Чифлик е подигната пова насел- 
ба (22°59' \ 40°30') наречепа Фармакеика. Прв пат 
се спомпува во пописот од 1961 година со само 5 
жители, во пописот од 1971 година се попишани 
9, во 1981 годипа 50, а во 1991 година 66 жители. 
Оваа паселба, иако се води како посебна во два- 
та последни пописа, всушност претставува соста- 
всн дсл на населбата Пурнар Чифлик. Изгледа де- 
ка ја подигнале каракачански сточари од родот 
па Фармакис, кои со десетици години прску лет- 
пиот псриод имале свои колпби на Кајмакчалан и 
чиј атар влегувал во составот па општината Се- 
тома - .Псринско, а кои биле запалени од Герман- 
ците во јапуари 1944 година (види и Колиби на 
Фармаки).

188) ХАРМАН ЌОЈ
- ЕЛЕФТЕРИО 
(ЕЛЕФТЕРИОН, СГАТМОС) 
Ελευθέριο (Ελευθέριον, Σταθμός) 
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 24.3.1952. Вл. в/к бр. 77/29.3.1952)

Во непосредна близина на Солуп, западпо од 
него, крај главниот пат и железничката пруга пгго 
водаг од Солун кон Скопје, на надморска височи- 
на од 18 метри лежи селото Хармап Ќој (22°55' х 
40°40'). Порано административно влегувало во 
составот на општината Неон Кордељои, но од 
1952 година претставува самостојна општина во 
Солунската околија (н. од 15.12.1952, Вл. в/к бр. 
2/5.1.1953), во чиј состав влезе и населбата Неон 
Кордељон. Двете населби (Харман Ќој и Неон 
Кордељон) со наредбата бр. 554/13.8.1982 на грч- 
ката влада (Вл. в/к бр. 98/1982) добија статус на 
градска општина именувана Димос Елефз'ериу 
Кордељу. Селото Харман Ќој во минатото било 
населено исклучитслно со македонско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 260, а Бран- 
ков со 336 македонски жители, додека Милоевиќ 
го регистрира со 35 македонски куќи. Во пописот 
од 1913 годнна селото е евидентирано со 209 жи- 
тели. Малку подоцна, особено во текот па Прва- 
га светска војна, тука биле сместепи и семејства 
на грчки доселеници, така што бројот на жители- 
те во пописот од 1920 година се покачи на 3.083. 
Всушност се работи за доселеници кои биле смес- 
гени и во соседниге новоосновани населби Неон 
Кордељон и Неос Куклуџас, кои во 1928 година 
се водат како посебни. Селото Харман Кој во по- 
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писот од 1928 година заедно со помалобројните 
македонски жители е евиденгирано со 1.520 жи- 
тели, во 1940 година со 977, во 1951 година со 1.093 
жители. По Граѓанската војна населбата почпа 
брзо да расте поради се поголемото смесгување 
па голем број семејства кои доаѓале претежно од 
попасивните села на Егејска Македонија, кои на- 
страдале во текот на Граѓанската војна. Поради 
тоа всќе при крајот па 1952 година дојде до спо- 
јување на оваа населба со соседната населба Не- 
он Кордељон. Сега двете се водат под заедничко 
име Елефтериоп. Како таква, паселбата во попи- 
сот од 1961 година всќе имаше 4.430 жигели, во 
пописот од 1971 година 9.159, во 1981 година 
12.595, а во 1991 година 16.549 жители. Денес се 
смета за приградска населба на Солун, а нејзи- 
ните жители претежно се занимавааг со градски 
занаети и сосема малку со земјоделство.

189) ХАСАПЛИ (КА1ЧПИ ΜΑΧΑΛΑ, 
ХАСАПЛИ ЧЕКИШЛЕР) Χασαπλή

Растурена населба, која се наоѓала во ата- 
рот на општината Василика и била сместена меѓу 
сслата Дованџи и Сурокли (23°04' х 40°28’). К'н- 
чов ја спомнува со 90 турски жители. во пописот 
од 1913 година е евидентирана со 85, а во 1920 го- 
дииа со 96 жители. По иселувањето на Турците 
во 1924 година тука биле сместени 9 семејства на 
грчки колонисти од Источна Тракија, со вкупно 
49 жители, колку што имала во 1928 година. По- 
ради немање нормални услови за живеење, на- 
селбага се распаднала уште пред Втората свет- 
ска војна, а нејзините жители се преселиле во со- 
седните села. Всушност, населбата се состоеше од 
Горно Маало, познато како Карши Махала, и од 
Долно Маало, познато како Хасапли Чекишлер.

190) ХАЏИ МУСАЛИ Χατζή Μουσαλή

Мала турска населба која била сместена во 
близина и во атарот на општината Адали (23°03' 
х 40°26'). Се спомнува во пописот од 1913 година 
со 163 жители Турци. Веројатно населбата се рас- 
паднала бргу потоа, бидејќи во пописот од 1920 
година не се спомнува. Била обновена по 1922 го- 
дина кога тука биле сместени неколку доселе- 
нички семејства, а административно влегувала во 
сос гавот на општината Замбат. Последен пат се 
спомнува како населба при одвојувањето на се- 
лото Адали од оппггината Замбат и формирање- 
то на посебна општина, во која, покрај Џами Ма- 
хале влегувала и населбата Хаџи Мусали. Оваа 
населба, за која нема докази дека добила ново 
име, не се спомнува во пописот од 1928 година, 

што зпачи дека во меѓувреме се распаднала. Не е 
исклучено дека се работи за чифлигарската на- 
селба Чифлик Али Ефенди, сместена два кило- 
метра југоисточно од Адали

191) ХОРТАЧ (ОРТАЧ)
ХОРТ.1АТИС Χορτιάτης

Точно 20 километри источпо од Солун, на се- 
верозападното подножје па истоимената плани- 
на, на надморска височина од 600 метри се наоѓа 
големото грчко село Хортач (23°06' х 40°37'). Тоа 
претставува самостојна општипа во Солунската 
околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), во чиј состав влегуваат и населбите 
Бурназли и новооснованата населба Кисос. Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар опфаќа 57 
квадратни километри. Жителите на Хортач од 
кога се памети се месни Грци. Оваа населба К'н- 
чов ја спомнува со 1.600, а Бранков со 1.090 жи- 
тели Грци, додека во пописот од 1913 година е 
евидеитирана со 1.969 жигели, а во 1920 година 
со 1.721 жител. Бидејќи во селого не биле смес- 
тени доселенички семејства, составот на населе- 
нието не прегрпе никакви промени. Како такво, 
селото во пописот од 1928 година е евидентирано 
со 1.533 жители, а во 1940 година со 1.799 жите- 
ли. Селото настрада во Втората светска војна, и 
тоа на 2 септември 1944 година кога беше целос- 
но изгореио од Германците и 246 од неговите 
невини жители убиени. Поради ова, како и пора- 
ди пасивноста на овој крај, селото по Втората 
светска војна покажува извесно намалување. 
Како такво, во пописот од 1951 година е евиден- 
гирано со 1.483 жители, во 1961 година со 1.352, 
во 1971 годииа со 1.155, во 1981 година со 1.186, а 
во 1991 година со 1.901 жител. Непосредната бли- 
зина на градот Солун и убавата и здрава клима 
го прават многу погодно и привлечно за планин- 
ски и летен туризам и за рекреација. Во селото е 
сместена пошта која го опслужува и населението 
од непосредната околина.

192) ЦИМЕИКА Τσιμαίϊκα

Во близина на селото Крџилар и во соста- 
вот на истоимената општина во пописот од 1961 
година прв пат е регистрирана нова мала коли- 
барска населба под името Цимеика со само 4 жи- 
тели. Очигледно е дека се работи за сточарскв 
каракачански жители. Населбата во пописот оа 
1971 година не е регистрирана посебно бидејќи. 
како што се нагласува, имала помалку од 10 жи- 
тели. Во пописите од 1981 и 1991 година вооппгго 
не се спомнува.
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193) ЧЛИ1’
11ЕРЕА(11ЕА КАЈ1ИПОИИС)

I Ιεραία (Νέα Καλλίπυλις) 
(ιι. од 16.6.1926. Вл. в/к бр. 217/1926)

Оддалсчепа 19 киломстри јужно од Солуп. 
крај самиот морски брег е сместепа населбата Ча- 
ир (22°56' х 40"30') која прегставува самостојна 
општина во Солунската околија (наредба од 16.6. 
1926, Вл. в/к бр. 217/1926). Нејзипиот атар од 9 
квадратни кплометри во минатото претсгавувал 
голем чифлик на турски сопствсницп. Се распад- 
нала во Балканските војни, поради што во попи- 
сотод 1913 година се води како напуштена паеел- 
ба, додека во пописот од 1920 година с евидепгп- 
рана само со 20 жители, од коп 15 од машки пол, 
шго зборува дека се работп за наемни земјодсл- 
ски работници. По 1922 годпна на ова место била 
подигната нова населба во која бпле сместени 
204 доселенички семејства, од кои 132 од Мала 
Азија и 72 од Источна Тракија, со вкуппо 740 жи- 
тели. Населбата во пописотод 1928 годипа е евп- 
дентирана со 858 жители, во 1940 година со 1.038, 
а во 1951 година со 1.074 жители. И оваа паселба 
по Граѓанската војна, поради близината на Солун 
ιι убавата местоположба, доживеа препород. На- 
скоро по педесе гтите години почнале да доѓаат и 
да се сместуваат овде нови семејсгва. Сосема крај 
брегот никна нова турисгичка населба, која е на- 
речена Паралија Переас, а малку понассвер уш- 
те една населба под името Валтос. Старата на- 
селба Чаир (Переа) во пописот од 1961 годипа е 
евидептирапа со 892 жители, а новата населба 
Паралија Псреас, која е прилепена до Чаир (Пе- 
реа), сс води со 277 жители. Во пописот од 1971 
година двете населби се водат како една населба 
со вкупно 1.500 жители, во 1981 година со 1.709, а 
во 1991 година со 2.949 жители, со тенденција за 
натамошен растеж. Ле гно време е особено живо и 
врие од туристи кои летуваат тука. Покрај со ас- 
фалтен пат, Чанр е поврзан со Солун н со морски 
сообраќај, бидејќи тука постои и мало присташпп- 
те. Населението покрај со некогашното основно 
занимање - земјоделството (лозарството) и де- 
лумно рибарството, основните приходи ги оства- 
рува од разни градски занимања и од туризам. 
Населбата е урбанизирана. Атарот на општината 
опфаќа површина од 16 квадратни километри.

194) ЧАИР ЧИФЛИК
ЛИВАДАКИОН Λιβαδάκιον

(н. од .31.8.1926, Вл. в/к бр. .346/4.10.1926)

С'амо 16 километри јужно од Солун н три 
километри североисточно од Чаир, крај патот пгго 
води од Солун за Агија Тријас и Неа Михањона, 
на надморска височипа од 10 метри сместена е 

малата населба Чаир Чифлик (22°58' х 40°ЗГ), 
која админисгративно влегува во составот па оп- 
пггипата Чаир. Оваа мала некогашна чифлигар- 
ска населба К'нчов ја спомнува со 30, а Бранков 
со 45 жители Грци. Се распаднала во текот на 
Балканските војни, порадп што во пописите од 
1913 п 1920 година не се спомнува. По 1922 го- 
дина грчкитс власти гука сместиле 8 семејства на 
грчки колонисти од Источна Тракија со вкупно 
33 жители. Во пописот од 1928 година населбата 
е регпстрирана со 64 жители, во 1940 година пма- 
ше 54 жигели, во 1951 година 62, во 1961 година 
33, во 1971 година 24, а во 1981 година само 13 
жнтели. Во 1991 година е евпдеитпрана како на- 
пуштена населба без жители.

195) ЧАЈ1КОВО
(ЧАЛКАТИК, ЧАЈ1И ЧИФЈ1ИК)

Западно од Солуи меѓу селага Кулаќа, Г'ас- 
карка и Текелиево лежела мала македонска на- 
селба позната под името Чалково (22°50' х 40°38'). 
Иаселбата била чифлигарска, поради што селото 
е познато и како Чали Чифлик или Чалкатик. 
Според К'пчов и Бранков тука живееле 200 Ма- 
кедонци. Според Милоевиќ оваа населба се сос- 
тосла од .30 македонски куќи и се распаднала во 
1897 година од поплавувањето на рската Вардар. 
Меѓутоа, пзгледа дека повремено била населува- 
на, бидејќи постои наредба од грчката влада под 
број 43923 од 1927 година со која населбата се 
брише од евиденција.

196) ЧЕЛИ
- МОНОПИГАДОН Μονοπήγαδον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Два километра источно од селото Кучукли 
и околу 35 километри југоисточно од Солун на 
надморска височина од 410 мстри лежи селото Че- 
ли (23°08' х 40°26'), кое административно влегува 
во составот на општината Ќучукли. Ова мало се- 
ло во минатото било населено со турско населе- 
ние. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 29, а во 1920 година со 74 жигели. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти тука насе- 
лиле 29 семејства на доселеници од Мала Азија, 
со вкупно 98 жптели. Во 1928 година селото е еви- 
дентирано со 102 жители, во 1940 година со 210, во 
1951 година со 278, во 1961 година со 255, во 1971 
година со 153, во 1981 година со 501, а во 1991 го- 
дина со само 266 жители. Населението произве- 
дува гутун, жито, грозје и други земјоделски про- 
изводи, а бидејќи селото е полупланинско со ус- 
лови погодни за сточарен.е, делумно е развиено и 
сточарството.
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197) ЧИПИШЛИ (ЧЕПИ1ПЛИ МАХАЛА)
- КЛАДЕРОН Κλαδερόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во атарот на оппггината Кучукли (Агиос Ан- 
тониос), на шес г километри југоисточно од него 
(23°09' х 40°24'), до неодамна постоело малото се- 
ло Чипишли. Тоа била турска населба која К'н- 
чов ја спомнува со 40 турски жители, во 1913 го- 
дина е евидентирана со 65, а во 1920 година со 38 
жители. По присилното иселување на Турците во 
1924 година тука биле сместеии бегалски семеј- 
ства со вкупно 59 жители. Веројатно оваа насел- 
ба малку подоцна се распаднала, бидејќи не се 
спомпува во подоцнежните пописи, а населени- 
е го најверојатно се прибрало во селото Кучукли, 
под чија оппггина прппаѓа атарот па сслото 
Чипишли.

198) ЧИФЛИК (ЕНИ ЧИФЛИК)
- ПАЛЕОХОРА (ПАЛЕХОРА) 
ΓΙαλαιχώρα (Παλαίχωρα)

Северозападно од .Пагадина, околу гри ки- 
лометри западно од селото Гувезна и четири ки- 
лометри јужно од селото Богородица и североза- 
иадно од Дремиглава до пред Втората светска 
војна лежело малото село Чифлик (Палеохора) 
(23°00' х 40°49'), кое административно влегувало 
во составот на општината Гувезна во Лагадин- 
ската околија. Оваа мала чифлигарска населба 
К’нчов ја спомнува со 60 грчки жители, во попи- 
сот од 1913 година е евидентирана со 27, а во 
1920 година со 53 жители. Наскоро потоа таа се 
распаднала поради што и престана да сс води ка- 
ко населба. Повторно е обновена во седумдесет- 
ти ге години, така што во пописот од 1981 година 
се спомнува со 694, а во 1991 година со 409 жи- 
тели. Обновената населба административно му 
припаѓа иа селото и оппггипата Дремиглава, па 
спорсд тоа таа место во Лагадинската, сега спаѓа 
во Солунската околија.

199) ЧИФЈ1ИК АЛИ ЕФЕНДИ
Τσιφλίκ Λλή Εφέντη

На мала оддалеченост југоисточно од Адали 
(23°03' х 40°25') во минатото постоела мала чиф- 
лигарска населба познага под името Чифлик 
Али Ефенди, која очигледно го носела името на 
сонственикот на чифликот. 11о иселувањето па 
Турците не била обновена, поради што и преста- 
на да бидс евидентирана како населба. Не е ис- 
клучено дека се работи за населбата Хаџи Муса- 
ли која се спомнува при формирањето на општи- 
ните во 1918 година и која, бидејќи не била обно- 
всна, била избришана од евиденција.

200) ЧОХАЛАР (ЧОАЈ1АР)
ПАРТЕНИОН Παρθένιον

(п. од .31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

На 34 километри северозападно од Солун, 5 
киломстри јужно од Илиџисво и исто толку се- 
верно од Крџилар, ва надморска височина од 15 
метри е сместено селото Чохалар (22°36' х 40°42') 
кос претсгавува самостојна општина во Солун- 
ската околија (царска наредба од 15.12.1952, Вл. 
в/к бр. 2 од 1953). Вкупната површина на општин- 
скиот атар опфаќа 8 квадратни километри. Село- 
то Чохалар до 1952 година административно вле- 
гувало во составот на општината Крџилар. До 
1924 година оваа населба била населена со маке- 
донско и турско население. К'нчов прогрешно ја 
спомнува како чисто турска населба со 187 жите- 
лн, додека Бранков ја регистрира со 120 жители 
Македонцл. Милоевиќ ја регистрира со 35 маке- 
донски и 10 турски куќи. Во пописот од 1913 го- 
дина селото Чохалар е евидентирано со 216, а во 
1920 година со 190 жители. По иселувањето иа 
малобројните турски семејства во 1924 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени неколку доселенички семејства со 
вкупно 51 жител. Како повторно мешана насел- 
ба, селото Чохалар во пописот од 1928 година 
заедно со помалобројните доселенички семејства 
е евидентирано со 239 жители, во 1940 година 
нивниот број се покачи на 423 жители, во 1951 го- 
дина имаше 513, во 1961 година 571, во 1971 годи- 
на 519, во 1981 година 563, а во 1991 година 657 жи- 
тели. Чохалар е мошие богато село, бидејќи ле- 
жи в поле и земјиштето целосно се наводнува. 
Населението главно произведува памук, овошје, 
жито и други земјоделски производи.

201) ЏАМИ МАХАЛЕ
- ПЕЛАРГИ Πελαργοί
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во близина и во атарот на општината Адали 
до 1928 година постоела мала населба позната 
под името Џами Махалс (23°03' х 40°26'). Иако 
оваа населба не се спомнува во пописите од 1913 
и 1920 година, бидејќи најверојатно била распад- 
ната во текот на Балканските војни, по се из- 
гледа дека била обновена по 1922 година, кога 
тука биле сместени доселенички ссмсјства. Прв 
па г се спомнува при формирањето на општината 
Адали кога се одвојува од општината Замбат 
(наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6.1926) ■ 
влегува во составот на оваа повоформирана оп- 
шгина, потоа во 1927 година кога е преименувана 
со грчкото име Пеларги (н. од 20.8.1927, Вл. вѕ 
бр. 179/30.8.1927). Селото Џами Махале не се 
спомнува во пописот од 1928 година ниту во по- 
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доцпежпите пописи, бидејќи се распаднало пред 
пописотод 1928 година.

202) ЏУМА (ЏУМА ΜΑΧΑΛΑ)
МЕСЕОН (МЕСЈОН)

Μεσαίο ν (Μεσιόν)
(ιι. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 25 километри северно од Солун и 
исто толку јужно од Кукуш, крај самиот главен 
пат што води од Солун за Кукуш, на падморска 
височина од 125 метри лежи селото Џума (22°52' 
х 40°48’). Тоа претставува самостојна општина 
(наредба од 29.3.1933, Вл. в/к бр. 84/1933), во чиј 
состав влегуваат и селата Ени Махале, Даутли и 
1 Грнар. Вкупната површина на оппггипскиот атар 
изнесува 28 квадратни километри. Селото Џума 
во минатото било населено со турско население. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 150 жителп 
Турци, а Милоевиќ со 10 турски куќи. Во попи- 
сог од 1913 година населбата е евидентирана со 
106, а во пописот од 1920 година со само 20 жи- 

тели. По иселувањето па овие преостаиати Тур- 
ци во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука биле сместени 48 доселенички се- 
мсјства од Понд и едно од Источна Тракија, со 
вкупно 184 жители, колку што броело селото во 
1928 година. Бројот на неговите жители во 1940 
година параснал на 361, во 1951 година имаше 433 
жители, во 1961 година 447, во 1971 година 261, во 
1981 година 294, а во 1991 годииа 427 жители. На- 
селението произведува тугун, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

203) 1ПАМЈ1И

Околу 10 километри западно од Солун, 4 ки- 
лометри источно од Инглиш, крај главниот пат 
што води од Солун кон Скопје во минатото била 
сместена мала чифлигарска населба позиата под 
името Шамли (22°50’ х 40°42’). Оваа населба, спо- 
ред Милоевиќ, се состоела од 10 македонски ку- 
ќи, а се распаднала уште во 1888 година, бидејќи 
била поплавена од водите иа реката Галик.
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1. ЛАРИГОВСКА ОКОЛИЈА
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ΧΙΙΙ/1 - ЛАРИГОВСКА ОКОЛИЈА

1) АГИОС ИОАНИС ПРОДРОМОС
Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

Источпо од Полигирос п југоисточпо од Ла- 
ригово, околу 6 киломсгри северно од Метох Пср- 
гадики (Пиргадикпја), под чија општипа и припа- 
ѓа, на надморска височина од 150 метрн лежи се- 
лого Агиос Иоанис Продромос (23°42’ х.40°22'). 
Се работи за нова бегалска населба која ирв пат 
се спомпува во пописот од 1940 година со 123 жп- 
тели. Во 1951 годииа е евидептирана со 131, во 
1961 годипа со 152, во 1971 годипа со 48. во 1981 го- 
дина со 32, а во 1991 година со 23 житсли. Нама- 
лувањето на бројот на насслението сс должи па 
фактот што тоа се повсќе се прибира во селото 
Метох Пергадики (Пиргадикија), кое е сместено 
на морскиот брег и претставува поголема пасел- 
ба, но селаните продолжуваат да ги обработува- 
а г своите имоти.

2) АСА Άσσα

Во пописот од 1981 година во атарот на оп- 
штината Метох Пергадики (Пиргадикија) се спом- 
нува нова туристичка паселба, која никнува по- 
крај самиот морски брег во непосредна близина на 
Метох Пергадики (23°44' х 40°2Г). Населбата во 
1981 година е регистрирана без жители, додека во 
пописот од 1991 година е евидентирана со 53 жи- 
тсли.

3) ΒΑΡΒΑΡΑ Βαρβάρα
(н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918)

Село и самостојпа општина во Лариговска- 
та околија, со вкупна површина на општинскиот 
атар од 90 квадратаи километри. Сместено е на 
североисточните падиии на Холомонскага Пла- 
нипа на надморска височина од 550 мстри (23°40' 
х 40°34') североисточно од Ларигово. Негового 
население уште од порано е грчко. При пописот 
од 1913 година е евидсптирано со 800 жители, во 
1920 година со 595, во 1928 година со 764, во 1940 
година со 647, во 1951 година со 764, во 1961 
година со 803, во 1971 година со 736, во 1981 го- 
дина со 690, а во 1991 година со 674 жители. На- 
селението произведува големи количества жито, 
маслинки, компири и други зсмјоделски произво- 
ди, а внимание му посветува и иа сточарството.

4) ГАВРАДИЈА Γαυράδια

I Јовооспована приморска туристичка насел- 
ба во атарот на градската општина Иерисо. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1991 година, но 
бсз жители.

5) ГОМАТИ
-ГОМАГИОН Γομάτιον

Село и самостојна општина во Лариговска- 
та околија (царска наредба од 25.6.1920, Вл. в/к 
бр. 158/1920), со вкупна површина на општински- 
от атар од 76 квадратни километри. Се наоѓа ју- 
гоисточно од .Паригово, на еднакво растојание од 
Светогорскиот и Иерискиот Залив, на надморска 
височина од 120 метри (23°45' х 40°25'). Неговото 
население е од грчко потекло. Како такво, К'н- 
чов селото го спомнува со 520 жители, во 1913 
година е евидентирано со 655, во 1920 година со 
595, во 1928 година со 548, во 1940 година со 649, 
во 1951 година 680, во 1961 година со 783, во 1971 
година со 618, во 1981 година со 552, а во 1991 го- 
дина со 542 жители. Селото располага со мошне 
голем атар и со плодни и обработливи површини, 
на кои се одгледува пченица, лоза, маслинки, ци- 
трони и други јужни растепија. Внимание му се 
посветува и на сточарството, но и на туризмот, 
бидејќи селото располага со своја плажа.

6) ГОРНО МЕТОХ
-АНОМЕТОХИОН Άνω Μετόχιον

Во атарот на денешиата бегалска населба Ме- 
тох Пергадики (Пиргадикија), околу три киломе- 
три североисточно од неа (23°44' х 40°2Г), во ми- 
патото постоел мал манастирски комплекс по- 
знат под името Ано Метохион, кој му припаѓал 
па комплексот мапастирски имоти познати под 
заедпичкото име Метохион Псргадики. Овој метох 
не се спомнува во официјалните пописи како по- 
себна насслба, но одбележан с во повеќе карти, а 
неговиот имот го обработуваат жителите на се- 
лото Мстох Псргадики (Пиргадикија), под чија 
ошптина и припаѓа.

23 Населаните маста во Егејска Македонија - II дел



354 Халкидички окру?

7) ДЕРЕ
- ПЈ1ЛТАНОХОРИОН ΓΙλατανοχώριον 
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северно од Полигирос и северозападно од 
.Паригово, во северното подножје на Холомон- 
ската Планина, на надморска височина од 200 мс- 
три е смесгено малото село Дере (23°25' х 40°33'), 
кое административпо влегува во составот иа оп- 
штината Долна Равна. Се работи за мало турско 
село кое во пописот од 1913 година е евиденти- 
раио со 135, а во 1920 година со 132 жителп. 11о 
нивното присилно иселување во Турција во 1924 
година гука бил сместен речиси еднаков број бс- 
галски семејства со вкупно 105 жители, колку што 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година е евп- 
дентирано со 138, во 1951 година со 130, во 1961 го- 
дина со 134, во 1971 година со 94, во 1981 година 
со 61, а во 1991 година со 122 жители. Намалува- 
њето на бројот на жителите се должи на делум- 
ното исслување во поголемите градови поради 
пасивноста на селото и оддалеченоста од кому- 
никациите. Населението произведува жито, ком- 
пири и други земјоделскп производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

8) ДОЈ1НА РАВНА
- МАРАТУСА (КАТО РАВНА) 
Μαραθούσσα (Κάτω Ραβνά)
(н. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Село и самостојна оппггина во Лариговска- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
от атар од 45 квадратни киломстри. Сместено е 
северозападно од Ларигово во северното подно- 
жјс на Холомонската Планина на надморска ви- 
сочина од 180 метри (23°28' ,\ 40°34'). Неговото на- 
селснис според К'нчов било мешаио и се состо- 
сло од 400 жители, од кои 100 Турци и 300 Грци. 
Во пописот од 1913 година селото е евидентира- 
но со 558, а во 1920 година со 582 жители. По исе- 
лувањето на Турцитс тука биле сместени 49 бегал- 
ски семејства со 213 жители, колку што имало се- 
лото во 1928 година и се води како чисто бегал- 
ска населба, што укажува дека селото порано би- 
ло населено исклучително со турско население. 
Сслого во 1940 година е евидентирано со 430 жи- 
тели, во 1951 година со 374, во 1961 година со 521, 
во 1971 година со 465, во 1981 година со 473, а во 
1991 година со 511 жители. Изгледа дека тука се 
прибрале жители од соседного село Иса Омбаси 
(Гераќа) и некои семејства од Дере (Платано- 
хорион). Неговото население произведува доста 
пченица, компири и други земјоделски произво- 
ди, а делумно се запимава и со сточарство.

9) ИЕРИСО (ЕРИСО)
- ИЕРИСОС Ίερισσος

Југоисточно од Ларигово, покрај самиот ис- 
тоимен залив, сместена е големата населба Ие- 
рисо (23°53' х 40°24') која, како и Ларигово, во пос- 
ледпиве години доби статус па градска ошптина. 
11оврпшната на општинскиот атар изнесува 53 
квадратни километри. Се смета дека населението 
па Иерисо е од грчко потекло, а според бројот на 
жителите тоа е најголемо во околијата. К'нчов 
го спомнува со 1.500 жптели Грци, додека во по- 
писот од 1913 годипа е евидентирано со 2.110, во 
1920 година со 1.958, во 1928 годипа со 2.218, во 1940 
година со 2.325, во 1951 година со 2.190, во 1961 го- 
дина со 2.523, во 1971 година со 2.379, во 1981 го- 
дина со 2.632, а во 1991 година со 2.858 жители. 
Гратчето располага со свое мало пристаниште, 
како и со турпсгички објекти во двата залива. По- 
крај со туризам, со риболов и разни градски за- 
ннмања, жителнте се занимавааг и со земјодсл- 
ство. Најмногу се произведува жито, но развиено 
е и лозарствого и овоиггарството. Внимание му 
се посветува и на сточарството. Во Иерисо е сме- 
сгена жандармериска стапица, како и пошта која 
го опслужува месното население и голсмиот број 
турпсти во лстниот период. Постојат исто гака 
голем број трговски и занаетчиски дуќани.

10) ИЗВОР
- СТРАТОНИКИ (ИЗВОРОН) 
Στρατονίκη (Ίζβορον) 
(н. бр. 1324 од 17.7 1924, Вл. в/к бр. 5/1924)

Селото Извор е едиа од најголемите насел- 
би во Лариговската околија (царска наредба од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Вкупната површи- 
на па општинскиот атар изпесува 86 квадратни 
киломегри. Се наоѓа североисточно од Ларигово 
(23°46' х 40°32') на надморска височина од 460 Με
τρ», недалеку од северниот дел на Иерискиот За- 
лив. Неговото население уште од порано е грчко, 
иако словенското име укажува иа тоа дска Извор 
е основан од Македонци Словени, пајверојатно 
од Ринхините. К'нчов го спомнува со 500 жители 
Грци, меѓутоа изглсда дска сслото било пого- 
лсмо, бидејќи во 1913 година е евидеитирано со 
1.235 жители. Во 1920 година имало 1.099, во 1928 
година 1.184, во 1940 година 1.362, во 1951 година 
1.038, во 1961 година 1.346, во 1971 годипа 1.003, 
во 1981 година 807, а во 1991 година 896 жители. 
Намалувањето на бројот иа населението се дол- 
жи на делумпата криза настаната со престанува- 
њето со работа на некои од бројните рудиици ло- 
цпрапп во пепосредната околина, кои до неода- 
мпа беа во експлоатација. Инаку неговото насе- 
лспне покрај рударството се занимава со земјо- 
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делтво и сточарство. Во селото е сместепа жан- 
дармериска сганица која врши надзор п врз не- 
колку околни села, како и пошта која го опслу- 
жува мсспото п околпото паселенис.

II) И( А ОМБАСИ
-ΓΕΡΑΚΑ Γερακιά
(η. од 28.12.1926, Вл. в/к бр. 7/14.1.1927)

Северозападно од .Паригово, во северното 
подножје на Холомонската Планина, во атарот 
на општината Долна Равна до пеодампа постоело 
малото село Иса Омбаси (23°25' х 40°34'). Стану- 
ва збор за мало турско село кое во пописог од 
1913 година е евидептираио со 120, а во 1920 го- 
дина со 99 жители Турци. По нивпото присилно 
иселување во 1924 година тука биле сместени по- 
голем број доселенички семејства со вкупно 43 
житсли, колку што имало селото во 1928 година. 
Мсѓутоа, поради оддалеченоста од комуникаци- 
иге и неповолните услови за живеење, малку по- 
доцпа гие го напуштиле селото и се преселиле во 
други населби, поради што оваа населба преста- 
пала да пос гои.

12) КАЗАПЏИ МАХАЈ1А
- СТАГИРА Στάγιρα
(н. бр. 1323 од 17.7.1924, Вл. в/к бр. 5/1924)

Село и самостојпа општина во Лариговска- 
га околија (царска наредба од 25.6.1920, Вл. в/к 
бр. 157/1920), со вкупна површина на општински- 
от а гар од 43 квадратни километри. Сместено е 
североисточно од Ларигово и западно од селото 
Извор (23°45' х 40°32') на надморска височина од 
510 метри. Изгледа дека населението било меша- 
но се состоело од грчки и турски жигели. К'н- 
чов не го спомнува, но во пописог од 1913 годипа 
е евиденгираио со 370, а во 1920 година со 393 
жители. Г1о присилното иселување па Турците во 
1924 година тука биле сместени околу 60 бегал- 
ски семејства со вкупно 203 жители, колку пгго 
се регистрирани при пописот од 1928 година. Та- 
ка селото во 1928 година како мсшана населба е 
евидентирано со 452 жители, во 1940 година има 
586, во 1951 годипа 523, во 1961 годипа 680. во 
1971 годипа 587, во 1981 година 479, а во 1991 го- 
дипа 464 жители. 11амалувањето на бројог на на- 
селението како и во соседното поголемо село Из- 
вор се должи, освен на пасивноста па овој крај, 
на прекинувањето со работа па бројните рудници 
кои се наоѓале во непосредна близина и кои се 
експлоатирале уштс од постаро врсме. Инаку па- 
сслснието се занимава со земјоделство (основни 
производи се пченица, компири, јужпо овошјс и 

друго). а впимание му посвстува и на сточарство- 
то. Селото Казапџи Махала во нешто се разли- 
кува од другите еела. Имено, во него се наоѓа се- 
диштсто на околиската инспекција за осповно об- 
раовапие, иако седиштето на околијата е Лариго- 
во, каде би било логично да се паоѓаат сите око- 
лпски служби. Причината за тоа лежи во фактот 
што сслото с ирсимсиувано во Стагира, односно 
тоа го носи името па родниот град иа Аристотел 
кој. како тто с познато, во античко време бил 
голем филозоф и учител на Алексапдар Маке- 
донски.

13) КАЈ1ИВЕ ИЗВОРУ
(ИЗВОРСКИ КОЛИБИ)
Καλύβαι Ιζβόρου

Североисточно од селото Извор, помалку од 
два километра северно од селото Олимпјада, по- 
крај морскиот брег (23°47' х 40°36') порано се на- 
оѓала мала колибарска населба позната под име- 
то Каливнја Извору. Населбага била подигната 
од жители на селото Извор заради обработување 
на нивиите имоги, а всројатно и заради престо- 
јување на рибари од истото ссло. 11рв пат се спом- 
нува како населба во пописот од 1928 година со 
29 жители, од кои 20 мажи, што зборува за при- 
времсп карактср па населбата, а што е и причииа 
во подоцнежните пописи да не се спомнува. Не е 
исклучепо дека на истото место с подигната гу- 
рисгичката населба Линцико (Хриси Акти) која 
прв пате евидептирана како таква во 1981 годипа 
со 34 жители (види и с. Линцико - Хриси Акти).

14) КАЛИВИЈА ВАРВАРАС 
(КОЛИБИ НА ΒΑΡΒΑΡΑ)
Καλύβια Βαρβάρας

Североисточпо од Ларигово и источно од 
сслото Варвара, недалеку од Орфанскиот Залив, 
се наоѓа мала колибарска населба позната како 
Каливија Варварас (23°45' х 40°36'). Всушност се 
работи за колиби на жителите од селото Варвара 
кои ги подигнале заради обработка на своите од- 
далсчени имоти, а пекои од нив се сместиле тука 
и за постојано. Населбата е релативно нова. Прв 
пат сс спомнува во пописот од 1940 година со 97 
жпгсли. Во 1951 годипа е евидентирана со 31, во 
1961 година со 50, во 1971 година со 17, во 1981 
година со 28, а во 1991 година со 48 жигели. Не е 
исклучено дека се работи за населбата која во 
овој општински а гар се спомнува во пописот од 
1920 година под нмето Олимпјада, која е рсги- 
с грирана со 61 жи гел (види и село Олимпјада).
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15)КРИОНЕРИ Κρυονέρι

Новооснована населба во атарот на опигги- 
ната Извор. Прв пат се спомнува во 1991 година 
со 39 жители.

16)ЛАДАРЈО Λαδαριό

Околу три километри североисточно од сс- 
лото Метох Пергадики (Пиргадикија) во близина 
па морскиот брег (23°43' х.40°2Г) лежи малата 
паселба Ладарјо. Всушност се работи за мал ме- 
тох кој му припаѓал на комплексот манастирски 
имоти познати под заедничкото име Метохиов 
Пергадики, поради што и во минатото не с одбе- 
лежан во официјалните пописи како посебна на- 
селба. Тука живсат неколку семејства кои го об- 
работуваат овој некогашен манастирски имот, а 
нивниот број при пописите е пресметуван во со- 
ставот па селото Метох Пергадики (Ппргадики- 
ја). Поради убавата местоположба и морето, во 
летото е мошне живо, бидејќи тука престојуваат 
поголем број гуристи.

17) ЛАРИГОВО
-АРНЕА Αρναια
(н. од 19.7 1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Поголема населба со статус на градска оп- 
штина (н. бр. 107/1946, Вл. в/к бр. 290/1946) и се- 
диште на истоимената (Лариговска) околија, која 
влегува во составот на Халкидичкиот округ. Ова 
мало гратче е сместено југоисточно од Солун, од 
каде е оддалечено 83 километри, и североисточ- 
но од Полигирос, од кој е оддалечено 33 кило- 
метри (23°36' х 40°29'). Неговата надморска висо- 
чина изнесува 600 мегри. Површината на оп- 
штинскиот а гар опфаќа 69 квадратни километри. 
Иако носи македонско (словенско) име (најверо- 
јатно е основано во времето на Риихините), него- 
вото население е грчко. Како такво, К'нчов го 
спомпува со 2.000 грчки жители. Во пописот па 
населението во 1913 година е евидентирано со 
2.652 жители, во 1920 година имало 2.329, во 1928 
година 2.402, во 1940 година 2.657, во 1951 година 
2.549, во 1961 година 2.612, во 1971 година 2.424, 
во 1981 година 2.244, а во 1991 година 2.335 жите- 
ли. Како административно седиште на околијата, 
во Ларигово постојат повеќе административни ус- 
танови и други институции, трговски и занаетчи- 
ски дуќани. Поголемиот дел од неговото населе- 
ние сс занимава со земјоделство и сточарство. 
Поради благата клима, тука впрее маслинката и 
други јужни плодови.

18) ЛИМИН ИЕРИСУ
-ЛИМАНИ Λιμάνι

11омалку од два километра југоисточно од 
Исрисо, во Лариговскага околија постои мало при- 
сганиште за потребите на жителите од Иерисо, 
но се користи и како гуристичка населба (23°53' х 
40°24'). Прв пат се спомнува при пописот од 1924 
година со 4 машки жители, што зборува дека се 
работело за пристанишни работници и рибари. 
Како гуристичка населба повторно се спомнува 
во пописотод 1971 година со 9, во 1981 година со 
4, а во 1991 година со 11 жители.

19) ЛИИЦИКО
- ХРИСИ АКТИ Χρυσή Ακτή

Во атарот на општината Варвара, во Лари- 
говската околија, пајверојатно крај морскиот брег 
на Орфанскиот Залив, недалеку од Каливија Вар- 
варас во последните годиии е подигната мала ту- 
ристичка населба под името Линцико, која прв 
пат е регистрирана како насслба при пописот на 
населението од 1981 година со 34, а во 1991 годи- 
па со 35 жители.

20) МАДЕМ Ј1АКОС
- СИДИРОЛАКОС Σιδηρόλακκος
(н. од 29.7.1949, Вл. в/к бр. 188/30.8.1949)

Североисточно од селото Извор (Стратони- 
ки) постои малата населба Мадем Лакос (23°47' х 
40°32') која административно влегува во составот 
на општината Извор (Стратопики). Се наога на 
надморска височина од 300 метри, а името го но- 
си поради рудниците за железна руда што се иа- 
оѓаат во неговата непосредна близина. По се из- 
глсда дека го основале рудари. Прв пат се спом- 
нува како населба на рудари во пописот од 1920 
година со 59 жители, сите мажи. При пописот од 
1928 година не се спомнува како населба, додека 
во 1940 година е евидентирана со 39 жители, од 
кои 21 маж и 18 жени, што зборува дска се рабо- 
ти за нормална населба. По Втората светска вој- 
на, поради зголемената експлоатација на рудни- 
ците, населбата покажува забслежителен растеж. 
Во 1951 година е евидентирана со 284 жители, во 
1961 година со 246, но во 1971 година бројот се на- 
малува на 167 и малку потоа, поради прсстанува- 
љето на експлоатацијата на рудниците, населба- 
га престанува да постои како таква, гака што во 
1981 и 1991 годинае евидентирана бсз жители.
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21) ΜΕΤΟΧ АМОЈ1ЈАНИ
- АМУЛЈАНИ (МЕТОХИОИ АМОЛЈА11ИС) 
Αμμουλιανή (Μετόχιον Αμμολιανής)

13о релативна близина на севсрозападииот дел 
на Светогорскиот Полуостров се паоѓа најголе- 
миот меѓу бројните мали острови на Халкидич- 
киот 11олуостров, познат под името Амулјани, кој 
во минатото бил метох на еден од свстогорските 
манастири. Овој метох при пописот од 1920 годи- 
на се спомпува со 20 жители. Малку подоцна (во 
1924 година) тука е изградена пова доселеничка 
населба (23°55' х 40°20') во која биле смесгепи 145 
бегалски семејства со вкупно 513 жители, колку 
ιιιτο броеше новата населба, преимепувана во 
Амулјани, во 1928 година. Новата претежио ри- 
барска паселба со наредба од 20.2. 1931 година (Вл. 
в/к бр. 46/1931) доби статус на општина со вкупна 
површпна на општиискиот атар од 7.730 декари, 
од кои добар дел обработливи. Селото во 1940 
година е евидептирано со 613 жители, во 1951 го- 
дина со 536, во 1961 година со 554, во 1971 годипа 
со 445, во 1981 година со 499, а во 1991 година со 
606 жители. 11окрај рибарството и одгледување- 
то па маслинки и други јужни плодови, населе- 
нието внимание му посветува и на туризмот, кој 
станува мошне доходовна стопанска гранка.

22) ΜΕΤΟΧ ВАГОПЕД
- МЕТОХИОН ВАТОПЕДИУ
Μετόχιον Βατοπεδίου

Во крајниот јужсн дел на островот Амулја- 
ни (23°56' х 40° 19') од најстаро време постои мал 
манастирски имот (метох), сопственост на Вато- 
педскиот светогорски манастир. Овој метох по 
правило го обработуваат селаните од селото Амул- 
јани, поради игго не с евидентиран како населба 
во официјалните пописи, но одбележан е во пове- 
ќе карти како Метохион Ватопсдиу.

2.3) ΜΕΤΟΧ ДЕВЕЛИКИ
- ДЕВЕПИКИ (ДЕВЕЛИКИОН, МЕГОХИОН 
ДЕВЕЛИКИОН)
Δεβελίκι (Δεβελίκιον, Μετόχιον Δεβελίκιον)

Јужно од селото Гомати, под чија општипа и 
припага, во пепосредна близина на морскиот брег 
(23°50' х 40°22') во минатото постоел мал мстох 
познат како Метохиоп Девеликион. Како насел- 
ба се спомнува во пописот од 1920 година со 22 
житсли. Овој број всушност се однесува на рабо- 
тници на овој црковен имот од соседното село 
I омаги. Метохот во подоцнежните пописи не се 
спомнува како насслба, иако како таков постоел, 
а неговитс привремени жители-работници се пре- 

сметувапи во составот па општината Гомати. Меѓу- 
тоа. поради развиваљсто на туризмот во последни- 
те дсценпп и погодноста иа месноста, населбата е 
обновена за туристички цели. Како таква прв пат 
с евидентирана во пописот од 1981 година, но без 
жители, бидејќи се наоѓаше во изградба, а во попи- 
сот од 1991 година е евидентирана со 21 жител.

24) ΜΕΤΟΧ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- МЕТОХИОН ЗОГРАФУ
Μετόχιον Ζωγράφου

Во атарот па општината Иерисо во Лари- 
говската околија, крај морскиот брег па истоиме- 
ниот залив, во минатото постоел метох кој бил 
сопственост па Зографскиог светогорски мана- 
стир. Како таков с евидентиран и во пописог од 
1920 година со 10 жители, веројатно рабогници 
на мапастирскиот имот. Во подоцнежните пописи 
не сс спомнува повеќе како таков, бидејќи имотите 
иа овој метох се експроприрани и поделени меѓу 
жителиге на селото Иерисо.

25) ΜΕΤΟΧ ИВЕР (ГРУЗИИСКИ ΜΕΤΟΧ)
МЕТОХИОН ИВИРОН

Μετόχιον Ιβήρων

Во приморскиот појас на атарот на општи- 
ната Гомати во Лариговската околија во минато- 
го постоел мал метох сопственост на Иверскиот 
светогорски манастир, кој при пописот од 1920 
година е евидентиран со 23 жители. Во подоцнеж- 
ните пописи метохот не се спомнува повеќе како 
паселба, бидејќи неговиот имот с експроприран и 
поделен мегу жителите на селото Гомати.

26) ΜΕΤΟΧ КСИРОПОТАМ
- КСИРОПОТАМОН
(МЕТОХИОН КСИРОПОТАМУ) 
Ξηροπόταμον (Μετόχιον Ξηροπόταμου)

Во атарог иа оппггината Иерисо во Лари- 
говската околија, таму каде пгго дспсс постои ту- 
ристичката населба Ксиропотамон (23°53' х 40°22'), 
во мина гото постоел мал метох познат како Мс- 
тохион Ксиропотаму, во кој во 1928 година живе- 
елс бегалски семејства со вкупно 128 жители. Мал- 
ку подоцна житслите биле преселсни во новата 
бегалска населба Неа Рода (Метох I (ровлака), по- 
ради што и овој метох престанал да сс спомнува 
како населба. Населбата е обновена по Вторага 
светска војна, кога повторно се спомнува во по- 
писот од 1951 година, но овојпат како село Кси- 
ропотамон со 29 жители. Во 1961 година селото 
имаше 36, во 1971 година 8, во 1981 годииа 5, а во 
1991 година 95 жители.
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27) МЕТОХ КУМИЦА
- МЕТОХИОН КУМИЦЛС
Μετόχιον Κουμίτσας

Источно од големата бегалска населба Ме- 
тох Провлака (Неа Рода) крај морскиот брег на 
заливот Исрисо (23°59' х 40°23') се наоѓа мал мс- 
тох познат како Метох Кумица. Како населба во 
пописот од 1920 година с евидентирап со 27 жи- 
тсли, кои го обработувале овој манастирски имот. 
Во подоцнежнитс пописи метохот ис с свидспти- 
ран како населба, иако како таков е одбележан 
на повеќе карти, а псговитс жители се пресмсту- 
ваат во составот на бегалската населба Иеа Ро- 
да, под чија општина и се паоѓа.

28) МЕТОХ КУТЈ1УМУП1
- МЕТОХИОИ КУТЛУМУСИУ 
Μετόχιον Κουτλουμουσίου

Во приморскиот појас на атарот на огппти- 
ната Иерисо во минатото постоел мал мстох, по- 
знат под името Метох Кутлумуш. Во пописот од 
1920 година е евидентиран со 21 жител, од кои 15 
мажи, што зборува дска се работи за прпвремени 
работници на имотот на овој мстох. Во подоц- 
псжпите пописи не се спомнува повсќе, бидсјќи 
нсговиот имот е експроприран и поделсн меѓу 
жителиге на селото Иерисо.

29) МЕТОХ КУЦАКИ
- МЕТОХИОН КУЦАКИУ
Μετόχιον Κουτσακίου

Во атарот на општината Иерисо, пајвероја г- 
по во приморскиот појас, во минатото постосл 
метох познат под името Метох Куцаки, кој во по- 
писот од 1920 година се спомнува со 13 жители. 
Во подоцнежните пописи овој метох не е свиден- 
тиран, бидејќи неговиог имот е експроприран и 
поделен меѓу жителитс од селото Иерисо.

30) МЕТОХ ЛАВРА
- МЕТОХИОН ЛАВРАС
Μετόχιον Λαύρας

Во атарот на општината Иерисо, иајверојат- 
но во приморскиот појас, во мипатото постоел мал 
метох, сопственост на манастирот Лавра на Света 
I ора. Во пописотод 1920 година се спомиува со 26 
жители, додека во подоцнежните пописи не се 
спомнува, бидејќи неговиот имот бил експропри- 
ран и поделен меѓу жителите на селото Иерисо.

31) МЕТОХ Ј1АВРА
- МЕТОХИОН ЛАВРАС
Μετόχιον Λαύρας

Во атарог на општината Гомати во .Пари- 
говската околија во минатото постоел мал метох, 
сопственост па светогорскиот манасгир Лавра. 
Имотот па метохот го обработувале претсжно 
жсни (калугерки), така што во пописот од 1920 
година сс евпдентирани 6 жители, од кои 5 жсни. 
Во подоцнежните пописи овој метох не се спом- 
нува, бидејќи бил експроприран п поделеп меѓу 
жителите од селото Гома ги.

32) МЕТОХ ПЕРГАДИКИ
- ПИРГАДИКИЈА
(МЕТОХИО11 ПЕРГАДИКИ)
I Ιυργαδίκια (Μετόχιον ΙΊεργαδίκι)

Село и самостојна ошитина во Лариговската 
околија (п. од 30.7.1929, Вл. в/к бр. 261/1929), со 
вкупна површина иа општинскиот атар од 19,3 
квадратни километри. Сместено е југоисточно од 
Ларигово во пепосредна близипа на морскиот 
брег па Свстогорскиот Залив (23°43' х 40°20') па 
надморска височина од 20 метри. Во минатото се- 
лово било мстох па сдсн од светогорските мана- 
стири, на кој билс вработени работници од окол- 
пнге села. Како такво е евидентирано во пописот 
од 1913 година, но неговитс жители се пресмета- 
ни во бројот на жителите од сите метоси на све- 
тогорскптс манастири па Халкидичкиот Полуос- 
гров, додска во пописот од 1920 година се попи- 
шапи 75 жители. Во 1924 година тука биле смес- 
тепи 72 бегалски семејства со вкупно 234 жители, 
колку што бросло селото во 1928 година. Оваа 
всушпост новоподигната бегалска населба во 
пописот од 1940 година е регистрирана со 383, во 
1951 година со 335, во 1961 година со 283, во 1971 
годипа со 267, во 1981 година со 264, а во 1991 
година со 402 жители. Убавата местоположба и 
морето селото го прават привлечно за летен 
туризам, на што во последно врсме му сс посве- 
тува посебно внимапие. Селаните освен со рибо- 
лов и летеп гуризам се занимаваат и со земјодел- 
ство и ограпичено и со сточарство.

33) МЕТОХ ПИРГ
-УРАНОПОЛИС 
(МЕТОХИОП ПИРГУ, ПРОСФОРИОН) 
Ουρανόπολις (Μετόχιον Πύργου, 
Προσφόριον

Село и самосгојна општина во Лариговска- 
га околија (наредба бр. 107 од 26.9.1946, Вл. вк 
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бр. 290/1946), со вкупна површина на општински- 
от агар од 21 квадратеп километар. Сместепо с 
југоисточно од Ларигово на северозападниот мор- 
скп брег на Светогорскиот Полуостров (23°59' х 
40°20'). Всупшост се работи за сосема нова бегал- 
ска населба, изградена па местото каде што по- 
рано се наоѓал мал метох познат како Метохион 
Пиргу, кој во пописот од 1920 годипа е евиденти- 
ран со 37 жители, од кои 36 жени, шго зборува 
дска тука живееле и работеле претежно жепи 
калуѓсрки. Во 1924 година тука бплс сместсни 44 
бегалски ссмсјства со вкупно 140 жигели, колку 
што имало селото во 1928 година. Поради убава- 
та местоиоложба и поволните услови за опсга- 
нок, подоцна тука биле сместени и други бегал- 
ски семејства, така што селото во 1940 година е 
регистрирано со 443 жители, во 1951 година со 
470, во 1961 година со 588, во 1971 година со исто 
толку, во 1981 година со 647, а во 1991 година со 
771 жител, со тенденција за натамошеп растсж. 
Порано селапите се запимавале со риболов п со 
одгледување јужно овошје и други земјоделски 
култури, како и со сточарство. По Втората свет- 
ска војна, кога брзо почна да се развива туриз- 
мот, големо внимание и се посветува и на оваа сто- 
панска гранка, поради што на крајбрежјето се из- 
градсвп повеќе туристички објекти. Уранополпс 
располага со една од најубавите плажи на Хал- 
клдичкиог Полуостров. Селото е поврзано со внат- 
рептоста на зсмјата со убав асфалтиран пат, што 
овозможува прилив на голем број туристи. Во сс- 
лото е сместена жандармериска станица која вр- 
шп надзор и врз неколку околни села.

34) МЕТОХ ПИРГУДИЈА
- ПИРГУДИОН 
(МЕТОХИОН ПИРГУДИ.1АС) 
Πυργουδίων (Μετόχιον Πυργούδιας)

Во атарот на општината Метох 11ровлака 
(Неа Рода), на еден километар источно од ссло- 
го, во минатото постоел мал метох познат под 
името Метох Пиргудија (23°56' х.40°23'), кој во по- 
писот од 1920 година се спомнува со 16 жители. 
На ова место во 1924 година биле сместени 111 
бегалски семејства со вкупно 324 жители, колку 
πιτο се регистрирани во 1928 година. Меѓутоа, во 
подоцнежните пописи метохот повеќе не се спом- 
нува како посебпа населба, бидејќи се смета дека 
е споен со новата бегалска населба Неа Рода 
(Метох Провлака), чиј број на жители од 298 во 
1928 година во 1940 година порасна на 895.

35) МЕТОХ ПРОВЛАКА
- НЕА РОДА

(ПРОВЛАКС, МЕТОХИОН ПРОВЛАКА) 
Νέα Ρόδα (Πρόβλαξ, Μετόχιον Πρόβλακα)

Село π самостојна општина во Лариговска- 
та околија (н. од 9.12.1927, Вл. в/к бр. 311/1927), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 16 
квадратни километри. Всупшост се работи за но- 
ва бегалска населба подигната иа местото на не- 
когашнен мстох познат под името Метох Г1ро- 
влака, кој во пописот од 1913 година е свиденти- 
ран со 21 жител. 11аселбата с сместена на југоза- 
падниот морски брсг на заливот Иерисо (23°56' 
х.4О°23'). Тука во 1924 година биле сместени 79 
бегалски семејства ео вкупно 298 жители, колку 
што имало селото во 1928 година. Убавата мс- 
стоположба услови да се доселат и други бегал- 
ски семејства, така игго во пописот од 1940 годи- 
на селото е евидентирано со 895 жители. Во 1951 
годппа има 884, во 1961 година 1.018, во 1971 година 
925. во 1981 година 993, а во 1991 година 1.143 
житсли. Својот просперитет сслото им го должи 
па убавата местоположба, добрите климатски ус- 
ловп и подемот на туризмот. Неговите жители, 
покрај со туризам и делумпо со риболов, се зани- 
маваат со одгледување на јужно овошје и на дру- 
ги земјоделски култури. Населбата е смсстепа точ- 
по покрај некогашниот канал прокопан од перси- 
скиот крал Ксеркс за да минат неговите бродови 
нри походот против античка Грција, поради што 
п денес е познат како Канал на Ксеркс.

36) ΜΕΊΌΧ СВЕТИ ПАВЛЕ
- МЕТОХИ АГИУ ПАВЛУ 
(МЕТОХИОН АГИУ ПАВЛУ) 
Μετόχι Αγίου I Ιαύλου 
(Μετόχιον Άγιου Παύλου)

Βο блпзипа на бегалската населба Неа Рода 
(Метох Провлака) во Лариговската околија, по- 
крај иерискиот морски брег, порано постоел мал 
метох познат како Метох Свети Павле (Метохи- 
он Агиу Навлу). Како населба прв пат сс спом- 
нува во пописотод 1981 годпна, и тоа како турис- 
тичка населба во изградба, но без жители, доде- 
ка во пописот од 1991 година с свидснтиран со 5 
жители.

37) НЕОХОРИОН Νεοχώριον

Село и самостојна општипа во Лариговска- 
та околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 21 
квадратен километар. Сместено е североисточио 
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од Ларигово па патот што води спрема селата 
Извор и Иерисо, на надморска височина од 570 
метри (23°4Г х 40°ЗГ). Се смета дека иеговото 
население е од грчко потекло. К’нчов го спом- 
пува со 500 жители Грци. Во пописотод 1913 годи- 
на е евидентирано со 865, во 1920 година со 769, 
во 1928 година со 849, во 1940 година со 1.078, во 
1951 година со 1.021, во 1961 година со 1.045, во 
1971 година со 943, во 1981 година со 870, а во 
1991 година со 856 жители. Населението произве- 
дува жито и одгледува јужно овошје, посебно мас- 
линката, која тука многу добро успева, а делумно 
се запимава и со сточарство.

38) ОЛИМПЈАДА Ολυμπιάδα

Во атарот на општииата Варвара во попи- 
сот од 1920 годиана сс спомнува мала населба 
Олимпјада која е регистрирана со 61 жител, но 
која во подоцнежните пописи не се спомнува, што 
укажува на фактот дека се распаднала. Оваа на- 
селба не е идентична со населбата Олимпјада ко- 
ја порано спаѓала во општината Казаиџи Маха- 
ла, а подоцна се оформи во самостојна општина. 
Нс е исклучено дека се работи за колибарската 
паселба Каливија Варварас, која се појавува во 
подоцнежните пописи.

39) ОЛИМПЈАДА (ОЛИМПИЈА)
- ОЛИМПЈАС 'Ολυμπίάς

Село и самостојна општина во Лариговска- 
та околија (н. од 11.6.1928, Вл. в/к бр. 173/1928), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 14 
квадратни километри. Сместено е североисточно 
од Ларигово крај самиот морски брег на Орфан- 
скиот Залив (23°47’ х 40°35’) и со кружен асфал- 
тен пат е поврзано како со внатрсшноста на Хал- 
кидичкиот Полуостров така и со источна Егејска 
Македонија и со Солун и Лагадина, преку се- 
верниот пат кој минува јужно од Лагадинското и 
Бешикското Езеро. Олимпјада веројатно прет- 
ставува релативно нова населба подигпата по 11р- 
вата светска војна, во која биле смсстени исклу- 
чително бегалски семејства (74). Прв пат се спом- 
пува како населба во пописот од 1920 година со 
105 жители, во 1928 година има 272, во 1940 годи- 
на 397, во 1951 година 283, во 1961 година 357, во 
1971 година 410, во 1981 година 359,а во 1991 го- 
дипа 644 жители. Олимпјада с урбанизирано ту- 
ристичко село, со убави куќи и со туристички об- 
јекти, а неговото паселение, покрај со туризам и 
делумно со риболов, се занимава и со земјодел- 
ство, а внимание му посветува и на сточарството.

40) ПАЛЕОХОРИ
- ПАЛЕХОРИОН ΙΙαλαιοχιόριον

Околу пет киломегри источпо од Ларигово 
па падморска височина од 540 метри лежи селото 
Палеохори (23°39’ х 40°30'). Тоа претставува са- 
мостојна општипа во Лариговската околија (цар- 
ска нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со 
вкупна површипа на општинскиот а гар од 48 ква- 
дратпи километри. Неговото населеиие уште од 
порано е грчко. К/нчов селово го спомнува со 560 
жители Грци, но изгледа дека било поголемо. Во 
пописот од 1913 година е евидептирапо со 961, во 
1920 година со 983, во 1928 годипа со 1.118, во 1940 
година со 1.404, во 1951 година со 1.442, во 1961 го- 
дина со 1.592, во 1971 година со 1.535, во 1981 го- 
дина со 1.524, а во 1991 година со 1.620 жители. 
Селото располага со големи површини под масли- 
нови дрвја од кои се добиваат квалигетни ма- 
слинки 11 маслиново масло, а населенисто произ- 
ведува и жито, компири и други зсмјодслски про- 
изводи. Внимание му се посветува и на сточар- 
ството. Во сслото постои жандармериска стани- 
ца која врши „адзор и врз пеколку околни села.

41) ПИЈАВИЦА

Ранословенска и средновековна населба во 
атарот на општината Варвара, во подножјето на 
планината Пијавица (денешен Стратоникион). Се 
спомнува и од патописецот Дју Бслон.

42) ПИРГАДИКИЈА Πυργαδίκια

Околу четири километри североисточио од 
селото Метох Пергадики (Пиргадикија), во бли- 
зина на морскиот брег (23°45' х 40°2Г), лежи мал 
метох познат под името Пиргадикија, кој во ми- 
натото му припаѓал на комплексот манастирски 
имоти (метоси) познати под заедничкото име Ме- 
тохион 11сргадики, поради пгго и во официјал- 
ните пописи не е евиденгиран како посебна на- 
селба. Овој манастирски имот го обработуваат 
жители на селото Метох Пергадики (Пиргадики- 
ја), а за нивпитс потреби се изградени неколку 
куќи. Поради морската плажа и благата клима. 
во летниот период тука е мошне живо, бидејќи 
доаѓаат голем број туристи.

43) ПИРГОС ХИЛЈАДУС
Πύργος Χιλιαδούς

Новооснована населба во атарот на општи- 
ната Гомати. Прв пат се спомнува во пописот од 
1991 година со 2 житела.
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44) ПЛАНА Πλανά

Во атарот на селото Равеник (Ревеникија) 
во минатото постоела мала населба позната под 
името Плана, која во пописот од 1920 година се 
спомнува со 31, а во 1928 година со 76 жители. Во 
подоцнежните пописи не се спомнува, што збо- 
рува дека се распаднала. Оваа населба, иако се 
наоѓала во близина на истоимсното ссло Плана 
во опшгината Враста во Халкидичката околија, 
нс с идснтична со него.

45) РАВЕНИК
- МЕГАЛИ ПАНАГИЈА (РЕВЕНИКИЈА) 
Μεγάλη Παναγία (Ρεβενίκια)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Лариговска- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
от атар од 110 квадратни киломезри. Сместено е 
југоисточно од Ларигово на надморска височина 
од 440 метри (23°4Р х 40°27'). Неговото населе- 
ние уште од порано е грчко. К'нчов го спомнува 
со 1.120 жители Грци. Во пописот од 1913 година 
е евиден гирано со 1.620, во 1920 година со 1.862, 
во 1928 година со 2.077, во 1940 година со 2.354, 
во 1951 година со 2.058, во 1961 година со 2.477, 
во 1971 година со 2.358, во 1981 година со 2.397, а во 
1991 година со 2.620 жители. Статистичките по- 
датоци покажуваат дека според бројот на жите- 
лите селото го зазема третото место во околи- 
јата по Иерисо и Ларигово. Во селото кое има 
изглед на мало гратче постојат повеќе трговски 
и занаетчиски дуќани, жандармериска станица, ка- 
ко и пошта која го опслужува месното и околно- 
то население. Тука многу добро успева маслинка- 
та и друго јужно овошје, но се произведуваат и 
жито, компири, тутун и други земјоделски произ- 
води.

46) СИДЕРОКАПСА Σιδεροκάψα

Средновековна рударска населба во атарот 
иа општината Варвара. Се спомнува како таква и 
од францускиот патеписец Дју Белон.

47) СКАЛА Σκάλα

Станува збор за мало пристаниште и гури- 
стичка населба во близина на селото Метох Про- 
влака. Прв паг се спомнува како населба во из- 
градба во пописот од 1981 година со еден жител, 
а во пописот од 1991 година е евиден гирана со 4 
жители.

48) СТАНО (СГЕНО) 
-СТАНОС Στανός

Село и самостојна општина во Лариговска- 
та околпја (царска наредба од 31.1.1920, Вл. в/к 
бр. 43/1920), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 60 квадратпи километри. Сместено с сс- 
верно од Ларигово во севсрното подножје па Хо- 
ломонската 11лапина па надморска височина од 
515 метри (23°36' х 40°33’). Неговото иаселение 
уштс од порано е грчко. К'нчов го спомнува со 
550 жители Грци, во 1913 година е евидентирано 
со 525, во 1920 година со 499, во 1928 година со 
532, во 1940 година со 632, во 1951 година со 606, 
во 1961 година со 756, во 1971 година со 804, во 
1981 годипа со 767, а во 1991 годипа со 819 жите- 
ли. Паселението произведува жито и компири, а 
постојат и големи плантажи па маслинови дрвја. 
Впимание му се посветува и на сточарството.

49) СТРАТОНИ
- СТРАТОНИОН Στρατώνων

Село и самостојна општина во Лариговска- 
та околија (н. од 25.11.1927. Вл. в/к бр. 296/1927), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 12 
квадратни километри. Сместено е источно од .Па- 
ригово крај брегот на Орфанскиот Залив (23°50' 
х 40°31'). Се работи за релативно нова бегалска 
населба подигната всднаш по Првата светска вој- 
на, во која биле сместени бегалски семејства. Прв 
пат се спомнува како населба во пописот од 1920 
година со 331 жител. Во 1928 година нивниот број 
се покачи на 726, во 1940 годипа имаше 778, во 
1951 година 1.127, во 1961 година 1.156, во 1971 го- 
дина 1.257, во 1981 година 1.294, а во 1991 година 
1.421 жител. Зголемувањето на бројот на населе- 
нието се должи на убавата местоположба, блага- 
та клима и морето. Во последно време многу е 
развиен туризмот, но населението сс занимава и 
со земјоделство, а дслумно со рибарсгво и сто- 
чарство. Стратони е поврзано со убав туристич- 
ки пат со внатрешноста на Халкидичкиот Полу- 
остров, како и со источна Егејска Македонија, со 
Лагадина и со Солун, прску севсрниот пат кој од 
Солун води за источна Егејска Максдонија, а ми- 
нува јужно од Лагадипското и Бешикското Езе- 
ро. Во селото се смсстепи жандармериска ста- 
ница и пошта која го опслужува месното населе- 
ние и бројните гуристи кои тука прсстојуваат во 
летпиот период.

50) ТРИПИТИ Τρυπητή

Мала зуристичка населба сместена западно 
од Неа Рода (Метох Провлака) иа северозапад- 
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ниот брег на Светогорскиот Полуостров, точно на 
местото каде што во античко време излегувал ка- 
налот прокопан од персискиот крал Ксеркс (23°55' 
х 40°22'). Адмииислратавно влегува во составот на 
општината Мстох Амолјани (Амулјапи). Прв пат 
се спомнува при пописот од 1940 година со два жп- 

гела. Во 1951 година не се спомпува како насел- 
ба, додека во 1961 годипа е регистрирана со шест- 
мина, во 1971 година со еден, во 1981 година со 
тројца, а во 1991 година повторно со еден жител. 
Оваа населба служи и како мало пристаниште за 
поврзување на селото Амулјани со внатрешноста 
на Халкидичкиот Полуостров.



XII1/2 - ХЛЛКИДИЧКЛ ОКОЛИЈА

1) ЛВЛПЈ1И МАХАЈ1А
- ПРИНОХОРИОН (АВАН.ПИДЕС) 
Πρινοχώριον (Λβανλήδες) 
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југоисточно од Солун и југозападно од Га- 
лагиста, под чија оппггина и припаѓа, смсстено е 
малото село Аванли Махала (23° 12' \ 40°24') кое 
лежи на падморска височина од 330 метри. Него- 
вото паселение во минатото било турско. К'нчов 
го спомнува со 382 жители Гурци, во 1913 година 
с евидентирано со 355, а во 1920 година со 339 
житсли. 11о нивното присилно исслување во 1924 
годипа во Турција, по сила на Лозанската кон- 
вснцпја, Ј-ука биле сместени бегалски семејства 
чиј број во 1928 година изнесувал 80 житсли. Во 
1940 годипа селото имаше 129 жители, во 1951 го- 
дина 137, во 1961 година 163, во 1971 година нивнп- 
от број опадна на 37, во 1981 година на само 13 жи- 
тсли, а во 1991 година селово е евидентирано со 30 
жители. Селото е мошне пасивно. Населението 
малку се занимава со земјоделство, малку со сто- 
чарсгво.

2) АГИИ ТЕОДОРИ Αγιοι Θεοδώροι

Новооснована населба во атарот на оппгги- 
ната Метангици. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 годипа со 12 жители.

3) АГИЈА АНАСТАСИЈА Αγία Αναστασία

Новооснована населба во атарот на оппгги- 
на га Галатиста. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 годипа со 40 жители.

4) АГИЈА ΒΑΡΒΑΡΑ Αγία Βαρβάρα

Мала населба основана во седумдессттите 
ι одини во атарот на оппггината Никит во Халки- 
дичката околија (23°37' х 40°14'). Населбата е при- 
морска, па падморска височина од 5 метри, сме- 
стена еден километар источио од Метох Возпка 
п 4 километри северозападпо од Никит. Прв пат 
се спомиува во пописот од 1981 годипа со 47 жи- 
гели. Во пописот од 1991 година не се спомнува. 
()чигледно с дека се рабоги за туристичка населба.

5) АГИЈА ПАРАСКЕВИ Αγία Παρασκευή

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918. Вл. в/к 
бр. 152/1918). Сместено с во јужпиот дсл па Ка- 
сандрискиот Полуостров (23°36' 39°57') на пад-
морска височина од 230 метри. Атарот на општи- 
ната опфаќа површина од 28 квадратни киломе- 
три. Населението уште од порано е грчко, така 
што во селото пе билс населени бегалски семеј- 
ства. К'нчов го спомнува со 384 жигели, но веро- 
јатпо било поголемо, бидсјќи во 1913 година е 
евидентирано со 656 жителн. Во 1920 година нма 
657, во 1928 година исто 657, во 1940 година 765, 
во 1951 година 731, во 1961 година 459, во 1981 
година 416, а во 1991 година 379 жители. Намалу- 
вањето на бројог на жителите се должи на фак- 
тот што селото е сместено на извесна оддале- 
чспостод морето и прилично е пасивно. Основен 
пронзвод е пченица, развиено е лозарсгвото и по- 
малку и сточарството. Во сслото е сместена жан- 
дармериска станица која врши надзор и врз не- 
колку околни села.

6) АГИЈА ФОТИДА Αγία Φωτίδα

Растурена населба во атарот на општината 
Враста во Халкидичката околија. Била смесгена 
иа мала оддалеченост источно од Враста. Прв и 
последен пат се спомнува во пописот од 1920 го- 
дина со 85 жители.

7) АГИОС АТАНАСИОС Αγιος Αθανάσιος

Новооснована приморска населба во атарот 
на општипата Никит. Прв пат се спомнува во по- 
писот од 1991 година со 6 жигели.

X) АГИОС АТАНАСИОС (ПСАЛИДАС)
Αγιος Αθανάσιος (Ψαλλίδας)

Мала растурепа паселба во атарот на оп- 
штината Вавдос во Халкидичката околија. Прв и 
последеп пат сс спомпува во погшсот од 1928 
година со 16 житсли.
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9) ЛГИОС ГЕОРГИОС Αγιος Γεώργιος

Мала туристичка приморска населба изгра- 
дена во непосредпа близина јужно од селото Ни- 
киг (23°4Г х 40° 13'). ГГрв пат сс спомнува во попи- 
сот од 1981 година со 21 жител, што значи дека е 
подигната во седумдесетгите годипи, додека во 
пописот од 1991 година не се спомнува и нејзи- 
ните жители најверојатно се пресметани во со- 
ставог на с. I Гикит.

10) АГИОСГЕОРГИОС Αγιος Γεώργιος

Мала новооснована туристичка иаселба во 
атарот на општината Метох Руски (Калитеа). 
11рв пат се спомнува во пописот од 1991 година 
со 14 жители.

11) АГИОС ИОАНИС Αγιος Ιωάννης

Мало село во атарот на општината Чапрани 
во Халкидичката околија. Сместено е источно од 
Полигирос и североисточно од Врасга на надмор- 
ска височина од 260 метри (23°36' х 40°24'). Него- 
вото население ушге од порано е грчко. Агиос 
Иоанис во 1920 година е евидентирано со 5 жите- 
ли, во 1928 година има 44, во 1940 година 61, во 
1951 година 61, во 1961 година 37, во 1971 година 7, 
во 1981 година 14, а во 1991 година 46 жители. 11ри- 
лично е сиромашно. Населението се занимава со 
земјоделство и сточарство.

12) АГИОС ИОАНИС Αγιος Ιωάννης

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
пггината Никит. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година без жители.

13) АГИОС МАМАС Αγιος Μάμας

Големо село и самостојна општина во Хал- 
кидичкага околија (наредба од 15.10.1926, Вл. в/к 
бр. 396/1926), со вкупна површина на општински- 
от атар од 20 квадратни километри. Лежи југоза- 
падно од Полигирос па два километра од Касан- 
дрискиот Полуостров (23°20' х 40° 16') на надмор- 
ска височина од 15 метри. Поврзано е со сите при- 
морски населби и со Полигирос со убав асфалти- 
ран пат. Отсекогаш е населепо со грчко населе- 
ние. К'нчов го спомнува со 305 жители. Во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 405, во 1920 
година со 474, во 1928 година со 495, во 1940 го- 

дина со 697, во 1951 година со 773, во 1961 година 
со 804, во 1971 година со 710, во 1981 година со 
782, а во 1991 година со 1.006 жители. Својот про- 
сперитет селото и го должи на местоположбата и 
на развивањето на приморскиот туризам, но на- 
селението сс занимава и со земјоделство.

14) АГИОС НИКОЛАОС Αγιος Νικόλαος

Големо село и самостојна општина во Хал- 
кидичката околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), со вкуппа површипа на оп- 
иггинскиот атар од 91 квадратен киломстар. Сме- 
стсно с југоисточно од Полигирос во југозапад- 
ниог дел на Свстогорскиот Залив (23°42' х 40°15'). 
Неговото паселение отсекогаш бнло и останало 
грчко. К'нчов го спомнува со 950 жители, во по- 
писот од 1913 година е евиденгирано со 1.100, во 
1920 година со 1.392, во 1928 година со 1.587, во
1940 година со 1.927, во 1951 годипа со 2.027, во
1961 година со 2.121. во 1971 година со 2.110, во
1981 година со 1.932, а во 1991 година со 1.982
жигели. Бројот на населението покажува изве- 
сен пораст, бидејќи селото лежи крај морскиот 
брег и ги има сите услови за развивање на при- 
морскиот туризам. Покрај со туризам, населени- 
ето се занимава и со земјоделство и лозарство и 
помалку со рибарство. Во последпиге години по 
должината на морскиот брег што и припаѓа на 
општината се подигнати повеќе (вкупно 16) по- 
мали приморски населби кои претежно се кори- 
стат преку летото. Во селото е сместена жандар- 
мериска поткоманда, како и пошта која го опслу- 
жува месното население и многубројните турпс- 
ги во летниот период.

15) АГИОС ИИКОЈ1АОС Αγιος Νικόλαος

Новооснована приморска населба во атарот 
на опшгината Паљури во Халкидичката околија. 
Сместена е на југоисточниот брег на Касандри- 
скиот Полуостров (23°44' х 39°56'). Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1981 година без жители. Во 
1991 година се регистрирани 26, што значи дека 
се користи главно како туристичка населба пре- 
ку летниот период.

16) АГИОС ПАВЈ1ОС Αγιος Παύλος

Мала новооспована приморска насделба во 
атарот на општината Никит. Прв пат се спомну- 
ва во пописот од 1991 година со 18 жители.
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17)АЗАНИК() Αζάπικο

Мала турпстичка населба во изградба во 
атарот па општината Балабан. Прв паг се спом- 
пува како населба во пописотод 1991 година со 6 
жигели.

18) АЗАПИКО Αζάπικο

Мала туристичка населба во изградба во 
атарот на оппггината Вал га. Прв па г сс спомнува 
во пописотод 1991 година, но без жители.

19) АЈМПЕЛИЦИ Λϊμπελίτσι

Мало островче и новоосноваиа мала примор- 
ска населба во атарог на ошптината Агиос Иико- 
лаос во Халкидичката околија (23°47' х.40°14'). 11рв 
пат се спомпува како паселба во пописот од 1981 
година само со два житела, игго укажува дска се 
работи за туристичка населба која се користи пре- 
ку летниот период. Тоа го потврдува и попнсот од 
1991 година кога населбата се води без житсли.

20) АК БУНАР МАХАЛА (АК БУНАР)
- МИКРОС ВАВДОС Μικρός Βάβδος
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село во атарот на општината Каркара 
во Халкидичката околија. Сместено било југоза- 
падно од Полигирос, на три километри североза- 
падно од Каркара, на надморска височина од 250 
метри (23° 18' х 40°22'). Неговото населепие во ми- 
иатото бпло турско. К'нчов го спомнува со 140 жи- 
тели, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 200, а во 1920 годипа со само 35 жители. По 
иселувањето на овис малобројни турски жители 
во 1924 година тука се населеии пеколку бегал- 
ски ссмејства. Во 1928 година селото имало 9, во 
1940 година 40, во 1951 година 41, а во 1961 го- 
дипа само 7 житсли. Малку подоцна и гие го па- 
иупггиле селото и се прибрале во други места, пора- 
ди тто тоа престапало да се води како населба.

21) АМАКСОЗИГОС Αμαξοζυγός

Во југозападнот дел на Касандрискиот По- 
луостров на северниот брег од носот Касандра во 
шеессттитс годипи почна да се гради нова нассл- 
ба за туристички цели под името Амаксозигос 
<23°22’ х 39°58'). Прв пат е евиденгирана во 1971 
година со 5 жители. Мсѓутоа, поради убавата ме- 
стоположба и развивањето на туризмот во оваа, 

како и во соседната блиска новоизградена насел- 
ба Аплома, почнаа масовно да се доселуваа г жите- 
ли гс од селото Каландра, така цгго паскоро двс- 
тс пасслби се оформија во една убава урбанизи- 
рапа гуристичка населба, која во пописотод 1981 
година с евиденгирана како единствена населба 
што го носи името иа старото, речисп исцело на- 
пунггсното, село Каландра (види и село Каландра).

22) АМЕРИКАНИКОН НОСОКОМИОН 
(АМЕРИКАНСКА БОЛНИЦА) 
Αμερικανικόν Νοσοκομείον

Америкапска болпица (здравствена институ- 
цнја) подигната по 1924 година главно за потре- 
биге на новодојдепото бегалско паселепие. Била 
сместена во близипа па морскиот брег до селото 
Флогита (Метох Руски) во Халкидичката околиа. 
Прв и последен паг сс спомнува во пописот од 
1928 година со 46 жители (болни и медицински 
персонал). Малку подоциа престапа да функци- 
онира, поради пгго повеќс не сс спомнува.

23) АНЕМИ Ανέμη

11а југоисточниот брег на Касандрискиот По- 
луостров, во атарог на селото Касандрион (23°29' 
х 39°58'), уштс од порано посгоелс рибарски ко- 
либи на жигели од селото Касандрион, познати 
под името Аиеми. Меѓутоа, порадп се поголемо- 
то развивање па туризмот и благодарение на из- 
градениот асфалтиран кружеп пат па полуостро- 
вот, тука почнале да се градат гуристички објек- 
ти кои се користат прску летниот период, бидеј- 
ќи местото го посетува голем број гуристи. Се- 
пак, оваа гуристичка паселба се уште официјал- 
но не е евидентирана, иако е одбележана во по- 
веќс географски карти.

24) АПЛОМА Άπλωμα

На јужниот брсг од посот Касандра, во ата- 
рот на селото Калапдра, на мало растојание од 
новоизградеиата нсто така туристичка населба 
Амаксозигос, во шеесеттите години почна да се 
гради нова туристичка населба (23°22' х 39°58'), 
која прв пат е евидентирана во пописот од 1971 
година под имсто Аплома, но без жители, бидеј- 
ќи се уштс се наоѓала во изградба. Поради уба- 
вага местоположба и развивањето на туризмот, 
наскоро потоа тука, како и во соседната туристичка 
населба Амаксозигос, почналс масовно да сс 
населуваат жителите од селото Каландра кое ре- 
чнси исцело го напуштиле. Бидејќи дојде до сое-
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дпнување на двете турисгички иаселби кои сс 
оформија во единствсна урбанизирана туристич- 
ка паселба, во пописот од Ι981 година се еви- 
ден гирани под името на старата и целосно напу- 
пггена населба Каландра (види и село Каландра).

25) АРМЕНИСТИС Λρμενιστής

11оранешна приморска рибарска населба во 
атарот на оппггината Сиќа, во Халкидичката 
околпја, на најјугоисточниот дел па Ситонскиот 
Полуостров (24°()0' х 40°00'). Во пописот од 1924 
година се спомнува со 32 жители од кои 24 мажи. 
Населбата подоцна била напуштена, порадп пгго 
во подоцнсжнитс пописи не се спомнува.

26) АСКАМ1БА Ασκαμνιά

Мала приморска туристичка населба во из- 
градба. Нрв пат се спомнува во пописот од 1991 
година со 5 жптели.

27) АТИТОС
- АФИТОС Άφυτος

Поголема паселба и самостојна општина во 
Халкидичката околија (царска наредба од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна површпна иа 
општипскиот атар од 24 квадрагни киломегри. 
Селото е сместено иа источниог брег на Касан- 
дрискиог Полуостров иа надморска височина од 
50 мстри (23°26' х 40°06'). Поврзано с со сите 
други приморски населби и со внатрешноста со 
убав асфалтиран пат. Населението има грчко по- 
текло. Како такво, К'нчов го спомнува селово со 
350 жители, додека во 1913 година е евидснгира- 
но со 480 жигели. Во 1920 година има 689, во 1928 
година 636, во 1940 година 805, во 1951 година 944. 
во 1961 годнна 870, во 1971 година 724, во 1981 го- 
дина 740, а во 1991 година 838 жители. Својот про- 
спсритет селото и го должи на убавата местопо- 
ложба и на развивањето на приморскиот гурп- 
зам, но неговото население помалку се занимава 
и со земјоделство, лозарство, сточарство и со ри- 
болов.

бр. 424/1929), со вкупна површпна па ошптински- 
от агар од 20 квадратни километри. Селото е смс- 
стено југоисточно од Солун и Епаноми и западно 
од Полигирос на надморска височина од 100 ме- 
три (23°03' х 40°23'). Неговото населенис во мина- 
тото било турско. Како такво, К'пчов го спомиу- 
ва со 310 житсли. во 1913 година с евидептирано 
со 300, а во 1920 година пак со 310 жители. По 
нивпото прислпо иселување во 1924 година во Гур- 
ција, по сила на Лозанската конвеицнја, гука би- 
ле сместени бегалски ссмејства. Како гакво во 
1928 година сслото е евидентирано со 336, во 1940 
година со 658, во 1951 година 816, во 1961 година 
со 902, во 1971 година со 711, во 1981 година со 
1.037, а во 1991 годнна дури со 1.416 жители. Зго- 
лемувањсто на бројот па житслпте сс должи на 
убавата местоположба на селото, на близината 
на Солун, на убавиот пат и богатиог терен, каде 
во голема мера е развиено лозарс гвото.

29) БАЈРАМИЦИОН
-ДЕКСАМЕНИ Δεξαμενή
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Мала населба во атарот на оппггината Вав- 
дос во Халкидичкага околија. Сместена с запад- 
но од Полигирос и околу 7 километри југозапад- 
но од Вавдос на надморска височина од 485 ме- 
три (23°15' х 40°25'). По се изглсда дека се работи 
за постара турска населба која била папуштена. 
бидејќи нс сс спомнува во поранешните стаги- 
стики. Веројатно се работи за пре гежно рударска 
населба. Прв пат се спомнува во 1928 година со 
53 жители, во 1940 година е евидентирана со 51 
жи гел од кои 39 мажи, во 1951 година има 20, во 
1961 година 5, во 1971 година се води како напу- 
штена населба без жители, во 1981 година има 
само 6 житсли, а во пописот од 1991 година по- 
вторно с евиден гирана без жители.

30) БЛЈ1АБАН
- 11ЕОС' МАРМАРЛС Νέος Μαρμαράς 
(н. од 1.12.1924, Вл. в/к бр. 7/12.1.1925)

1:дна од најголемите населби и самостојна оп- 
пггина во Халкидичката околија (н. од 16.6.1926. 
Вл. в/к бр. 217/1926), со вкупна површина на оп- 
ПГП1НСКЈ1ОТ атар од 119 квадратпи километри. €'ме- 
с гсна с на заиадпата страна на ('итонскиот 11олу- 
ос гров како приморска населба (23°47' х 40°06') ■ 
со другите гуристички села и со впатрешпоста е 
поврзана со убав асфалтирап пат. Всушност сс 
работи за нова бегалска насслба подпгната во 
1924 година, во која билс сместени бегалски се- 
мејства. Прв пат се спомнува во пописот од 192?

28) АТМАНЏАЈ1И (АКМАПЏАЈ1И)
-Л ΑΚΟΜΑ Λάκκωμα 
(и. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928) 

Поголемо село и самостојна општана во Хал-
кидичкага околија (наредба од 26.11.1929, Вл. в/к
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година како оформена паселба со 422 житсли. 
Меѓутоа, убавата местоположба и иогодниге об- 
работливи површини, како и бројните маслинови 
дрвја, овозможија населбата брзо да расте, осо- 
бспо по Втората светска војна, кога нагло почпа 
да се развива туризмот. Бројот на жителитс веќс 
во 1940 годипа се качи на 749, во 1951 годипа сс 
регистрирани 863, во 1961 година 1.069, во 1971 
годипа 1.589. во 1981 година дури 2.215, а во 1991 
година 2.407 жители. Во атарот на општипата се 
подигнати 11 гуристички паселби кои жпвпуваат 
за врсме на лстото. Во Балабан се смсстсни 
жандармериска станица и пошта која го 
опслужува населението и бројните туристн во 
летниот период.

31) БАРА Μπάρα

Мала населба во изградба во агарот па оп- 
штината Метох Возика (Мстаморфосис). Прв пат 
се спомнува во пописотод 1991 годииа со 5 жители.

32) БАРАКЛИ МАХАЛА (БАРАКЛИ)
- НЕА КЕРАСЕА Νέα Κερασέα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Напупггена иаселба која се иаоѓала во со- 
ставо г на општината Суфлар во Халкидичкага око- 
лија. Била сместена севсрно од Суфлар и југоза- 
падно од Вавдос (23°14’ х 40°22'). Порано тоа би- 
ла чисто турска населба која К'нчов ја спомпува 
со 150 жители Гурци, во 1913 година е евиденти- 
тапа со 225, а во 1920 година со 160 жители. По 
нивното присилно иселување во Турција во 1924 
година тука билс насслени бегалски семејства. 
Бројот на пивпите жигели во 1928 година изне- 
сувал 98, во 1940 година 120. Селото веројатно 
било напуштено во текот на Граѓанската војна и 
повеќе не било обповено.

33) БУЛАМАЦИ.ЈА Μπουλαμάτσια

Мала туристичка населба подигната на југо- 
западниот брег на Касандрискиот 11олуостров во 
непосредна близина иа селото Каландра (23°26' х 
39°58'). Иако постои од поодамна, прв пат се спом- 
нува во нописот од 1981 година со 12, а во 1991 
годнна со 18 житсли.

Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна површина на оп- 
пггинскиот атар од 100 квадратни километри. Сме- 
стено е северозападно од Полигирос и југоис- 
точпо од Солун во непосредна близпна на патот 
πίτα водн од Солуп за Полигирос (23°2О' х 40°26') 
на надморска височина од 780 метри. Неговото 
население во минатото било чпсто грчко. К'нчов 
го спомпува Вавдос со 1.200 житсли, додека во 
1913 годппа е свидсптирано со 1.680, а во 1920 го- 
дпна со 1.364 жители. Во подоцпежните пописи 
бројот па псговитс жители иокажува речиси кон- 
стантно памалуван.е. Во 1928 година сс регистри- 
рани 1.204, во 1940 година 1.334, во 1951 година 
1.003, во 1961 година 1.247, во 1971 година 883, во 
1981 година 598, а во 1991 година 782 жигсли. Иа- 
малуван.е го на бројот па жителитс во последни- 
ве децении сс должи па затворањето и папушта- 
н>сто на бројнитс рудници што се наоѓаат во ата- 
рот на селото, а кои во минатото биле експлоа- 
тпрани со голем интензитет. Со нивното затвора- 
њс и егзистенцијата на селаните била загрозена, 
бидејќи Вавдос е полупланинско и прилично си- 
ромашно ссло. Во селото се сместени жандармс- 
риска станица и пошта која го опслужува месно- 
то населенис и многубројните туристи кои прес- 
тојуваат тука преку летниот период.

35) ВАЛТА
- КАСАНДРИЈА (КАСАНДРА) 
Κασσανδρέια (Κασσάνδρα) 
(ιι. од 20.9.1955, Вл. в/к бр 287/10.10.1955)

Во средниот дел на Касандрискиот Полуос- 
гров, на иадморска височнна од 50 метри, сместе- 
по е големото село Валта (23°25' х 40°03') кос во 
послсдните години доби статус на градска оп- 
штина. Вкупната површина на општинскит атар 
изнесува 61 квадратен километар. Во минатото 
тоа била голема грчка населба и административ- 
но седиштс на турскиот мудур. К'нчов ја спом- 
нува со 800 грчки жители, но веројатно била по- 
голсма, бидејќи во пописот од 1913 година е еви- 
дентирана со 1.600 жители. Во 1920 година имала 
1.469 жители, во 1928 година се регистрирапи 
1.59.3, во 1940 година 1.927, во 1951 година 2.116, 
во 1961 година 2.124, во 1971 година 2.130, во 1981 
година 2.062, а во 1991 година 2.314 жители. Сво- 
јог проспсритет селото и го должи па својата ме- 
стоположба, богагството од маслинови дрвја и дру- 
ги јужни култури, како и на гуризмот. Валта е 
адмппистративен цснтар на Касандрискиот По- 
луостров, поради што гука се сместепи повеќе 
инстнтуции, жандармериска поткоманда, попгга 
и повсќс грговски и занаетчиски дуќани кои го 
опслужуваат месното и околнсгго население, ка- 
ко и бројниге туристи кои престојувааг во окол- 
ните населби преку летниот период.

34) ВАВДОС Βάβδος

Големо село и самостојна општина во Хал-
киличката околија (царска наредба од 28.6.1918.
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36) ВАЛТИ Βάλτοι

На југоисточниот брег на Ситонскиот Полу- 
остров, до самиот нос Сиќа (24°00’ х 39°59’). во 
атарот па опиггипата Сиќа упгге порано постоеле 
рибарски колиби на жители од селото Сиќа по- 
знати под името Валти. Во последниве години, 
поради силсн развој на туризмот и новоизграде- 
ниог асфал гирап кружен пат на полуостровог, 
зука почнаа да сс градат туристички објекти кои 
се користаг во летниог период кога во селото 
престојуваат голем број туристи. Иако Валти по- 
стои и одбелсжано е во повеќе карти, тоа се уш- 
тс не е официјално рсгистрирано како населба.

37) ВАЛТОС Βάλτος

Во атарот на општината Враста во Халкп- 
дичката околија во пописот од 1928 година се 
спомнува мала, веројатно бегалска населба со 33 
жители. Изгледа дека наскоро била напуштена, 
бидсјќи во подоцнежните пописи не се спомнува.

38) ВАРКЕС Βάρκες

Мала приморска туристичка населба подиг- 
ната во последниве години во непосредна бли- 
зина на селото Агиос Мамас на морскиот брег на 
Касандрискиот Залив. Административно влегува 
во составот на оппггината Агиос Мамас. Прв пат се 
спомнува во пописот од 1981 година со 14 жите- 
ли, а во 1991 година има 64 житсли.

39) ΒΕΡΓΑ Βεργιά

Мала населба во атарот на селото Карвја, 
под чија општина и припаѓа. Прв паз' се спомнува 
во пописот од 1981 година со 39 житсли, а во 1991 
година има 41 жител.

40) ВОДОЛАКОС
- ФАНАРИ Φανάρι

Мала приморска туристичка населба во ата- 
рот на општлната Агиос Николаос, на североис- 
точниот брег на Ситонскиот Полуостров, во 
близина на Агиос Николаос, под чија општина и 
припаѓа. Прв пат се спомнува во пописо г од 1981 
годипа, но без жители, а во 1991 година е евиден- 
тирана со 1 жител.

41) ВРАСТА
- ВРАСТАМА Βράσταμα

Големо село и самостојна општина во Хал-
кидичкага околија (царска наредба од 28.6.1918,

Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна иовршина на оп- 
пггипскиот атар од 110 квадратни километри. Сме- 
стсно е источно од Полигирос, од каде е одда- 
лсчено помалку од 10 киломе гри, во јужиите па- 
дини на планината Холомон, на надморска висо- 
чина од 450 метри (23°32' \ 40°22'). Сслото отсе- 
когаш било населено со грчко население. Интс- 
ресно е дека К'нчов пе го спомнува, иако се ра- 
боти за голема населба. Враста во пописот од 
1913 година е евидентирана со 1.500 жители, во 
1920 година имала 1.017, во 1928 година 749, во 1940 
година 818, во 1951 година 859, во 1961 година 986, 
во 1971 година 940, во 1981 година 854, а во 1991 
годипа 864 жители. Населението се заннмава со 
земјоделство и сточарство кое е прилично раз- 
виепо поради просторните пасишта и благата кли- 
ма. Тука е сместена и жандармсриска стапица 
која врши надзор и врз неколку околни села.

42) ВРОМОСИРТА (ВРОМОСИРТИС)
- АГИОС ПАНТЕЛЕИМОН
Άγιος Παντελεήμοιν
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.9.1950)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
га околија (царска наредба. бр. 107/26.9 1946, Вл. 
в/к бр. 230/1946), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 10 квадратни километри. Сместено 
е југозападно од Полигирос, југозападно од Вав- 
дос и ссверно од Карги Лимани (Неа Мудања), на 
надморска височииа од 120 метри (23°16' х 40°19'). 
Изгледа дека се работи за турска населба која 
К'нчов не ја спомнува, а која во 1913 година е еви- 
дентирана со 185, а во 1920 година со 186 жители. 
По иселувањето на Турците во 1924 година туи 
биле сместени исклучително бегалски семејства. 
чиј број на жители во 1928 година изнссувал 272- 
Во 1940 година се попишани 342, во 1951 годива 
437, во 1961 година 359, во 1971 година 295, I» 
1981 година 283, а во 1991 година 454 жители. Н*- 
селението се занимава со земјоделство, одгледу- 
ва повеќе видови земјоделски кулзури и овошјс. 
а во помала мера е развиено и сточарството.

43) ВУРВУРУ Βουρβουρού

Мала туристичка и рибарска населба сми 
степа на источниот брег на Ситонскиот Полуас- 
тров и југоисточно од Агиос Николаос, под чиа 
општина и припаѓа (23°48' х 40°1Г). Се работи з* 
релативно нова иаселба која прв пат се спомну» 
во пописот од 1961 година со 25 жители. Во 19Π 
година има 28, во 1981 година 46, а во 1991 годетв 
86 жители.
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44) ГАЛАРИНО
- ГАЛАРИНОС Γαλαρινός

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (паредба од. .30.7.1929, Вл. в/к бр. 261, 
1929), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 24 квадратни километри. Сместено е југоисто- 
чно од Солун и северозападно од Полигирос крај 
самиот главен пат што води од Солун за Поли- 
гирос (23°1Г х 40°28'). .Пежи на надморска висо- 
чииа од 135 метри. Селото отсекогаш било насе- 
лено со грчко население. Како гакво, К'нчов го 
спомнува со 175 жители, во 1913 година е евиден- 
тирано со 180, во 1920 година имало 110, во 1928 
година 157, во 1940 година 278, во 1951 година 292, 
во 1961 година 242, во 1971 годипа 256, во 1981 го- 
дина 221, а во 1991 година 261 жител. Населени- 
ето произведува жито, тутун, овошје, а помалку 
се запимава и со сточарство.

45) ГАЛАТИСТА (АНТЕМУС)
Γαλάτιστα (Ανθεμούς)
(нод 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(и. од 1936, одлука на МВР бр. 32901, Вл. 
в/к бр. 85/1936 год., со која селото Антсмус 
повторно с преимеиувано во Галатиста)

Едно од најголемиге села и самостојна оп- 
штина во Халкидичката околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 101 квадратен ки- 
лометар. Лежп на надморска височина од 460 ме- 
трн. Сместено е покрај главниот пат што води од 
Солун за Полигирос, околу 25 километри северо- 
западано од него (23°17' х 40°28'). Населнието на 
ова големо халкидичко село отсекогаш било грч- 
ко. К'нчов го спомнува со 2.600 жители, додека 
во 1913 година е евидентирано со 3.510 житсли. 
Во 1920 година имало 2.595, во 1928 година 2.651, 
во 1940 година 2.675, во 1951 година 2.607, во 1961 
година 2.394, во 1971 година 2.317, во 1981 година 
2.128, а во 1991 година 2.571 жител. Неговото на- 
селение главно се занимава со земјоделство и со 
сточарство, а основните земјоделски производи 
се пченицата, тутунот и други земјоделски произ- 
води. Тука сс сместени жандармериска погко- 
манда, пошта и повеќе трговски и занаетчиски 
дуќаии кои го опсужуваат месното и околното 
население.

46) ГЕОРГИКОС СГАМАТОС ХАЛКИДИКИС 
(ЗЕМЈОДЕЛСКА СГАНИЦА ХАЛКИДИКА)
Γεωργικός Σταθμός Χαλκιδικής

Југозападпо од Полигирос, во атарот на оп- 
ппппата Агиос Мамас во Халкидичката околија, 

на едеп кнлометар јужно од него (23°20' х 40°15'), 
по Втората светска војна е подигната опитна зе- 
мјоделска станица. Прв пат се спомнува како па- 
сслена населба во пописот од 1961 година со 35 
жители, во 1971 година е евидентирана со 27, во 
1981 година со 25, а во 1991 година со 8 жители. 
Сите тие се работници и стручни кадри, чија за- 
дача е одгледуваље на земјоделски култури врз 
научпа оспова.

47) ГЕРАКАРЈА Γερακαριά

Сега растурспа мала населба во атарот на 
општииата Враста, западно од Полигирос, во Хал- 
киднчката околија (23°25’ х 40°22'). Оваа мала на- 
селба прв и последен пат се спомнува во пописот 
од 1928 година со само 20 жители. Населбата малку 
подоцна се распаднала и повеќе не се спомнува.

48) ГЕРАКИНИ Γερακινή

На 14 километри јужно од Полигирос и не- 
далеку од морскио г брег, на надморска височина 
од 20 мстри, сместено е селото Геракини кое ад- 
министративно влегува во составот на градската 
општина Полигирос (23°27' х 40°17'). Изгледа де- 
ка се работи за постара грчка населба иако К'н- 
чов не ја спомнува. Во пописот од 1913 година се- 
лото се спомнува со 500 жители, но во оваа број- 
ка се пресметани и жителите од соседното село 
Каливија (Каливе Полигиру). Во 1920 година се 
води како посебна населба со 298 жители. По 1924 
годипа тука бнле населени и поголем број бегалски 
семејства, така што бројот на жителите се зголе- 
мил на 846, но во оваа зголемена бројка се прес- 
метани и работиици од соседните рудници. Во 1940 
година Геракини имало 418, во 1951 година 449, 
во 1961 година.433 жители. При пописот во 1971 
година во селото се попишани 352, во 1981 годи- 
на 527, а во 1991 година 414 жители. Во послед- 
ните пописи во оваа бројка се вклучени и жите- 
лите и работниците од соседните рудници Мета- 
лија Геракинис и Мсгалија Пателида, како и жи- 
телите од малата приморска иаселба Скала Гсра- 
кинис (Паралија Геракинис). Населението се за- 
нимава главно со земјоделство (основни земјодел- 
ски производи се пчепка, овошје, сточарски пре- 
работки и друго), а помалку и со туризам. Дел од 
населението е вработен во соседните рудници.

49) ГЛАРОКАВОС Γλαρόκαβος

Мала турисгичка населба во изградба во ага- 
рот на општината Паљури. Прв паг сс спомнува 
како гаква во пописотод 1991 година со 6 жители.

24 Населените места во Егејска Македонија II Двл
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5(1) ГЛИФОНЕРИ Γλυφονέρι

Во приморскиог дел на атарот на селото 
Каландра, до носот Касандра и во близина на ту- 
ристичките населбп Амаксозигос, Аплома и По- 
сиди, во седумдесеттите години почна да се гради 
нова мала туристичка населба, која прв пат е еви- 
дентирана како таква во пописот од 1981 годипа 
под името Глифонери со пет жители, додека во 
1991 година е евидентирана со еден жител.

51) ДАУТЛИ + ДОБРОЛИ Μ АХАЛА 
(ДУМБУРЛУ)
- ЕЛЕОХОРИЈА Ελαιοχιόρια
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
га околија (царска наредба од 16.2.1954, Вл. в/к 
бр. 40/1954), со вкупна површина на општинскио г 
атар од 13 квадратпи километри. Сместено е ју- 
гозападно од Полигирос, околу 8 километри се- 
верно од морскиот брег, па надморска височина 
од 150 метри (23° 1 Г х 40°20'). Село го всушност се 
состои од две постари турски маала (Даутли и 
Доброли Махала) кои по исслувањето на Турци- 
те во 1924 година и по сместувањето тука па бе- 
галски семеј^гва се споиле во една населба, која 
по 1928 година е регистрирана како единствена. 
Бидејќи тука вирее многу маслината, споените 
села се преименуваии во Елеохорија, пгго во пре- 
вод значи „село со многу маслинови дрвја". Село- 
то Даутли (за Доброли Махала ќе стане збор 
подолу), К'нчов го спомнува со 90 жители Турци, 
а во 1920 година има 108 жители. По нивното 
присилно иселување во 1924 годипа и по сместу- 
вањето тука на бегалски семсјства, Даутли се 
споило со соседната Доброли Махала и оттогаш 
се водат како единствено село со пово имс Еле- 
хорија. Како такво, селото во 1928 година е еви- 
дентирано со 105 жители. Во 1940'година заедпо 
со Доброли Махала има 321 жител, во 1951 го- 
дина 366, во 1961 година 313, во 1971 година 292, 
во 1981 година 283, а во 1991 година 274 жигели. 
Населенисто се занимава со земјоделство и со 
сточарство, а бидејќи поседува голем број масли- 
пови дрвја, произведува мпогу маслинки и масли- 
пово масло.

52) ДИОНИСЈОТИКОС МИЛОС 
(МИЛОС ДИОНИСИУ)
Διονυσιότικος Μύλος (Μύλος Διονυσίου)

Југозападпо од Полигирос, кај реката Ва- 
гунија (23°22' х 40°21'), од постаро време постои 
воденица позната под името Дионисјотикос Ми- 
лос (веројатно затоа што сопственикот на воде- 

ницата се впкал така). Во пописотод 1928 година 
е евидентирапа како населба со 9 жители. Во по- 
доцнежниге пописи веќе не сс води како посебна 
населба, иако водеиицата постоела и е одбеле- 
жана како паселба во повеќе карти.

53) ДЈАПОРОС Διάπορος

Мала туристичка и рибарска населба подиг- 
ната на истоименото островче кое се наоѓа на 
мала оддалеченост источно од Ситонскиот Полу- 
остров (23°46' х 40°1.3'). Административно и при- 
паѓа на општината Агиос Николаос. Прв пат се 
спомнува во пописотод 1981 година со четири жи- 
тслп, а во 1991 година има 2 житела.

54) ДЈАСТАВРОСИС ПАЛЕОКАСТРУ 
Διασταύρωσις Παλαιοκάστρου

Десетина километри северно од Полигирос, 
точно на местото каде што с раскрсницата на па- 
типггата за Солун и Ларигово, жителите на селото 
Кајаџик неодамна подигнаа пова населба, која го 
носи името што во превод значи раскрсница Па- 
леокастру (23°26' х 40°26'). Оваа населба прв пат 
се спомнува во пописот од 1971 година со 203 жи- 
тели. Во 1981 година има 260, а во 1991 година 
214 жители. Гука се паоѓа и седиштето на оп- 
штината, бидејќи старата населба е во распаѓање 
(види и село Кајаџик). Населението се занимава 
со земјоделство и сточарство.

55) ДУМБУРЛУ
(ДАУТЛИ + ДОБРОЛИ МАХАЛА)
- ЕЛЕОХОРИЈА Ελαιοχώρια
(н од 19.7 1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото во минатото претставувало турска 
населба (23°10' х 40°2Г) која К'нчов ја спомнува 
со 85 турски жители. Во 1913 година е испуштена 
од свидснција, а во 1920 година с свидснтирана со 
130 жители. По нивното иселување во 1924 годи- 
на во Турција тука биле сместени бегалски семеј- 
ства. Во 1928 година сслото е евидентирано со 
140 жители. Во патамопшите пописи се води ка- 
ко заедничка населба со селото Даутли, и тоа под 
новото име Елеохорија (види село Даутли + До- 
броли Махала - Елеохорија, каде што се внесени 
другите нужни податоци).

56) ДУМПЈА Δουμπιά

Големо село и самостојна општина во Хал-
кидичката околија, со вкупна површина на оп-
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штинскиот атар од 23 квадратни километри. Сме- 
степо е северозападно од Полигирос и североис- 
точно од Галатиста на надморска височина од 330 
метри (23°2Г х 40°ЗГ). Неговото нассление уштс 
од порапо е грчко. К'нчов селово не го спомнува, 
ио во пописот од 1913 година тоа е евидентирано 
со 560 жители. Во 1920 година имало 526, во 1928 
година 645, во 1940 година 711, во 1951 година 
726, во 1961 година 754, во 1971 година 782, во 
1981 година 722, а во 1991 година 635 жители. Се- 
лото е полупланпнско. Основни производи сс жи- 
то, компири и сточарски преработки. Во него- 
вата непосредна близина се наоѓа минерална ба- 
н>а, чија лековита вода недоволно се користи.

57) ЕВАНГЕЛИСМОС ТИС ТЕОТОКУ 
(БЛАГОВЕШТЕНИЕ 
НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА) 
Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου

Југоисточно од Полигирос, во атарот на оп- 
штината Сермили, помалку од два километра ју- 
гоисгочпо од него на местото каде некогаш се 
наоѓал зографски метох (23°33' х 40°17'), во поно- 
во време е подигната мала селска населба позна- 
та под името Евангелисмос тис Теотоку. Оваа 
населба прв пат се спомнува во пописот од 1981 
година со 71 жител. Во 1991 година е евидентира- 
па со 100 жители.

58) ЕВДОС Εύδος

Мала новооснована приморска населба на 
источниот брег на Касандрискиот Полуостров во 
атарот па општината Пазараки во Халкидичката 
околија. Прв пат се спомнува во пописот од 1981 
година со пет жители, а во 1991 годииа со 6 
жители.

59) ЕЛАНИ Ελάνη

Мала туристичка населба во изфадба во ата- 
рот на општината Валта. Прв пат се спомнува 
како таква во пописот од 1991 година со 35 жи- 
тели.

60) ЕЛЕОНАС Ελεώνας

Мала приморска туристичка населба во нз- 
градба во атарот на општината Агиос Николаос. 
11рв пат се спомнува како таква во пописот од 
1991 година со 10 жители.

61)ЕЛИНИКА Ελληνικά

Мала туристичка населба во атарот на оп- 
штината Метох Руски (Калитеа). Прв пат се спом- 
нува како таква во пописот од 1991 година со 7 
жители.

621ЕЛЈА Ελιά

Мала туристичка населба во изградба на се- 
верозападниот брсг на Ситонскиот Полуостров 
во атарог на ошптината Никит (23°44' х 40°09'). 
Прв пат се спомнува во пописот од 1981 година 
со само еден жител, додека во пописот од 1991 
година е евидентирана со 6 жители. Всушност се 
работи за постара насслба која е иоврзана со 
убав кружен пат со полуостровот и каде во лет- 
ниот период летуваат многубројпн туристи.

63) ЕЛЈА Ελιά

Мала приморска туристичка населба на ис- 
точниот брег на Ситонскиот Полуостров во ата- 
рот на општината Агиос Николаос во Халкидич- 
ката околија. Прв пат се спомнува во пописот од 
1981 година, но бсз жители. Во пописот од 1991 
година исто така е евидентирана без жители.

64) ЕМЕРЏЕЛИ МАХАЛА (ЕМЕРЏЕЛИ)
- ПРИНАРИЈА Πρινάρια
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мала, сега растурена населба во атарот на 
општината Кара Тепе. Била сместена југозапад- 
но од Полигирос и северно од селото Кара Тепе. 
К’нчов ја спомпува со 90 жители Турци, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирана со 75, а 
во 1920 година со 34 жители. По иселувањето на 
Турците во 1924 година во селото биле сместени 
неколку бегалски семејства, па дури тоа добило и 
ново име, но малку подоцна било напуштено, по- 
.ради што повеќе не се спомнува.

65) ИМЕРИ ЕЛЈА Ήμερή Ελιά

Мала туристичка населба во изградба во ата- 
рот па општината Балабан. Г1рв пат се спомпува ка- 
ко таква во пописот од 1991 година, но без жители.

66) ИРАКЛИЈА
- НЕА ИРАКЛИЈА Νέα Ηράκλεια

Новооснована приморска бегалска населба, 
сместена југоисточно од Солуи и западно од По- 

24·
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лигирос (23°ОГ х40°2Г). Административно и прн- 
паѓа на опиггината Метох Свсги Павле (Агиос 
11авлос). 11рв пат се спомнува во пописот од 1928 
година со 210 жители. Во 1940 година има 364, во 
1951 годпна 234, во 1961 годппа 255, во 1971 годи- 
на 237, во 1981 година 345, а во 1991 година 540 
жители. Зголемувањето на бројот на населението 
во последните години се должи на фактот што 
селото се наоѓа во близина на Солун, лежи на 
морскиот брег и с погодно за туризам и риболов. 
11окрај тоа, тука се произведува мпогу пчснка, 
прилично е развиено лозарството, а внимание му 
сс посветува и на сточарствОто.

67) КА.1АЏИК
- ПАЛЕОКАСТРОН Παλαιόκαστρον

Село и самостојпа општнна во Халкидичка- 
га околија (наредба од 9.5.1928, Вл. в/к бр. 
175/1928), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 29 квадратни километри. Сместено е 10 
километри северно од Полигирос во непосредна 
близина на самата раскрсница на патог што се 
дсли за Солуп и Ларигово (23°26’ х 40°26'). Него- 
вата надморска височипа изнесува 560 метри. 
Селото отсекогаш било населено со Грци. К'пчов 
го спомнува со 225 жители, во 1913 година с еви- 
дентирано со 282, во 1920 година со 266, во 1928 
годииа со 300, во 1940 година со 342, во 1951 го- 
дина со 364, во 1961 година со 356 жители. Во 
1971 година селото има 64, во 1981 година 12, а во 
1991 годнна 15 жители. Намалувањето на бројот 
на населението се должи на фактот што села- 
низе пзградилс нова населба во непосредна бли- 
зина, II тоа на самата раскрсница на главниот 
паг, кадс пгго се преместиле. Оваа нова населба 
с позната под името Дјаставросис Палеокастру 
(види село Дјаставросис Палеокастру).

68) КАЛАМИЦИ
-КАЛАМИЦИОН Καλαμίτσιον

Новооснована бегалска населба по 1924 го- 
дина во атаро г на општината Сиќа во Халкидич- 
ката околија. Селото е приморско, подигнато на 
најјужниот брег на Ситонскиот Полуостров (23°59' 
х 39°59’). Во поново време низ него минува убав 
гуристички кружен пат на овој полуостров. Прв 
пат се спомнува во пописот од 1913 година со 50 
жители (13 семејства). Во 1928 година е реги- 
стрирано исто така со 50 жители, во 1940 година 
со 81, во 1951 година со 80, во 1961 година со 106, 
во 1971 година со 54, во 1981 година со 32, а во 
1991 година со 73 жители. Основното занимање 
па насслението е риболовот, туризмот и земјо- 
делсгвото.

69) КАЈ1АНДРА Καλάνδρα

('ело и самостојна опиггина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
о г азар од 17 квадратни киломстри. Селото е ирп- 
морско, сместено на едсп километар од западни- 
оз’ брег на Касандрискиот Полуостров во близи- 
па на носот Касапдра (23°24' х 39°58'). Нсговото 
пасслспие е грчко. К'нчов го спомнува како так- 
во со 410 жи1’ели, додека во 191.3 година е еви- 
дснгирапо со 690, во 1920 година со 699, во 1928 
годипа со 682, во 1940 година со 762, во 1951 го- 
дина со 758, во 1961 година со 716, во 1971 година 
со 608. во 1981 годипа со 609. а во 1991 година со 
558 житсли. 11оврзапо е со другите приморски 
села па полуостровоз’ и со внатрешноста со убав 
зурисзззчки пат, а неговите жители покрај со зе- 
мјоделсгво (одгледување на маслинки и друго јуж- 
по овошјс) помалку се занимаваат и со рнболов. 
а во последно време вниманис му посветуваат на 
развпваи.ето на гуризмот.

70) КАЈ1ИВЕС ХАЛЌА Καλύβες Χαλκιά

Северозападно од Полигирос и источно од 
Вавдос (23°22' х 40°26'), под чија општииа и се на- 
оѓаат, постојат сточарски колиби кои се кори- 
стат преку летниоз' период и се познати под име- 
го Каливсс Халќа, односно го носат името на ро- 
доначалникоз' на сточарите Каракачани. Оваа ко- 
либарска лезна наСслба не се спомнува во офи- 
цијалнитс пописи на паселението, бидејќи се сме- 
та за приврсмена.

71) КАЛИВИ.1А
- КАЛИВЕ ПОЛИГИРУ (КАЛИВЕ) 
Καλύβαι Πολυγύρου (Καλύβαι)

Јужно од Полигирос и недалеку од морски- 
от брег сместено е богазхгго село Каливија (Ко- 
либи) (23°23' х 40°17') кое административно вле- 
гува во составот на градската општина Полиги- 
рос. 11о се изгледа дека во минатозо тоа била ко- 
либарска населба која со текот па врсмето се разви 
во убаво современо село. Неговото паселение е 
грчќо. Во поиисот од 1913 година сс спомнува со 
500 жизели, но во оваа бројка е вклучен и бројот 
на жителите од соседното село Геракини, додека 
во 1920 годииа се води како посебна населба со 
365 жители. Во 1928 година се попишани 418 
жигсли, од кои 71 бегалец. Во натамошиите 
пописп сслозо ги покажува следнивс бројки: во 
1940 година 325, во 1951 година 370, во 1961 го- 
дина 425, во 1971 година 400, во 1981 година 575, а
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во 1991 година 576 жители. Последното зголему- 
вање на бројот на жителите се должи иа убавага 
местоположба и на иитерссо г на надворешни жи- 
тели да градат тука туристички објск ги п сс по- 
всќе да стануваат мссни жители.

72) КАЛОГЕРИКО Καλογερικό

Мала новооснована приморска туристичка 
населба во атарот на оппггината Метох 11оли- 
хроп (Нолихронон) на источниот брег на Ка- 
сандрпскног Полуостров (23°30' х 40°0Г). 11с с 
исклучепо дека се работи за некогашниот зог- 
рафски метох, сместен на 4 километри североза- 
падно од Метох Полихрон (Полихропои). Насел- 
бата е во нзградба и прв пат се спомнува во попи- 
сог од 1981 година само со еден жител. Во попи- 
сот од 1991 година е регистрирана со 32 жители.

7.3) КАЛОГРИЈА Καλογρηά

Мала новооснована приморска туристичка на- 
селба на Ситонскиот Полуостров (23°45' х 40° 14'). 
Прв паг се спомнува во пописот од 1981 година 
со 5, а во пописот од 1991 година во 4 жители. 
Островчето и паселбата влегуваат во составот на 
опшгнната Никит.

74) КАЛУЦИКОС Καλούτσικος

Мала приморска населба во изградба. Сме- 
стена е на југозападниот брсг па Касандрискиот 
11олуоствов во атаро г на општината Касандрипо 
во Халкидичката околија. Прв пат се спомнува 
во пописогод 1981 година со 4 жители, а во попи- 
сотод 1991 година со 3 жигели.

75) КА1У1ПОС ГРИГОРИУ
Κάμπος Γρηγορίου

Мала насслба во изградба во атарот на оп- 
штината Балабан. Прв пат се спомнува во попи- 
сотод 1991 година со 23 жители.

76) КАПСОХОР
- ПЕВКОХОРИОН (КАПСОХОРА)
1 Ιευκοχώριον (Καψοχώρα)
(н. бр. 106 од 23.1.1965, Вл. в/к бр. 26/1965)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна поврпшна на оппггински- 
ог атар од 20 квадратни киломе гри. Селото лежи 

па надморска височина од 20 метри на југоисточ- 
пиот брег иа Касапдрискпот Полуостров како 
приморска паселба (23°37' х 40°59'). Со околнитс 
приморски села п со впатершиоста е поврзано со 
убав кружен асфалтирап пат. Неговото населе- 
ипе с грчко. К'пчов го спомпува со 280 жители. 
Во нописотод 1913 година е евидептирано со 328 
жптсли, во 1920 годипа со 365, во 1928 година со 
363, во 1940 година со 469, во 1951 годииа со 56.3, 
во 1961 година со 544, во 1971 годипа со 470, во 
1981 годипа со 640, а во 1991 годипа со 1.149 жи- 
тслЈ1. 11СГОВИГС жители покрај одгледувањето па 
маслипови дрвја и друго јужно овошје се заплма- 
ваат делумпо со рибарство и со сточарство, а 
посебно впимание му посветуваат на туризмог.

77) ΚΑΡΑ ЈУСУФЛАР МАХАЛА
(ΚΑΡΑ ЈУСУФЛАР)
- КРИО11ЕРИОН Κρυονέριον
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мала растурена населба во атарот на оп- 
пггината Атманџали во Халкидичката околија. Би- 
ла сместена западпо од Полигирос и југоисточно 
од Солун, околу 3 киломегри источно од Агман- 
џалп, па надморска височина од 130 метри (23°05' 
х 40°23'). Кара Јусуфлар Махала била турска на- 
селба која К'нчов ја спомнува со 60 жители Тур- 
ци. Во пописотод 1913 година е евидентарана со 
60, а во 1920 годипа со 47 жители. По присилното 
иселувањс на Турците во Турција во 1924 година 
тука билс смсстени бегалски семсјства чиј број 
па жигели во 1928 година изнесувал 48, а во 1940 
година 54 жители. Сслото се распаднало во вре- 
ме го на Граѓанската војна и повсќе не било об- 
новено.

78) ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ
- НЕА ТЕНЕДОС Νέα Τένεδος
(ιι. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.7.1926)

Село и самосгојна општина во Халкидичка- 
та околија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/ 
1926), со вкуппа површина на општинскиот атар 
од 25 квадратни километри. .Пежи на надморска 
впсочина од 130 метри југозападно од Полигирос 
п североисточно од Суфлар покрај малата реки- 
чка Чал (23° 15' х 40°20'). Неговото население во 
минатото било турско. К'нчов го спомнува со 75 
жители Турци, додека во 1913 година е евиденти- 
рано со 170 жители, а во 1920 годипа со само 21 
жител, од кои 15 мажи, што значи дека Турците 
го папуштилс сслото уште порано. На местото 
па иселените Турци во 1924 година биле сместени 
58 бсгалски семејства со вкупно 216 жители, кол- 
ку што броело селото во 1928 година. Во 1940 



374 Халкидички окру?

година Кара Тепс имало 327, во 1951 година 360, 
во 1961 година 383, во 1971 година 381, во 1981 
година 406, а во 1991 година 368 жители. Сслото с 
мошне богато, бидејќи располага со мошне плод- 
ни обработливи површини на кои се произве- 
дуваат пченица, овошје и други земјоделски про- 
изводи. Делумно е развиено и сточарството.

79) КАРАГАЦИ
-ГАЈ1ИНИ Γαλήνη

Мала туристичка приморска насслба во из- 
градба во атарот па општината Агиос Николаос во 
Халкидичката околија. Сместено е на северо- 
западниот брег на Ситонскиот Полуосгров. Прв 
паг се спомнува во пописот од 1981 година со два 
житела. Во 1991 година има исто гака два житела.

80) КАРВЈА (КАРАБА)
- НЕА СИЛАТА Νέα Σίλατα
(н. од 2.12.1929, Вл. в/к бр. 431/12.12.1929)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/ 
1926), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 30 квадратни километри. Лсжи околу 5 кило- 
метри северно од морскиот брег, југозападно од 
Полигирос, на надморска височина од 50 метри 
(23°08' х 40°20'). Неговото население во минатото 
било грчко, а по се изгледа дека се работело за 
чифлигарска населба. К'нчов го спомнува со 100 
жители Грци, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 135, а во 1920 година со 281 жи- 
гел. Во 1924 година, а и малку порапо, тука билс 
сместени и 84 бегалски семејства со 284 бегалци, 
така што селото се зголемило и станало мешано. 
Како гакво, во пописот од 1928 година се води со 
485, во 1940 година со 589, во 1951 година со 707, 
во 1961 година со 780, во 1971 година со 774, во 
1981 година со 757, а во 1991 година со 831 жител. 
Селото е мошне богато, бидејќи лежи сред поле 
и располага со плодни обработливи површини на 
кои се одгледуваат пченица, овошје и други зе- 
мјоделски култури. Делумно е развиено и сточар- 
ството.

81)КАРГИ  Ј1ИМАНИ
- НЕА МУДАЊА Νέα Μουδανιά

Голема населба со статус на градска оппгги- 
на (н. бр. 10 од 26 септември 1946, Вл. в/к бр. 290 
од 26 септември 1946) во Халкидичкага околија. 
Вкупната површина на општинскиот а гар изнесу- 
ва 16 квадратни километри. Населбата е сместс- 

на на морскиот брсг југозападно од Полигирос 
покрај патот што води за Касандрискиот Полу- 
остров (23°17' ,\ 40° 15'). Во минатото служела ка- 
ко пристанипггс, по мошне нсуредепо, кос затоа 
го посело имсто Чавкино Пристаниште (Карги 
Лимани). Како населба прв паг е рсгисгрирана во 
1920 година со 168 жители, од кои 110 мажи, што 
зборува дска претежно се работело за пристани- 
ΠΙΠΙΙ работници и за рибари. Во 1924 година гука 
биле сместени бегалски семејства од селото Му- 
дан.а во Мала Азија, така што селото, веќе како 
уредена населба, во 1928 година е евиденгирано 
со 1.238 жители, но поради убавата местополож- 
ба и санирањето на тсренот, нивпиот број во 1940 
година порасиува на 2.296 жители. Во 1951 година 
има 2.600, во 1961 година исто така 2.600, во 1971 
година 3.146, во 1981 година 4.124, а во 1991 година 
4.403 жители, со тенденција за патамошен пораст. 
Ваквиот подем с овозможен бидејќи се работи за 
приморска паселба со уредено пристаниште и ту- 
ристички објекти. Тука се сместеии жандарме- 
риска поткоманда, пошта, повсќс државни и други 
ипституции, како и поголем број трговски и за- 
иаетчиски дуќапи кои го опслужуваат населени- 
е го и многубројните туристи кои престојуваат тука 
преку летниот период. Нсговото населеиие се за- 
нимава со земјоделсвто, по и со разни занаети, 
риболовитуризам.

82) КАРИДИ Καρύδι

Мала новооснована приморска туристичка на- 
селба сместена на ссвероисточниот брег на Ситон- 
скиот Полуостров во атарот на општината Агиос 
Николаос (23°49' х 40° 12'). Прв пат се спомнува во 
пописот од 1971 година со 2 житела. Во 1981 го- 
дина има 22, а во 1991 година 1.3 жители.

8.3) КАРКАРА (КАРКАРА МАХАЛА)
-СИМАНДРА Σήμανδρα
(н. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.1956)

( сло и самостојна општина во Халкидичка- 
га околија (нарсдба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/ 
1926), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 32 квадрагрни киломегри. Сместсно е југоза- 
падно од 11олш ирос, јужно од Вавдос и северно 
од Карги Лимани (Неа Мудања) на надморска ви- 
сочина од 175 метри (23°19' х40°2Г). Во минатото 
Каркара претставувало чисто турска населба која 
К'нчов ја спомнува со 562 жители Турци. Во 1913 
година е евидентирано со 640, а во 1920 година со 
562 жи гели. По присилното иселување на Турци- 
ге во Турција во 1924 година, по сила на Лозан- 
ска га конвенција, тука биле сместени 267 бегал- 
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ски семејства со вкупно 982 жителн, колку што 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година е еви- 
дентираносо 1.155, во 1951 годипа со 1.272, во 1961 
година со 1.443, во 1971 година со 1.459, во 1981 
годииа со 1.651, а во 1991 година со 1.980 жители. 
Константното зголемување на бројот на негово- 
то население се должи на убавата местоположба 
и па плодните површини со кои селото располага 
и од кои се добиваат високи приноси на жито, 
овошје и други земјоделски производи. Неговото 
население делумно се занимава и со сточарство и 
со рударство, бидејќи во непосредна близина по- 
сгојат повеќе рудници.

84) КАСАПДРА
- КАСАНДРА ПАЛАС 
Κασσάνδρα ΓΙαλλάς

Мала новоосноваиа приморска туристичка на- 
селба, сместена на источниот брег на Касанд- 
рискиот Полуосзров во атарот на општината Па- 
зараки. Прв пат се спомнува во пописот од 1981 
година со 13 жители. Во 1991 година има 19 жп- 
гели со генденција за натамошен растеж.

85) КАСАНДРИНОН Κασσανδρηνόν

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
от атар од 37 квадратни километри. Сместено е 
во средината' на Касандрискиот Полуостров па 
надморска височина од 100 метри (23°27' х 40°0Г). 
Неговото население отсекогаш било грчко. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 185 жители. Во 1913 
година е евидентирано со 270 жи гели, во 1920 го- 
дина има 327, во 1928 годипа 376, во 1940 годипа 
548, во 1951 година 491, во 1961 година 469, во 
1971 година 376, во 1981 година 347, а во 1991 го- 
дина 294 жители. Селото е прилично сиромашно. 
Основни производи се маслинки и маслиново ма- 
сло, делумно е развиено и сточарството, а се од- 
гледуваат и други земјоделски култури.

86) КАСТАМОНИТИ Κασταμονίτη

11овоизградена приморска туристичка насел- 
ба во атарот на ошптината Никит. Г1рв пат се 
спомнува во пописотод 1991 година со 73 жители.

87) КАСТЕЛИ Καστέλι

Новоизградена населба во атарот на оп- 
штината Никит. 11рв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година со 15 жители.

88) КАСТРИ Καστρί

Новоизѓрадена паселба во атарот па оп- 
штииата Никит. 11 рв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година со 4 жигсли.

89) КАЦАРИС Κάτσαρης

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
штината Никит. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година без жители.

90) КЕЛИ
-КЕЛИОН Κελλίον

Југоисточно од Враста, под чија општина и 
црипаѓа, на надморска височина од 300 метри е 
смсстспо малото село Кели (23°35' х 40°2Г) за кое 
се смета дека уште од порано било населено со 
грчко иаселение. Како такво, во пописот од 1920 
година е евидентирано со 33, а во 1928 годииа со 
74 жители. Бидејќи имотот на селото, кој порано 
бил манастирски, бил експроприран, тука почна- 
ле да сс населуваат и жители од околните села 
кои ги папупЈтале, така што селото во 1940 годи- 
на нараснало на 161 жител. По Втората светска 
војна селото го покажува следното движење на 
бројот па паселението: во 1951 година се попиша- 
ни 159, во 1961 година 133, во 1971 година 115, во 
1981 година 104, а во 1991 година 110 жители. На- 
селението претежно се занимава со земјоделство 
и стбчарство, како и со одгледување на маслинки 
кои тука порадн поволните климатски услови до- 
бро успеваат.

91) КЕРАМАРЈА Κεραμαριά

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
штината Балабан. 11рв пат се спомпува во попи- 
сот од 1991 година со 4 жители.

92) КО1ВАРИ Κονιάρη

Мала населба во изградба во атарот иа оп- 
штината Метох Возика (Метаморфосис). Прв пат 
се спомнува во пописот од 1991 годипа со 14 жи- 
тели.

93) КОРТИРИ Κορτήρι

Новооснована мала приморска туристичка на- 
селба на североисточниот брег на Ситонскиот 
Полуостров. Се паоѓа во атарот на ошптината 
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Агиос Николаос. Прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1981 година со два житела, додека во по- 
писот од 1991 година не се спомнува. Населбата 
се наоѓа во изградба.

94) КОСМА ПИГАДИ Κοσμά Πηγάδι

Мала новоизградена населба во атарот на 
општината Никит, Прв па г се спомнува во попи- 
сот од 1991 година со 8 жители.

95) КОЦИВЕЈ1ИЈА
-ГАЛИНИ Γαλήνη

Мала новоосновапа приморска туристичка 
населба сместена на западниот брег на Ситон- 
скиот Полуостров во атарот на општината Ба- 
лабан (Неос Мармарас). Прв пат се спомнува во 
пописот од 1981 година со 6 жители. Во пописот 
од 1991 година е евидентарана со 11 жители.

96) КРИМНИ Κρήμνη

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (наредба од 26.11.1929, Вл. в/к бр. 424/ 
1929) со вкупна површина на општинскиот атар 
од 10 квадратни километри. Сместено е северно 
од Полигирос и јужно од Бешикското Езеро на 
надморска височина од 190 метри, на ссвернитс 
падини на Холомонската Планина (23°27' х 40°33'). 
Се работи за чисто грчка населба која К'нчов не 
ја спомнува. Во пописот од 1913 година с еви- 
дентирана со 237 жители, во 1920 година имала 
228, во 1928 година 250, во 1940 година 292, во 
1951 година 285, во 1961 година 306, во 1971 го- 
дина 284, во 1981 година 447, а во 1991 година 555 
жители. Паселенисто се занимава со земјодсл- 
ство. Главни производи се пченица, компири и 
сточарски преработки.

97) КРИНИ Κρήνη

Големо село и самостојна општина во Хал- 
кидичката околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 14 квадратни километри. Сме- 
стено е западно од Полигирос и југоисточно од 
Василика, на надморска височина од 280 мстри 
(23°10' х 40°24'). Неговото население отсекогаш 
било грчко. К'нчов селово не го спомнува. Во 
1913 година е евидентирано со 310 жители, во 
1920 година со 377, во 1928 година со 394, во 1940 
година има 507, во 1951 година 512, во 1961 го- 
дина 446, во 1971 година пак 446, во 1981 година 
450, а во 1991 година 574 жители. Основни про- 

изводи се тутун, пченица, компири и други земЈО- 
делски производи. Селаните делумно се занима- 
ваат и со сточарс гво.

98) КРИГАРОХОРАФО Κριθαροχώραφο

Мала населба во изградба во атарот на оппгги- 
ната Метох Возика (Метаморфосис). Прв пат се 
спомнува во пописотод 1991 година со 10 жители.

99) КСИНА Ξυνά

Мала приморска туристичка населба во из- 
градба во атарот на општината 11аљури. Прв пат се 
спомнува во пописотод 1991 година со 17 жители.

100) КСИРОНИСИ Ξηρόνησοι

Се работи за четири мали суви островчиња 
кои повремено се населени од туристи или од месни 
жители од селото Агиос Николаос. Овие ос- 
гровчиња се наоѓаат северно и во непосредна бли- 
зина на поголемиот остров Дјапорос и во близина 
па малото пристанипгге Ормос Панагијас (23°46' х 
40° 14'). Регистрирани се како ненаселени места.

101) КУВГИУ Κουβγίου

Мала населба во изградба во атарот на оп- 
штината Никит. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година со 7 жители.

102) КУН>А Κούνια

Мала иовооснована приморска туристичка 
населба сместена на североисточниот брег на Си- 
топскиот Полуостров во атарот на општината 
Агиос Николаос. Прв пат се спомнува во попи- 
сотод 1981 година со 19 жители, а во 1991 година 
има 23 жители.

103) КУФОС Κουφός

Мала туристичка приморска паселба подиг- 
ната по Граѓанската војна на југозападниот брег 
на Ситонскиот Полуостров, во атарот на опигги- 
ната Сиќа (23°56’ х 39°58'). Прв пат се спомнува 
во пописот од 1961 година со 81 жител. Во 1971 
година има 71, во 1981 година 76, а во 1991 година 
94 жители. Покрај со туризам, населението се 
занимава и со риболов.
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104) ЛАГОМАНДРА Λαγόμανδρα

Мала туристичка населба во изградба во ата- 
рот на општината Никит. 11рв пат се спомиува во 
пописотод 1991 година со 51 жител.

105) Ј1АГОПИСИ Λαγονήσι

Мало островче и населба во изградба во а га- 
ро г на општината Агиос Николаос во североис- 
точниотдел на Ситонскиот Полуосгров. Прв пат 
се спомнува како населба во пописот од 1981 го- 
дина, но без жители. Без жигели е евидентирана 
и во пописот од 1991 година, што укажува на 
фактот дека се работи за населба која се користи 
преку летниот период.

106) ЛАТУРА Λατούρα

Мала приморска туристичка населба во из- 
градба во североисточниот дел на Ситонскиот По- 
луостров, во атарот на општината Агиос Нико- 
лаос. Прв пат се спомнува во пописот од 1981 го- 
дина со 6 жи гели. Во 1991 година е регистрирана 
со 14 житсли.

107) ЛЕВКИ ПЕРИСТЕРА Λευκή Περιστερά

Мала туристичка приморска населба во из- 
градба, смсстена на источниот брег на Касандри- 
скиот Полуостров во атарот на општината Паза- 
раки (23°28’ х 40°03')· Прв пат се спомнува во по- 
писот од 1971 година со 10 жители. Во 1981 и 
1991 година е евидентирана со петмина жители.

108) ЛИВРОХИО Λιβρόχιο

Мала приморска туристичка населба во из- 
градба, сместена на источниот брег на Ситон- 
скиот Полуостров во атарот на општината Агиос 
Николаос. Г1рв пат се спомнува во пописот од 
1981 година со тројца жители. Во 1991 година е 
гаидентирапа со 42 жители.

109) ЛИМИН СИЌАС (СКАЛА СИЌАС)
- ПЛРАЛИЈА СИЌАС Παραλία Συκιάς

На југоисточниот брег на Ситонскиот Полу- 
остров, околу 5 километри источно од Сиќа, се 
■»ѓа мало пристаниште кое се користи за тури- 
стичкл цели и за превоз на стока претежно за 
«'требите на жителите од селото Сиќа (24°00' х

2 Ова пристанипгге е регистрирано како 

посебна населба во 1920 година со 22 жители, од 
кои 19 мажи, што укажува на фактот дека се ра- 
боти за рибари или за пристанишни работници. 
Во патамошните пописи пс с регистрирано како 
посебна населба, бидејќи се работи за работници 
од селото Сиќа. Меѓутоа, во последпите години 
почнало да се прсобразува во туристичка насел- 
ба, која веќе во пописот од 1991 година е евиден- 
тирана како таква со 44 жители.

110) ЛИТИРИ Λιθηρή

Мала туристичка населба во изградба во ата- 
рот на оппггнпата Никит. Прв па г се спомнува во 
пописотод 1991 година со 22 жигели.

111) ЛУКОВО (ЛИКОВИ, ЛИКОВИТ)
- ТАКСИЈАРХИС (ИЕРОКАСТРОН) 
Ταξιάρχης, (Ιερόκαστρον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(II. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Големо село и самостојна општина во Хал- 
кидичката околија (царска наредба од 28.6.1918, 
Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 70 квадратни киломстри. Смс- 
стено е североисточно од Полпгирос и југозапад- 
но од Ларигово во југоисточните падини на Хо- 
ломонската Плапина на надморска височина од 
670 мстри (23°ЗГ х 40°26'). Неговите жители от- 
секогаш биле Грци. Какотакво, К'нчовселото го 
спомнува со 830 жители. Во 1913 година е еви- 
дентирано со 1.230, во 1920 година со 904, во 1928 
година со 1.004, во 1940 година со 1.244, во 1951 го- 
дина со 1.180, во 1961 година со 1.215, во 1971 го- 
дина со 1.077, во 1981 година со 1.108, а во 1991 
година со 1.127 жители. Неговото население пре- 
тежно се занимава со земјоделство и сточарс гво. 
Основни производи се тутун, компири, пченица и 
друго.

112) ЛУЛУДИ
- АГИОСИОАИИС Άγιος Ιωάννης

На југозападниот брег на Касандрискиот По- 
луостров во атарот на општипата Чапрани, на 
помалку од два километра северозападно од неа 
(23°ЗГ х 39°57'), во шеесеттите години никна нова 
мала населба која во некои карти е обележана 
како .Пулуди, додека во пописот од 1971 година е 
евидентирана под името Агиос Иоанис, со 7 жи- 
тели. Оваа мала населба во пописите од 1981 и 
1991 година е регисгрирана како таква, но бројот 
на иејзините жители е прссметан во составот на 
жителите од селото Чапрани.
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113) ЛУТРА
- АГИОС’ НИКОЛАОС
Άγιος Νικόλαος (Λουτρά)
(н. бр. 61 од 15.2.1964, Вл. в/к бр..32/1964) 
(н бр. 186 од 31.3.1964, Вл. в/к бр. 64/1964)

Мала новооснована приморска населба сме- 
стена па најјугозападниог брег на Касандрискиог 
11олуостров во атарот на општината Агија 11ара- 
скеви, каде што постојат и минерални бањи (23°35' 
х 39°56'). Населбата прв пат се спомнува во попи- 
сотод 1961 година со 8 жители, во 1971 година има 
10, во 1981 година 41, а во 1991 година 59 жители. 
Нејзините жители, покрај со туризам, се занима- 
ваат и со риболов, а помалку и со земјоделство.

114) МАКРИЈА ЛАНГАДА
Μακριά Λαγκάδα

Мала туристичка населба во изградба во ага- 
рог иа општината Никит. Прв пат се спомнува во 
пописотод 1991 година со 17 жители.

115) МАНАСТИР СВЕТА АНАСТАСИЈА
- МОНИ АГИЈАС АНАСТАСИЈАС 
ФАРМАКОЛИТРИЈАС
(АГИЈА АНАСГАСИЈА)
Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας 
(Αγία Αναστασία)

Северозападно од Полигирос, помалку од три 
километри севсрно од Галарино, под чија општина 
и припаѓа, и исгочно од Василика (23°12' х 40°28') се 
наоѓа стар мапастир посветен на света Ана- 
с гасија. Порано административно спаѓал во соста- 
вот иа оппггината Василика, но од 1924 година е 
одвоен и вклучен во оппггипата Галатиста. Како 
населба и манастир во пописот од 1920 година е 
евидентиран со 15 жители. Во 1928 година нивни- 
от број се покачи на 151, од кои 126 мажи, што 
зборува дека се работело за работиици вработе- 
ни на имотот на овој манастир. Иста е состојбата 
и во подоцнежните пописи. Во 1940 година мана- 
стирот е евидентиран со 157 жители, од кои 137 
мажи, во 1961 година се води со 248, во 1971 годи- 
на со 82, во 1981 година со 14, а во 1991 година со 
47 жители·, односно колку што изнесувал бројот 
на калуѓерите во овој манастир.

116) МАРЈАНА
- ОЛИНТОС (НЕА ОЛИНТОС) 
Όλυνθος (Νέα Όλυνθος)
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/а929) 
(н. бр. 102141 од 20.12.1960)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 

бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
от атар од 21 квадратеп километар. Смсстено е 
југозападно од Полигирос и ссвсроисточно од 
Карги Лимани (Неа Мудања) на падморска висо- 
чина од 40 метри (23°2Г х 40° 19'). Во мипатото 
ова село претставувало мала чифлигарска насел- 
ба која според К'нчов била населена со 40 грчки 
жители, колку пгго се евидентирани и во 1913 го- 
дина, а во 1920 година се евидентирани 45 жите- 
ли. Во 1924 година тука биле населени 136 бегал- 
ски семејства со вкупно 311 бегалци. На тој на- 
чин селото пораснало и во 1928 година заедио со 
малобројните месни грчки жители се води со 361 
жител. Поради смсстуван.ето тука и на други бе- 
галски семсјства, во 1940 годнна се попишани 827 
жители. Всушност, тогаш дојде до обсдинување 
со новата бегалска населба Мирјофитон, во која 
се прибрале и жителите на старата населба Мар- 
јапа (23°21 х 40°18') која потоа престана да се во- 
ди како посебна, а била преименувана со новото 
име Олинтос (види и село Мирјофитон). Во 1951 
година селото имало 953, во 1961 година 956, во 
1971 година 849, во 1981 година 878, а во 1991 го- 
дина 1.083 жители. Тоа е прилично богато село, 
бидејќи располага со плодни обработливи повр- 
шини на кои се ироизвсдува многу жито, а во го- 
лсма мсра е развиено и овоиггарството. Внимание 
му се посветува и на сточарството.

117) МАРЉА Μαρλιά

Источно од Полигирос и три киломстри ис- 
точно од Враста, под чија општина и се наоѓала, 
постоела мала селска населба (23°35' х 40°22') по- 
зна га под името Марља, која во пописот од 1928 
година е евидентирана со 41 жител. Подоцна оваа 
населба ие се спомнува. По се изгледа дека неј- 
зините жители се прпбралс во соседното село Ке- 
ли кое во 1940 година покажува зголемување на 
бројот на жителите.

118) МАТЕСИ КАЛИВА Μάθεση Καλύβα

Мала населба во изградба во атарот на оп- 
штината Никит. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1991 година со 12 жители

119) МЕТАЛИЈА ВАВДУ (РУДНИЦИ
ВАВДОС) Μεταλλεία Βάβδου

Западно од Полигирос и јужно од Вавдос по- 
стојат рудници кои делумно се сксполоатираат, 
поради пгго и повремено се регистрираат како на- 
селба (23°18' х 40°25'). Овие рудници, бидејќи се 
наоѓаат во атарот на општината Вавдос, го носат 
и нејзиното име. Прв пат се спомнуваат во 1928 
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година со 7 жители, додека во 1940 и 1951 година 
не се регистрирани. Повторно се водат како на- 
сслба во 1961 година со 118 жители, што укажува 
на фактот дека се наоѓаат во полна експлоата- 
ција. Во 1971 година се регистрирани со 44 жите- 
ли, додска во 1981 година само со четворица, а во 
1991 година се евидентирани без жители.

120) МЕТАЛИЈА ГЕРАКИНИС (РУДНИЦИ
ГЕРАКИНА Μεταλλεία Γερακινής

Јужно од Полигирос, во атарот на селото Ге- 
ракини, постојат новоотворени рудници во експло- 
атација (23°27' х 40° 17'), иоради игго и се реги- 
стрирани како населба, а бидејќи се наоѓаат во 
атарот на селото Геракини, го носат неговото име. 
Овие рудници почнаа да се експлоатираат по Вго- 
рата светска војна, а прв пат се регистрирани ка- 
ко населба во 1961 година со 210 жители, додека 
при пописите од 1971 и 1981 година бројот па ра- 
ботниците и псрсоналот на овие рудпици е вклу- 
чен во составот на жителите од селото Геракини.

121) МЕГАЛИЈА КАРКАРАС (РУДНИЦИ
КАРКАРА) Μεταλλεία Καρκάρας

Западно од Полигирос и северно од селото 
Каркара постојат рудници во експлоатација кои, 
бидејќи се наоѓаат во атарот на селото Каркара, 
го носат неговото име. Овие рудници прв пат се 
рсгистрирани како населба во 1928 годипа со 21 
жител, додека во подоцнежните пописи работни- 
ците, кои се главно од ова село, се пресметани во 
составот на жителите од Каркара.

122) МЕТАЛИЈА ПАТЕЛИДА 
(РУДНИЦИ ПАТЕЛИДА) 
Μεταλλεία Πατελιδά

Јужно од Полигирос и северно од Геракини 
во непосредна близина на селото Пателидас по- 
стоја г рудници во експлоатација кои, бидејќи се 
наоѓаат во атарот на селото Пателидас, го носат 
неговото име (23°24' х 40°19’). Овие рудници поч- 
наа да се експлоатират пред Втората светска вој- 
иа. Прв пат се регистрирани како населба во 1961 
година, кога се водат со 119 жители, додека во 
затамошните пописи бројот на работниците, кои 
прегежно се од селото Пателидас, е вклучен во 
бројот на жителите од селото.

123) МЕТАНГИЦИ
- МЕТАНГИЦИОН Μεταγκίτσιον

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та-околија (царска наредба од 26.6.1920, Вл. в/к 

бр. 158/1920), со вкупна површина на оппггииски- 
от атар од 42 квадратни километри. Сместено е 
југоисточно од Полигирос и северно од Никит и 
Агиос Николаос на надморска височина од 140 
метри. Од морскиот брсг на Светогорскиот За- 
лив е оддалечено околу 5 километри (23°39' х 40°20'). 
11еговото население уште отпорано е грчко. К'н- 
чов селото го спомнува со 300 жители Грци. Во 
пописотод 1913 година е евидентирано со 337 жи- 
тели, во 1920 година има 360, во 1928 година 402, 
во 1940 годипа 527, во 1951 година 643, во 1961 го- 
дина 769, во 1971 година 676, во 1981 година 726, а 
во 1991 година 737 жители. Бидејќи располага со 
голем атар и со плодпи поврпшни, селото е мош- 
не богато. Основни производи се маслинки и 
маслиново масло и овошје. Развиени се исто така 
лозарствсгго и сточарството, а населението се за- 
нимава и со рибарство и гуризам.

124) МЕТОХ
- МЕТОХИ Μετόχι

Новооснована населба во агарот на општи- 
ната Метох Возика (Метаморфосис) во Халкид- 
ичката околија. Името го доби поради тоа што 
некогаш оваа месност била позната како Метох 
Возика (23°36' х 40°15'). Селото Метохи прв пат е 
регистрирано како населба во пописот од 1981 
година - со 31 жител, а во пописотод 1991 година 
е евидентирано со 50 жители

125) МЕТОХ
-МЕТОХИ Μετόχι

Новоизградена зуристичка населба во атарот 
на општината Метох Караман. Прв пат се спомнува 
во пописотод 1991 година со 105 жители.

126) МЕТОХ АГАПИКОП
- МЕТОХИОН АГАПИКОН
Μετόχιον Αγόιπηκον

Во атарот па општината Валта на Касандри- 
скиот Полустров од дампина постоел малиот мс- 
тох Агапикон кој при пописот од 1920 година е 
регистриран како населба со 7 жители (4 од маш- 
ки и 3 од женски пол). Овој метох се распаднал, 
поради што во подоцнежниге пописи како насел- 
ба повеќе не се спомпува.

127) МЕТОХ АГАПИ ГОН
- МЕТОХИОН АГАПИТОН
Μετόχιον Αγόιπητον

Во јужнио г дел на Ситонскиот Полуоствов, 
четири кнлометри јужно од Сиќа, под чија оп- 
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штина и припаѓа, порано постоел еден од многу- 
бројните метоси познат како Метох Агапитон 
(23°56' ,х 40°0Г). При пописот во 1920 годипа е 
регистрирап со 26 жители Изгледа дека како на- 
сслба се распадпал, бпдејќи во подоцнежните по- 
писи повеќе не се спомнува.

128) МЕТОХ АГАПИТУ
- МЕТОХИОН АГАГ1ИТУ
Μετόχιον Αγαπητού

Во југозападниот дел на Ситонскиот Полу- 
осгров во атарог на општината Балабан уште по- 
рано постоел мал метох познат како Метох Ага- 
питу, кој бил обновен во 1924 година, кога тука 
биле, изгледа, сместени неколку бегалски семеј- 
ства со вкуппо 46 жители, од кои 33 мажи и 13 
жсни, колку што се евидентирани во 1928 годипа, 
што укажува на фактот дека се работело за ма- 
настирски имот на кој биле вработени земјодел- 
ски работници. Во подоцнежпитс пописи повеќе 
нс се спомнува, пгго значи дека се распаднал.

129) МЕТОХ АНАСТАСЈАТИКОН
- АНАСГАСИТИКОН (МЕТОХИОН 
АНАСТАСЈАТИКОН Αναστασίτικον 
(Μετόχιον Αναστασίτικον

Мал метох во атарот на градската општина 
I [олигирос, јужно од него и западно од селото 
Геракини (23°25' х 40°17'). Како посебна населба 
с регистриран во пописот од 1920 година со 21 
жигел, од кои 14 од машки пол, што зборува дека 
се работи за работници вработени на овој црко- 
вен имот. Во подоцнсжните пописи не се спом- 
нува како посебна населба. Обновен е во шеесет- 
тите години како туристичка приморска населба, 
која прв пат е евидентирана како таква во по- 
писот од 1971 година со 5 жители, додека во 1981 
година се попишани 44, а во 1991 година 84 жи- 
тели, со тенденција за натамошен растеж. Преку 
лсгниот период тука е многу живо поради прису- 
ство и престој на голем број туристи.

130) МЕТОХ АНДЕР
- МЕГОХИОН АНДЕР
Μετόχιον Ανδερ

Овој метох се наоѓа во атарот на општината 
Капсохор. Сместен е на југоисточниот брег на 
Касандрискиот Полуостров (23°39' х 39°58'). Се 
спомнува во пописот од 1920 годнна со 30 жите- 
ли. Во подоцнежните пописи не се спомнува, 
бидејќп го обработуваат жители од селото Кап- 
сохор.

131) МЕТОХ ВАГОПЕД
-ВАТОПЕДИОН 
(МЕТОХИОН ВАТОПЕДИУ) 
Βατοπεδίον (Μετόχιον Βατοπεδίου)

Селото Метох Ватопед (Ватопсдиоп) е сме- 
стенојугоисточно од Полигирос и пст километри 
југоисточно од Ссрмили, под чија општина и при- 
паѓа (23°33' х 40°19'). Неговага надморска висо- 
чина изнесува 20 метри. Во минатото тоа бил мал 
метох, кој во пописот од 1920 година с регистри- 
ран само со 84 житсли. Малку подоцна тука биле 
сместени 91 бегалско семејство со вкупно 274 
жители, колку што имало сслото во 1928 година. 
Всушност, новата бегалска населба е изградена 
околу три километри појужно од постарата на- 
селба (23°33' х 40° 15'). Како таква, во 1940 година 
броп 274, во 1951 годипа 332, во 1961 година 313, 
во 1971 година 173, во 1981 година 290, ? во 1991 
година 278 жители. Селото е дос га богато, бидеј- 
ќи располага со обработливи површини од кои се 
добиваат високи приноси па жито и овошје. Вни- 
манпе му се посветува и на сточарството.

132) МЕТОХ ВАТОПЕД
- МЕТОХИОН ΒΑΤΟΙ 1ЕДИУ
Μετόχιον Βατοπεδίου

Мал метох во сопственост на Ватопедскиот 
светогорски манастир, сместен во атарот на оп- 
иггината Агиос Мамас во непосредна близина на 
Касандрискиот Залив. При пописотод 1920 годи- 
на е регистриран со 6 жители. Во подоцнежните 
пописи не се спомнува како посебна населба, 
бидсјќи го обработуваат жигелите од соседното 
село Агиос Мамас.

133) МЕТОХ ВОЗИКА
- МЕТАМОРФОСИС’
(МЕТОХИОН ВОЗИКА) 
Μεταμόρφωσις (Μετόχιον Βοζίκα)

Село и самостојна оппггина во Халкидичк*- 
та околија (н. бр. 107/1946 Вл. в/к бр. 290/1946), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 28 кв*- 
дратии километри. Сместепо е југоисточно од По- 
лигирос и Сермили (Ормилија), околу 6 киломе- 
гри западно од Никит, на самиот морски брег в> 
Касандрискиот Залив (23°36' х 40°14'). Населбат» 
порано била метох во кој според пописот од 192· 
година работеле и живеслс 89 жители од сосе> 
ните села. Во 1924 година тука биле сместени вс- 
клучително бегалски семејсгва (вкупно 36) со 1-43 
жители, колку што имало селото при пописот ■» 
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1928 годииа. Во 1940 година бројот на жителиге се 
качп на 210. Во 1951 година сслото е евидентира- 
но со 196, во 1961 година со 215, во 197] годииа со 
188, во 1981 годипа со 209, а во 1991 годпна со 291 
жител. Всушност, новата бегалска паселба била 
подигната два киломе гра појужно од старата на- 
сслба на метохог Возика (23°36' х 40° 13') и може 
да се смета за сосема иовоизградена населба. Ос- 
новното занимање на селаните е земјоделството 
(основни производи се жито и овошје), но помал- 
ку се занимаваат и со рибарство и туризам.

134) МЕТОХ ГРИГОРИЈ
- МЕТОХИОН ГРИГОРИУ
Μετόχιον Γρηγορίου

Во атарот на селото Партенон во Халкидич- 
ката околија на Ситонскиот Полуостров постои 
мал метох познат како Метох Григориј, кој во 
пописот од 1920 година е регистриран со 78 жи- 
тели. Во подоцнежните пописи нс се води како 
посебна населба, бидејќи се смста дека е припоен 
кон соседното село Партснои.

135) МЕТОХ ДИОНИСИЈ
-ДИОНИСИУ
(ДИОНИСИОС, МЕТОХИОН ДИОНИСИУ) 
Διονυσίου
(Διονύσιος, Μετόχιον Διονυσίου) 
(н. на МВРбр. 102141 од 20.12.1960)

Село п самостојна општина во Халкиднчка- 
та околија (наредба од. 30.7.1929, Вл. в/к бр. 261/ 
1929), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 9 квадратни километри. Сместено е југозапад- 
но од Полигирос и северозападно од Карги Ли- 
мани (Неа Мудања), околу 4 километри северно 
од морскиот брег (23°17 х 40°17'), на падморска 
височипа од 45 мстри. Со Солун и Полигирос е 
поврзан со убав пат. Ова село, всушност чисто 
бегалско, е основано во 1924 година па местото 
на некогашниот истоимен метох кој во 1920 го- 
дина е регистриран со 30 жители. Тука биле сме- 
стени поголем број бегалски семејства кои заед- 
но со помалобројните месни жители во 1928 го- 
дина го покачиле бројот на жителите од соседно- 
то село на 477. Во 1940 годипа поради населува- 
њето и на други бегалски семејства селото имало 
711, во 1951 година 730, во 1961 година 708, во 1971 
година 568, во 1981 година 653, а во 1991 година 
683 жители. Селото има свое мало пристаниште 
и туристички центар. Основното занимање на 
жителите е земјоделството и овоштарството, а 
помалку се занимава и со рибарство и туризам.

136) МЕТОХ ДИОНИСИЈ
- МЕТОХИОН ДИОНИСИУ
Μετόχιον Διονυσίου

Во атарот на општината Метох Свети Павле 
(Неа Фокеа) на Касандриекиот Полуостров пос- 
гон мал метох познат под името Метох Дионисиј 
(23°22' х 40°08'), кој при пописот во 1920 година с 
регистриран со 24 жители. Во подоцнсжпите по- 
ппси овој метох пс сс води како посебна населба, 
бидејќи неговиот имот им е поделен на доселе- 
ниците од новата бегалска населба Неа Фокеа, 
под чија општппа и се паоѓа а гарот па метохот.

137) МЕТОХ ДИОНИСИЈ
- МЕТОХИОН ДИОНИСИУ
Μετόχιον Διονυσίου

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
во атарог на општината Сиќа постои мал метох, 
познат под пмето Мстох Диописиј, кој во попи- 
сотод 1920 година е регистриран со 31 жител, од 
кои 26 од машки пол, што зборува дека станува 
збор за работпици на овој црковен имот. Во по- 
доцпсжните пописи тој не се спомнува како по- 
ссбна населба, бидејќи го обрабогуваат жители 
од соседното село Сиќа, под чија општина и при- 
паѓа.

138) МЕТОХ ДОХИЈАРИЈ
- МЕТОХИОН ДОХИЈАРИУ 
Μετόχιον Δοχειαρίου

На Касандрискиот Полуостров во атарот на 
општипата Метох Капу (Неа Потидеа), на еден 
киломе гар појужно од неа постои мал метох поз- 
нат како Метохи Дохпјариј (23°2Г х 40°1Г), кој во 
пописот од 1920 годипа е регистриран со 55 жи- 
тели. Во подоцнежиите пописи овој метох не се 
води како поссбпа населба, бидејќи се смета дека 
е споен со селото Неа Потидса (Метох Капу).

139) МЕТОХ ДОХИЈЛРИЈ
- МЕТОХИОН ДОХИЈАРИУ 
Μετόχιον Δοχειαρίου

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
во а гарот на општината Сиќа постои мал метох 
познат под името Метох Дохијариј кој во 1920 го- 
дина е регистрирап со 24 житсли, од кои 19 мажи, 
што зборува дека се работи за наемни работници 
па овој црковеп имот. Во подоцнежните пописи 
овој метох не се спомува како посебпа населба, 
бидејќи го обработуват главно жители од селото 
Спќа, под чија ошптина и припаѓа.
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140) МЕТОХ ЕСФИГМЕН
- МЕТОХИОН ЕСФИГМЕНУ 
Μετόχιον Εσφιγμένου

Во атарот па општината Валга во Халкидич- 
кага околија, на Касандрискиот Полуостров, по- 
стои мал метох познат под името Метохиоп Ес- 
фпгмену кој во пописот од 1920 година е реги- 
с гриран со 14 жители. Во подоцнежнитс пописи 
нс сс води повеќе како посебна населба, бидејќи 
вработените на овој црковен имот се од селото 
Валта и при пописите се пресметани во составот 
на жителитс од ова село.

141) МЕТОХ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- ЗОГРАФУ (ЗОГРАФОС, МЕТОХИОН 
ЗОГРАФУ) Ζωγράφου (Ζωράφος, 
Μετόχιον Ζωγράφου)
(н. па ΜΒΡ бр. 102141 од 20.12.1960)

Село и самостојна општипа во Халкидичка- 
та околија (царска наредба бр. 107/26.9.1946, Вл. 
в/к бр. 290/1946), со вкупна површина иа општин- 
скиот атар од 6 квадратни километри. Сместено 
е југозападно од Полигирос на патот што води од 
Солун за Карги Лимани и Касандрискиот Полу- 
остров, на надморска височина од 65 метри (23°16' х 
40°17'). Всушност се работи за нова бегалска иа- 
сслба основана на некогашниот зографски метох 
кој во 1920 година с рсгистриран како населба со 
52 жители. Во 1924 година тука биле сместени 96 
бргалски семсјства со вкуппо 246 жители, колку 
што имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
е евидентирано со 364, во 1951 година со 397, во 
1961 година со 362, во 1971 година со 275, во 1981 
година со 317, а во 1991 година со 432 жители. 
Бидејќи селото лежи в поле и располага со плод- 
ни обработливи површини, населението произве- 
дува жито, овошје и други земјоделски произво- 
ди, додека сточарството поради ограниченитс 
пасишта е слабо развиено.

142) МЕТОХ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- МЕТОХИОН ЗОГРАФУ 
Μετόχιον Ζωγράφου

На Касандрискиот Попуостров во атарот на 
општината Касандрино, на четири километри ис- 
точно од селото, постои метох кој е сопственост 
на Зографскиот манастир (23°29' х 40°0Г). Овој 
мстох во пописот од 1920 година е евидентиран 
како населба со 16 жители. Во подоцнежните по- 
писи повсќе пе се спомнува, бидејќи луѓето што 
го обработуваат чмотот се од селото Касандри- 
но, под чија општпна и припаѓа.

143) МЕТОХ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- МЕТОХИОН ЗОГРАФУ 
Μετόχιον Ζωγράφου

Југоисточно од Полигирос во атарог на оп- 
штината Сермили во пописотод 1920 година е еви- 
дентиран метох на Зографскиот манастир (23°33' 
х 40° 17'), ца кој биле вработепп 6 лица. Овој метох 
пе се спомнува Во подоцнежните пописи, бпдејќи 
го обработуваат жители од селото Сермили. При 
пописот во 1981 година во атарот па општината 
Сермили е регистрирана иова населба под името 
Неа Сермили со 14 жители. Не е исклучено дека 
сс работп за обпова на овој метох кој како нова 
населба е преименуван (види и село Ново Сермили).

144) МЕТОХ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- ЗОГРАФУ (МЕТОХИОН ЗОГРАФУ) 
Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου)

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
на околу четири километри југозападно од Сиќа, 
под чија општина и припаѓа, сместен е метох кој 
е сопственост на свстогорскиот Зографски мана- 
стир (23°56' х 40°01’). Сс паоѓа во непосредна бли- 
зина на Метох Агапитон. Метохот во пописот ој 
1920 годипа е евидентнрап со 11 жители. Во по- 
доцнежните пописи нс се спомнува повеќе како 
населба, а имотот го обработуваат жители на се- 
лото Сиќа.

145) МЕТОХ ЗОГРАФ (ЗОГРАФСКИ МЕТОХ)
- ЗОГРАФУ (МЕТОХИОН ЗОГРАФУ) 
Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου)

На источниот брсг па Снтонскиот Полуос- 
тров во атарот на оппггината Агиос Николаос 
(23°44' х 40° 14’), во непосредна близина на Мето® 
Кутлумуш, постои метох сопственост на свето- 
горскиот Зографски манастир. Како таков е ев·- 
дентиран во пописот од 1913 година, но не е да- 
ден одделно бројот на жителите од секој посебе· 
метох, поради што и ие сме во состојба да го 
наведеме бројот на неговите жители. Во подоц- 
нежните пописи овој метох не се спомнува пове- 
ќе, но затоа е иаведен во повеќе карти, а во по 
писот од 1991 година е евидентаран со 3 жители.

146) МЕТОХ КАПУ
- НЕА ПОТИДЕА (МЕТОХИОН КАПУ) 
Νέα Ποτείδαια (Μετόχιον Καπού)

Βο иајсеверниот дел на Касандрискиот По- 
луосгров, на самото мссто каде што со канал е 
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пресечен полуостровот од континенталниот дел 
на Халкидика, сместена е новата бегалска насел- 
ба Нса Потидеа, подигната во 1924 година на ме- 
стото на некогашпиот мстох познат под името 
Метох Капу (23°20’ х 40° 12'). Тука биле сместени 
144 бегалски семејства со вкуппо 504 жители, 
колку што броело селото при пописот од 1928 го- 
дина. Поради убавата местоположба и климаг- 
ските услови, селото почиало брзо да расге. Веќе 
во 1940 година бројот на жителитс се качува на 
804, во 1951 година селото има 916, во 1961 го- 
дина 852, во 1971 година 732, во 1981 година 917, а 
во 1991 година 1.094 жители. Селото располага со 
мало пристаниште со траект за пренесување на 
гуристи и други посетители кои доаѓаат од внат- 
решноста за Касапдрискпот Полуостров. Селото 
претставува самостојна општина во Халкидичката 
околија (паредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/ 
1926), со вкупна површина на општиискиот атар 
од 18 квадратпи километри. Неговите жители по- 
крај земјоделство се запимаваат и со туризам, со 
риболов, со поморство и други запимања. Во се- 
лото е сместена и жандармериска станица која вр- 
ши надзор и врз неколку околни села.

147) МЕТОХ КАРАКАЛ
- ФИЛАКЕ КАРАКАЛУ
(АГРОТИКЕ ФИЛАКЕ КАРАКАЛУ, 
МЕТОХИОН КАРАКАЛУ)
Φυλακαί Καρακάλλου (Αγροτικαί Φύλακαν 
Καρακάλλου, Μετόχιον Καρακάλλου)

Βο атарот на општината Метох Свети Пав- 
ле (Неа Фокеа) на Касандрискиот Полуостров во 
минатото постоел мал метох под името Метох 
Каракал (23°23 х 40°06’). Овој метох во пописот 
од 1920 година е евидентиран со 23 жители, а во 
1928 година со 77 жители, сите бегалци. Малку 
подоцна бегалците го напуштиле метохот и се 
преселиле во други села, поради што престанал 
да се води како посебна населба. По Втората 
светска војна метохот бил претворен во за гвор, 
па како гаков прв пат се спомнува во пописот од 
1961 година со 43 затвореници. Во 1971 година се 
евидентирани 15, во 1981 година 20, а во 1991 го- 
дина 17 жители.

148) МЕТОХ КАРАМАН
- МЕТОХИОН КАРАМАН
Μετόχιον Καραμάν

На западниот брег на Касандрискиот Полу- 
остров, во атарот на оппггината Каландра постои 
мал метох познат под името Метох Караман, кој 
во 1920 година бил регистриран со 31 жител. По- 

доцна овој метох пе се води како посебна насел- 
ба, бидејќи вработепите па овој црковен имот 
главно се од селото Каландра, под чија општина 
припаѓа.

149) МЕТОХ КАРАМАН
- НЕА ПЛАГИЈА
(МЕТОХИОН ΚΑΡΑΜΛΗ) 
Νέα Πλάγια (Μετόχιον Καραμάν) 
(н. бр. 7623 од 1926 г., Вл. в/к бр. 20/1926)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 26.3.1926, Вл. в/к бр. 111/1926), со 
вкупиа површина па општинскиот атар од 9 ква- 
дратни километри. Сместено е југозападно од По- 
лигирос и западно од Карги Лимани на морскиот 
брег (23° 13’ х 40°17'). Всушносг се работи за по- 
раисшеп Метох Караман, кој е регистриран во 
пописот од 1920 година со 21 жнтсл. Во 1924 
година тука биле сместеии 158 бегалски семеј- 
ства со вкупно 561 жител, колку што имало ссло- 
то во 1928 година. Новата бегалска населба е из- 
градена три киломезри поиајугозапад од старата 
населба на метохот и може да се смета за сосема 
нова (23°12' х 40°16'). Во 1940 година е евиденти- 
рана со 603, во 1951 година со 816, во 1961 година 
со 733, во 1971 година со 688, во 1981 година со 
844, а во 1991 година со 1.066 жители. Бидејќи се- 
лото е приморско, а располага и со богати обра- 
ботливн површини, мо1Ш1е е богато. Основни про- 
изводи се овошје и жито, а населението делумно 
се занимава и со сточарство, риболов и туризам.

150) МЕТОХ КЕЛИ
- КЕЛИ (МЕТОХИОН КЕЛИ)
Κελί (Μετόχιον Κελί)

Во атарот на оппггината Валта на Касандри- 
скиот Полуостров во 1920 година е регисгриран 
метохот Кели со 20 жители. Овој метох во по- 
доцнежните пописи не се спомнува како посебна 
населба, бидејќи манасгирскиот имот го обрабо- 
туваат жители од селото Валта. Во пописот од 
1991 година повгорно с евидентиран со 4 жителн.

151) МЕТОХ КОМПАС
- МЕТОХИОН КОМПАС
Μετόχιον Κομπάς

Во јужниот дел па Ситонскиот Полуостров 
во атарог на општината Сиќа постои мал метох 
под имсто Метох Компас, кој во 1920 година е 
евидентиран со 33 жители. Во подоцнежните по- 
писи овој мстох не е регистриран како посебна 
населба, бидејќи го обработуваат жители од се- 
лото Сиќа, под чија ошптина и припага.
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152) МЕТОХ КОНСТАМОНИТ
- МЕТОХИОН КОНСТАМОНИТУ 
Μετόχιον Κωνσταμονίτου

Југозападно од Полигирос и северозападно 
од Карги Лимани во атарот на општината Метох 
Дионисиј постои мал метох познат под имсто 
Метох Констамони г, кој во пописотод 1920 годи- 
на е регистриран со 68 жители, од кои 46 мажи, 
што укажува на факто г дека се работи претежно 
за наемни работници на овој манастирски имот. 
Подоцна метохот не е повеќе регистриран како 
посебна населба, бидејќи имотот им е поделен на 
бегалските жители од соседното село Метох Ди- 
онисиј.

153) МЕТОХ КОНСГАМОНИТ
- МЕТОХИОН КОНСГАМОНИТУ 
Μετόχιον Κωνσταμονίτου

Во атарот на оппггината Партенон на запад- 
ниот брсг на Ситонскиот Полуостров, североза- 
падно од Партенон, постои мал метох под името 
Мстох Констамонит (23°46' х 40°08'). Во пописот 
од 1920 година е регистриран со 72 жители. Во 
подоцнежните пописи метохот не се води како 
посебиа населба, бидејќи имотот по правило го 
обработуваат жители од селото Партенон, под 
чија оппггина и припаѓа.

154) МЕТОХ КРИЈАРИЦИ
- МЕТОХИОН КРИЈАРИЦИ 
Μετόχιον Κριαρίτσι

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров, 
во атарот на општината Сиќа, постои мал метох 
познат под имсто Метох Кријарици, кој во попи- 
сот од 1920 година е регистриран со 21 жител, од 
кои 17 мажи, што зборува дека се работи за на- 
смни работници на овој манастирски имот. Во 
подоцнежните пописи метохот не се води како 
посебна населба, бидејќи неговивот имот го об- 
работуваат жители од селото Сиќа, под чија оп- 
пггина припаѓа.

155) МЕТОХ КРОМИД
- МЕТОХИОН КРЕМИДИ
Μετόχιον Κρεμμύδι

Во атарот на општииата Валта на Касан- 
дрискиот Полуостров постои мал метох познат 
под невообичаеното име Мстохион Кремнди (Ме- 
гох Кромид), кој во пописот од 1920 година е 
регистриран со 23 жители. Во подоцнежните по- 
писи метохот не се води како посебна населба, 
бидејќи го обработуваат жители на селото Валта, 
под чија општина и припаѓа.

156) МЕТОХ КСЕНОФОНД
- МЕТОХИОН КСЕНОФОНГОС 
Μετόχιον Ξενοφώντος

На североисточниот брег на ситонскиот мор- 
ски брег, југоисточно од Полигирос и јужно од 
Агиос Николаос, под чија општина и припаѓа, 
постои мал метох познат под името Метох Ксе- 
нофонд. Овој метох во пописот од 1920 година е 
регисгриран со 29 жители. Во подоцнежпите по- 
писи метохот не се води како посебна паселба, 
бидејќи имотот го обработуваат жители од село- 
то Агиос Николаос.

157) МЕТОХ КСЕНОФОНД
- ФИЈ1АКЕ КСЕНОФОНТОС 
(АГРОТИКЕ ФИЛАКЕ КСЕНОФОНТОС, 
МЕТОХИОН КСЕНОФОНТОС) 
Φυλακαί Ξειποφιόντος 
(Αγροτικαί Φυλακαί Ξενοφώντος, 
Μετόχιον Ξενοφώντος)

Βυ северниот дсл на Касандрискиот Полу- 
остров во атарот на општината Валта недалеку 
од северозападниот морски брсг (23°2Г х 40°05'), 
во минатото постоел мал мстох познат како Ме- 
тох Ксснофонд. Во пописот од 1920 година е еви- 
дентиран со 29 жители. Во подоцнсжните пописи 
метохот не е регистриран повеќе како посебна 
населба, бидејќи имотот го обработувале жители 
од селото Валта. По Втората светска војна с 
прегворен во затвор во кој билс сместувани зат- 
вореници од големиот терор што владееше во 
врсмето на Граѓанската војна, така што тука беа 
затворени голем број Македонци. По завршу- 
вањего на војната остана како редовен затвор. 
Прв пат е евидентиран како таков во пописот од 
1961 година со 117 житсли (затвореници и персо- 
нал). Во 1971 година е евидентиран со 40, во 1981 
година со 41, а во 1991 година со 94 жители.

158) МЕТОХ КСИРОПОТАМ
- МЕТОХИОН КСИРОПОТАМУ 
Μετόχιον Ξηροποτάμου

Во јужниот дел на Касандрискиот Полуос- 
гров во атарот на општината Касандринон пос- 
тои мал метох познат под името Метох Ксиропо- 
там, кој во пописот од 1920 година е евидентиран 
со 5 жители. Во подоцнежните пописи овој метох 
не се води како посебна населба, бидејќи не- 
говиот мал имот го обработуваат жителите οι 
селото Касандринон, под чија општина и при- 
паѓа.
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159) МЕТОХ КСИРОПОТАМ
- САРТИ (МЕТОХИОН КСИРОПОТАМУ) 
Σάρτη (Μετόχιον Ξηροποτάμου)

Ссло и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од. 2.2.1929, Вл. в/к бр. 44/1929), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 53 ква- 
дратни километри. Смсстсно е на југоисточниот 
морски брегна Ситонскиот Полуостров како при- 
морска населба (23°59' х 40°06'). Всушност се ра- 
боти за новооснована бегалска населба, подигна- 
та на местото на некогашниот Метох Ксиропо- 
гам кој во пописот од 1920 година е евидентиран 
со 92 жители. Тука во 1924 година, во новоосно- 
ваната населба, биле сместени 135 бегалски се- 
мејства со вкупно 456 бсгалски житсли (по поте- 
кло од Фокеа во Мала Азија), колку што имало 
селото во 1928 година. Порадн убавата местопо- 
ложба и благата клима селото почна да расте, 
така што веќе во 1940 година имаше 624 жители. 
Во 1951 година е евидентирано со 622, во 1961 го- 
дина со 706, во 1971 година со 678, во 1981 година 
со 777, а во 1991 година со 937 жители. Селото со 
внатерпшоста е поврзано со убав туристички пат. 
Неговите жители, освен со земјоделсгво, особе- 
но со одгледувањето на маслипката која тука из- 
вонредно добро успева, се занимаваат со туризам 
» дслумно со рибарство. Самиот метох, односно 
храмот на метохот кој во минатото се сметал и 
како локација на населбата, се наоѓа околу шест 
километри посеверозападно (23°55' х 40°07') од 
локацијата на која е подигната новата бегалска 
населба.

160) ΜΕΊΌΧ КУТЛУМУП1
- МЕТОХИОН КУТЛУМУСИУ
Μετόχιον Κουτλουμουσίου

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
во атарот на општината Сиќа постои мал метох 
познат под името Метох Кутлумуш, кој во попи- 
сот од 1920 година е регистриран со 54 жители. 
Во подоцнежните пописи овој метох не е регис- 
триран како посебна населба, бидејќи имотот го 
обработуваат жители од селото Сиќа под чија 
оппггина и припаѓа.

161) МЕТОХ КУТЛУМУ1И
- МЕТОХИОН КУТЛУМУСИУ 
Μετόχιον Κουτλουμουσίου

Во јужниот дел на Касандрискиот Полуос- 
тров во атарот на општината Касандринон пос- 
тои мал метох познат под името Метох Кутлу- 
муш, кој во пописотод 1920 година е регисзриран 
со 5 жители. Овој метох во подоцнежнитс пописи 

не се води како посебна населба, бидејќи овој 
мал имот го обработуваат жители од соседното 
ссло Касанрдинон под чија општина и припаѓа.

162) МЕТОХ КУТЛУМУШ
- МЕТОХИОН КУТЛУМУСИУ 
Μετόχιον Κουτλουμουσίου

На источниот брег на Ситонскиот Полуос- 
тров (23°5Г х 40°1Г), на мала оддалеченост и се- 
верно од Зографскиот метох, во мннатото по- 
стоел мал метох познат како Метох Кутлумуш. 
Како гаков с евидентиран во пописот од 1913 го- 
дина без означување на бројот на жителите, до- 
дека во подоцнежните пописи не се спомнува по- 
веќе како посебна населба, иако е означен во не- 
кои од картите.

163) МЕТОХ ЛАВРА
- МЕТОХИОН ЛАВРАС
Μετόχιον Λαύρας

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров, 
во атарот па општината Сиќа, постои мал метох 
кој е сопственост на светогорскиот манастир Лав- 
ра. Овој метох во пописот од 1920 година е ре- 
гистриран со 14 жители. Во подоцнежните попи- 
си метохот не сс води како посебна населба, би- 
дејќи имотот го обработуваат жители од сосед- 
ното село Сиќа, под чија оПпггина и припаѓа.

164) МЕТОХ ЛАВРА
- МЕТОХИОН ЛАВРАС 
Μετόχιον Λαύρας

На источниот морски брег на Касандри- 
скиот Полуостров во атарот на селото Атитос 
постои мал метох познат под името Метох Лавра 
(23°25' х 40°05') кој е сопственост на светогор- 
скиот манастир Лавра. Овој метох во пописот од 
1920 година е регистриран со 27 жители. Во 
подоцнежните пописи не се води како посебна 
населба, бидејќи имотот го обработуваат жители 
од соседното село Атитос, под чија општина и 
припаѓа.

165) МЕТОХ ПАПАСТАТИ
- МЕТОХИОН ПАПАСТАТИ
Μετόχιον Παππαστάθη

Во атарот на општипата Валта на Касандри- 
скиот Полуосзров постои мал метох познат под 
името Метох Папастати (23°22' х 40°05’) кој во 
пописот од 1920 година е регистриран со 13 жи- 

25 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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тели. Овој метох во подоцнежните пописи не се 
спомпува повеќе како посебна населба, бидејќи 
имотот по правило го обработувале житсли од 
селото Валта, под чија општина и припаѓа. По 
Втората светска војна имотот е претворен во 
затвор и вклучен во агрокомбинатот на Метох 
Ксснофонд според кој и го доби името новоосно- 
ваниот затвор (види и Метох Ксенофонд - Фила- 
ке Ксенофонтос).

166) МЕТОХ ПАГРИОТИКО
- МЕТОХИОН ПАТРИОТИКОН 
Μετόχιον Πατριωτικόν

Во северниот дел на Касандрискиот Полу- 
остров јужпо од Неа Потидеа (Метох Капу) во 
мииатото постоел мал метох познат под името 
Метох Патриотико, кој во пописот од 1920 годи- 
на с регистриран со 42 жители. Овој метох во по- 
доцнежните пописи не се спомува повеќе како 
посебна населба, бидејќи неговиот имот е поде- 
лен меѓу бегалското населание на новооснова- 
ната бегалска населба Неа Потидеа (Метох Ка- 
пу).

167) МЕТОХ ПЕТРИОТИКО
- МЕТОХИОН ПЕТРИОТИКОН 
Μετόχιον Πετριότικον

Во најсеверниот дел на Касандрискиот По- 
луостров, јужно од селото Метох Капу (Неа По- 
гидса), во атарот на оваа општина, до 1924 годи- 
на постоел мал метох, познат под името Метох 
Петриотико (23°2Г х 40°09'), во 1920 година ре- 
гистриран со 45 жители. Во овој метох во 1924 
година биле сместени помал број бегалски семеј- 
сгва, кои во 1928 година броеле 42 жители. По- 
доцпа тие се преселиле во новооснованата бегал- 
ска населба Неа Потидеа (Метох Капу), поради 
што овој метох престанал да се води како по- 
себна иаселба.

168) МЕТОХ ПЕТРИОТИКО
- МЕТОХИОН ПЕТРИОТИКОН 
Μετόχιον Πετριότικον

Во јужниот дел на Касандрискиот Полуос- 
тров во атарот на општината Сиќа постои мал 
мстох познат под името Метох Петриотико, кој 
во 1920 година е регистриран со 15 жители. Овој 
метох во подоцнежните пописи не се води како 
посебна населба, бидејќи луѓето што г<7 обрабо- 
туваат имотот се од соседното село Сиќа, под чи- 
ја општина и припаѓа овој метох.

169) МЕТОХ НИРГ
-ПИРГОС(МЕТОХИОН ПИРГУ) 
Πύργος (Μετόχιον Πύργου)

Западно од Никит и источно од Мето.х Во- 
зика (Метаморфосис), на самиот брсг на северо- 
западниог дел на Ситонскиот 11олуостров (23°38’ х 
40°14'), во атарот на општината Пикит, во ше- 
есеттите години с подигната мала туристичка на- 
селба позната под името Пиргос, односпо таа го 
носи името на истоимениот метох, кој како таков 
се спомнува во пописот од 1913 година. Оваа ма- 
ла гуристичка населба прв пат се спомнува како 
таква во пописот од 1971 година, но без жители, 
додека во пописот од 1981 година воопшто не е 
земена во евиденција. Не е исклучено дека се ра- 
боти за туристичката населба Калогрија, која прв 
пат сс спомнува во пописот од 1981 година со 5 
жители (види и населба Калогрија).

170) МЕТОХ ПОЛИХРОП
- Г1ОЛИХРОНОН 
(МЕТОХИОН ПОЛИХРОНУ) 
Πολύχρονον (Μετόχιον Πολύχρονου)

Село и самостојна општпна во Халкидичка- 
га околија (н. од 11.6.1928, Вл. в/к бр. 176/1928), 
со вкупна површипа на општинскиот атар од 17 
квадратни километри. Сместено е па североис- 
точниот морски брег на Касапдрискиот Полуос- 
тров (23°32' х 40°0Г), а се смета за постара изгра- 
дена грчка населба, која К'нчов ја регистрира со 
200 грчки жители. Во пописот од 1920 година е 
евидентирана со 308 жители, во 1928 годипа со 
305, во 1940 година со 462, во 1951 година со 507, 
во 1961 година со 455, во 1971 година со 389, во 
1981 годипа со 516, а во 1991 година со 751 жител. 
Селото е поврзано со убавиот туристички кру- 
жен пат со други места на полуостровот. Него- 
вите жители покрај со земјоделство и сточарство 
(тука вирее маслинката и други јужни кулгури) 
денес се занимаваат со туризам и делумно и со 
рибарство. Тука е сместена и жандармериска ста- 
ница која врши надзор и врз околните села.

171) МЕТОХ РУСКИ (РУСКИ МЕТОХ)
- КАЛИТЕА (МАЛТЕПЕ, ПЕА 
ФЛОГИТА, МЕТОХИ)Н РОСИКОН) 
Καλλιθέα (Μάλτεπε, Νέα Φλογητά, 
Μετόχιον Ρωσικόν)
(η. од 3.11.1925, Вл. в/к бр. 361/18.11.1925) 
(н. бр. 107 од 26.9.1946, Вл. в/к бр. 296/1946)

Село и самостојна оппггина во Халкидичка- 
та околија (н. бр. 107/26.9.1946, Вл. в/к бр. 296 од 
1946), со вкупна површина на општинскиот атар 
од само 5 квадратни километри. Сместено е на 
источниог брег на Касандрискпот Полуостров. 
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околу три километри јужно од Атитос (23°27' х 
4()°05'). Всушпост се работи за нова бегалска на- 
селба изградена па местото на некогашииот Ру- 
ски Метох кој во пописот од 1920 година е еви- 
дентиран со 41 жител. Тука во 1924 година бнла 
подигната пова бегалска населба во која биле сме- 
стспи исклучителпо бегалски семејства. Во 1928 
годипа се води со 112 жители, во 1940 година со 
215, во 1951 година се попишани 216, во 1961 го- 
дина 198, во 1971 година 321, во 1981 година 330, а 
во 1991 година 380 жители. Селото с поврзано со 
убав туристички пат, а покрај земјоделство него- 
ви ге жители се заппмаваат со туризам и со рнбо- 
лов. (Селото три пати го променило своето име.)

172) МЕТОХ РУСКИ (РУСКИ МЕТОХ)
- ФЛОГИТА (НЕА АНТИГОНИЈА, 
МЕТОХИОН РОСИКОН) Φλογητά 
(Νέα Αντιγόνεια, Μετόχιον Ρ«σικόν)
(н. од. 16.6.1926, Вл. в/к 6ρ. 217/30.6.1926) 
(π. од 11.5.1934, Вл. в/к бр. 176/22.5.1934)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217 од 30.6. 
1926), со вкупна површина на оппггинскиот атар 
од 11 квадратии километри. Сместено е југоза- 
падно од Полигирос и западно од Карги Лимани, 
на два километра северно од морскиот брег, на над- 
морска височина од 30 метри (23°1.3' х 40°16'). Всуш- 
ност се работи за нова бегалска населба изграде- 
на иа имотот кој некогаш бил метох на свстогор- 
скиот Руски манастир. Како метох се спомнува 
во пописите од 1913 и 1920 година кога бил еви- 
денгиран со 37 жители. На овој имот, на два ки- 
лометра југозападно од населбата, крај самиот мор- 
ски брег (23°13* х 40°16') во 1924 година била подиг- 
ната нова бегалска населба во која биле сместени 
225 бегалски семејства со вкупно 628 жителн, 
колку што броело селото во 1928 година. Во 1940 
година е евидентираио со 840, во 1951 година со 
880, во 1961 година со 820, во 1971 година со 719, 
во 1981 година со 885, а во 1991 година со 1.368 
жители. Бидејќи лежи в поле и земјата делумно 
се наводнува, селото е мошне богато. Основни 
производи се пченица, овошје, а бидејќи насел- 
бата е приморска, жителите се занимаваат и со 
риболов, а во послсдно време и со туризам.

173) МЕТОХ СВЕТА АНАСТАСИЈА 
(МЕТОХ АНАСТАСИЈА)
- АГИЈА АНАСГАСИЈА
(МЕТОХИОН АГИЈАС АНАСТАСИЈАС, 
МЕТОХИОН АНАСГАСИЈ АС)) 
Αγία Αναστασία (Μετόχιον Αγίας 
Αναστασίας, Μετόχιον Αναστασίας)

Βο јужниот дел на Касандрискиот Полуос- 
тров југоисточно од Касандринон, во чиј агар и 

се наоѓа, до неодамна бил сместен мал метох по- 
знат под името Метох Света Анастасија (Мето- 
хион Агијас Анастасијас) (23°29' х 40°00'). Како 
паселба во пописот од 1920 година се води со 41 
жител, во 1928 година имал 23, во 1940 година 75, 
во 1951 година 27 жители. Во подоцнежните по- 
писи повеќе не се спомнува како населба, што 
укажува на факгот дека е напуштен.

174) МЕТОХ СВЕТА АНАСТАСИЈА
- КАРВУНО (МЕТОХИОН 
АГИЈАС' АНАСТАСИЈАС) 
Κάρβουνό (Μετόχιον Αγίας Αναστασίας)

Мала, сега растурена населба која админи- 
стративпо влсгувала во составот па општината 
Карвја во Халкидичката околпја. Селото лежело 
околу три кплометри северео од морскиот брег 
(23°07' х 40° 18'), крај самиот пат што води од 
Мстох Чали (Неа Каликратија) за Карги Лимапи 
(Нса Мудања). Кп'чов не го спомнува, но во по- 
писотод 1913 годииа е евидентирано со 155 жите- 
ли, во 1920 година само со еден жител, а во 1928 
година со 41 жител. Веројагно сс работи за чиф- 
лигарска населба која малку подоцна се распад- 
нала, бидсјќи во подоцнежните пописи не се спом- 
пува повеќе како населба.

175) МЕТОХ СВЕТА ПЕДЕЛА
- АГИЈА КИРЈАКИ (МЕТОХИОН 
АГИЈАС КИРЈАКИС, СФИГМЕНУ) 
Αγία Κυριακή
(Μετόχιον Αγίας Κυριακής, Σφιγμένου)

Βο југозападниот дел на Ситонскиот Полу- 
остров и јужно од селото Балабан (Неос Марма- 
рас) покрај самиот морски брег до неодамна по- 
стоеше мал метох позпат како Метох Света Не- 
дела (Мстохиоп Агијас Кирјакис или Агија Кир- 
јаки), Овој метох е познат п под името Метохион 
Симеонитикоп, како пгго е регистриран во некои 
карти (23°49' х 40°02'). Ова име доаѓа највсроатно 
поради храмот кој гука постои и е посветен на 
света Недела. Регистриран е како посебна насел- 
ба во пописот од 1928 година со шестмина жите- 
ли, додека во подоциежните пописи не се спом- 
пува повеќе, што значи дека бил папуигтен како 
населба. Најверојатно се работи за истиот метох 
кој се спомнува во пописот од 1920 година во 
составот на оппггината Сиќа со 41 жител, бидеј- 
ќи двеге општини граничат, а метохот кој се 
спомнува во составот на Сиќа (Сикеа) во 1920 го- 
дипа не се спомнува во 1928 година, поради што и 
не го регистрираме како посебна населба. Ме- 
тохот Свега Исдела (Агија Кирјаки) е обновен 
во последните години и повеќс служи како турис- 

25*
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тичка локација во која е особено живо преку лст- 
пиот период. Во пописот од 1981 година повтор- 
но е евидентиран, но без жители, додека во попи- 
сотод 1991 година е евидентиран со 5 жители.

176) ΜΕΊΌΧ СВЕТИ ГРИРОРИЈ
- МЕТОХИОН АГИУ ГРИГОРИУ 
Μετόχων Αγίου Γρηγορίου

Мал метох во југозападниот дел на Ситоп- 
скиот Полуостров оддалечен само еден киломс- 
гар од селото Балабан, под чија опшгина и при- 
пага (23°48' х 40°05'). Како населба е регистриран 
во пописот од 1928 година со четирл жителн, до- 
дека во подоцнежните пописи не се спомнува, 
бидејќи се смета дека е споен со селото Балабан.

177) МЕТОХ СВЕГИ ГРИРОРИЈ
- МЕТОХИОН АГИУ ГРИГОРИУ 
Μετόχων Αγίου Γρηγορίου

На пајјужниот приморски брег на Касандри- 
скиот Полуостров во атарот на општината 11а- 
љури постои мал метох познат како Метох Свети 
Григориј (Метохион Агиу Григориу). Како па- 
селба е регис гриран во пописот од 1928 година со 
четири жители. Во подоциежните пописи не сс 
води како посебна населба, бидејќи имотот го 
обработуваат жители од селото Паљури.

178) МЕТОХ СВЕТИ 11АВЈ1Е
- АГИОС ПАВЛОС 
(МЕТОХИОН АГИУ ПАВ.ПУ)
Άγιος Παύλος (Μετόχιον Αγίου Παύλου)

Село и самостојна оппггина во Халкидичката 
околија (царска наредба од 27.11.1947, Вл. в/к бр. 
277/1947), со вкупна површипа на општинскиот 
а гар од 14 квадратни километри. Сместено е ју- 
гозападно од Полигирос и југоисточно од Солун 
недалеку од морскиот брег, крај патот што води 
од Солун за Карги Лимани (Неа Мудања) и Ка- 
сандрискиот Полуостров (23°04' х 40°20'). Него- 
вата надморска височина изнесува 40 метри. Во 
минатото тоа бил мал метох во кој пре гежно би- 
ле вработени селани од соседните села. Во 1913 
година се спомнува со само 17 жители, додека во 
пописот од 1920 година имал 50 жители. Во 1924 
година тука билс сместени бегалски семејства со 
вкупно 276 жители, колку што се регистрирани во 
1928 година. Селото во 1940 година е евидентира- 
но со 413, во 1951 година со 422, во 1961 година со 
412, во 1971 година со 340, во 1981 година со 409, 
а во 1991 година со 538 жители. Бидејќи лежи в 
полс. а земјата делумно се наводпува од малата 
река што тече пиз селото, почвата е мошне плод- 

па. Населепието се заиимава со земјоделство и 
произведува главно пченица, пченка и овошје, но 
вниманис му посветува п на сточарството.

179) МЕТОХ СВЕГИ ПАВЛЕ
- МЕТОХИОП АГИУ ПАВЛУ
(Μετόχιον Αγίου Παύλου)

Мал мстох сместеп во јужниот дел на Си- 
топскиот 11олуостров во атарот на општинага Си- 
ќа. Се спомнува при пописот од 1920 година со 57 
жители. Во подоцнежните години нс се спомнува 
како посебна паселба, бпдејќи имотот го обрабо- 
туваат селаните од селото Сиќа.

180) МЕТОХ СВЕТИ ПАВЛЕ
- НЕА ФОКЕА

(МЕТОХИОН АГИУ ПАВЛУ)
Νέα Φώκαια (Μετόχιον Αγίου ΙΙαύλου) 
(ιι. од 30.6.1925, Вл. в/к бр. 163/4.7.1925)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
га околија (н. од 30.6.1925, Вл. в/к бр. 163/1925), 
со вкупна поврпшна на опиггипскиот атар од 33 
квадрагни километри. Сместено е па североис- 
точниот морски брсг па Касапдрискиот Полуос- 
■фов (23°24' х 40°08') и со внатрешноста па земја- 
та и со самиот иолуостров е поврзапо со убав ас- 
фалтиран пат. Овој мал метох, кој во 1920 година 
е регисгриран со само 28 жители, благодарение 
на смесгувањето на голем број бегалски семеј- 
ства наскоро се претворил во голема и убава при- 
морска турисгичка паселба. Така веќе во 192? 
година се води со 617 жители, во 1940 година пма 
1.139, во 1951 годипа 1.071, во 1961 годипа 1.237, 
во 1971 година 917, во 1981 година 1.076, а во 1991 
година 1.264 жители.

181) МЕТОХ СТАВРОНИКИ ГА
- ФИЛАКЕ КАСАНДРАС (АГРОТИКЕ 
ФИЈ1АКЕ СТАВРОНИКИТА, 
МЕТОХИОН СГАВРОНИКИТА, 
ФИЛАКЕ СТАВРОНИКИТА) 
Φυλακαί Κασσάνδρας (Αγροτικαί 
Φυλακαί Σταύρο νικήτα, Μετόχιον 
Σταυρονικήτα, Φυλακαί Σταυρονικήτα)

Βο северниот дел на Касандрискиот Полу- 
остров во атарот на општината Метох Свет· 
Павле (Неа Фокеа), југозападно од ова село (23°Ж 
х 40°07'), во мииатото постоел мал метох познат 
под името Метох Ставроникита, кој во пописот 
од 1920 година е евидеигиран со 20 жители. Во 
1924 година тука биле сместени 22 бегалскп се- 
мсјства со вкупно 87 жители, колку пгго имажа 
оваа нова бегалска населба во 1928 година. Ме- 
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ѓугоа, малку подоцна целиот овој имот бил наци- 
онализирап и прегворен во затворски имог, на 
кој како затвореници работеле, според пописот 
од 1940 година, 849 лица заедно со затворскиот 
персонал (од иив само три жени). Голем број од 
затворениците биле Македонци кои сс нашлс ту- 
ка било затоа што зборувале на својот мајчин ја- 
зик или загоа што грчките власти ги сметале за 
нелојални граѓани на грчката држава. Затворо г е 
обновен по 1951 година и с поделен на три пого- 
леми стопанства со три големи затворски објек- 
ти. Метохот денес е позпат како Филаке Ставро- 
никпта или како Агротике Филаке Ставроники- 
га. Овој затвор кој постои и функционира и де- 
нес, во пописот од 1951 година е евндентиран со 
357, во 1961 година со 371, во 1971 година со 216, 
во 1981 година со 156, а во 1991 година со 240 
жителн (затвореници и персонал).

182) МЕТОХ ТРСТЕНИКА
- ДЕСТЕНИКА
(МЕ ГОХИОН ТРСТЕНИКА)
Δεστενίκα (Μετόχιον Τρστενίκα)

На југозападниот брег на Ситонскиот Полу- 
остров, југозападно од Сиќа, под чија општина и 
припаѓа, во минатото постоел мал метох познат 
како Метох Трстеника (23°53' х 39°59'), кој при по- 
писот од 1920 година се води само со тројца жи- 
тели. На ова место по Вторага светска војна би- 
ла подигната пова приморска туристичка насел- 
ба, која прв пат се спомнува како таква во попи- 
сот од 1961 година со 38 жители. Во 1971 година 
е евидентирана со 27, во 1981 година со 28, а во 
1991 година со 41 жител. Покрај со туризам, мес- 
нитс жители се занимаваат и со риболов, а по- 
малку со земјоделство и сточарство.

183) МЕТОХ ФИЛОТЕЈ
- МЕТОХИОН ФИЛОТЕУ
Μετόχιον Φιλοθέου

Во атарот на оппггината Касандринон во 
минатото постоел мал метох познат под името 
Метох Филотеј, во поиисот од 1920 година реги- 
стриран со 4 жители. Овој метох во подоцнеж- 
ните пописи пе се спомиува како посебна насел- 
ба, бидејќи имотот го обработуваат жители од се- 
лото Касандринон, под чија општииа и припаѓа.

184) МЕТОХ ХИЛАНДАР (СРПСКИ МЕТОХ, 
ХИЛАНДАРСКИ МЕТОХ)

МЕТОХИОН ХИЛАНДАРИУ (МЕТОХИ) 
Μετόχιον Χιλανδαρίου (Μετόχι)

Во западниот дел на Касандрискиот Полу- 
остров во атарот на општината Фурка во мина- 

тото постоел мал метох познат под името Метох 
Хиландар, во пописот од 1920 година евиден- 
тиран со 5 жители. Во подоцнежните пописи овој 
мстох не се води повеќе како посебна населба, 
бидејќи имотот го обработуваат жители од со- 
седното село Фурка, под чија општина метохот и 
припаѓа.

185) МЕТОХ ЧАЛИ (ЧАЛИ МЕГОХ)
- НЕА КАЛИКРАТИЈА
(МЕТОХИОН ЦАЈ1И, ЦАЛИ МЕТОХ) 
Νέα Καλλικράτεια (Μετόχιον Τσαλί, 
Τσαλί Μετόχ)
(п. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926)

Југоисточно од Солун и југозападно од По- 
лигирос, крај главниот пат игго води од Солуп за 
Касандрискиот Полуостров, до самиот морски 
брег лежи едно од најголемите и најубави при- 
морски села во Халкидичката околија, познато 
под името Неа Каликратија (23°04' х 40°19'). Ова 
село претставува самостојпа општина (н. од 16.6. 
1926, Вл. в/к бр. 217/1926) со вкупна површипа на 
општинскиот атар од 24 квадратни киломегри. 
Основано е во 1924 година на мсстото на неко- 
гашниот Мстох Чали, во 1920 година евиденти- 
ран со 35 жители. Тука биле сместени 282 бе- 
галски семејства со вкупно 1.270 жители, колку 
што се евидентирани во 1928 година. (Всушност, 
новата населба била изградена еден километар 
понаисток од старата населба на метохот.) Пора- 
ди убавата местоположба и добрите климатски 
услови, селото почпало брзо да расте и да добива 
карактеристики на поголемо гратче. Така веќе 
во 1940 година се води со 1.554 жители, за да по- 
расне во 1951 година на 1.826 жители. Во 1961 го- 
дина се попишани 1.943, во 1971 година 2.055, во 
1981 година 2.809, а во 1991 година 4.407 жители. 
Селото располага со плодна земја. Неговите жи- 
тели, покрај со земјоделство, се занимаваат и со 
разни заиаети, риболов, туризам, поморство, а по- 
малку и со сточарсгво. Во селото се сместени жан- 
дармериска станица и пошта која го опслужува 
месното население и многубројните гуристи кои 
тука престојуваат прску летниот период.

186) МИЛИЈАДА Μηλιάδα

Источно од Враста, под чија општина и при- 
паѓа, на сосема мало растојание јужно од селото 
Агиос Иоанис до Втората светска војна постоела 
мала населба позната под името Милијада (23°36’ 
х 40°23'). Во пописот од 1920 година е евиденти- 
рана со 10 жителн, додека во 1928 година се води 
со 29, а во 1940 година со 30 жители. Во подоц- 
нежните пописи не се спомнува повеќе како по- 
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себна населба, бидејќи нејзините жители се расе- 
лија, а извесен број се пресели во селото Враста, 
но продолжуваат да ги обработуваат своите имоти.

187) МИРЈОФИГОН Μυριόφυτον

Во атарот на општината Марјана во Халки- 
дичката околија, југозападно од Полигирос и се- 
верно од Агиос Мамас, како постара населба по- 
стои селото Мирјофитон (23°2Г х 40° 17'), кое ΚΊ1- 
чов го спомнува со 110 жители, додека при попи- 
сот во 1913 година е евидентирано со 200, а во 
1920 година со 170 жители. Тука во 1924 година 
биле сместени 95 бегалски жители, така што во 
пописот од 1928 година се регистрирани 307 жи- 
тели. Во подоцнежните пописи ова село нс се во- 
ди како посебна населба, бидејќи се спои со сосед- 
ното село Марјана каде што се вбројуваат и не- 
говите жители. Всушност, жителите од селого 
Марјана (Олинтос) се преселиле во новата бегал- 
ска населба Мирјофитон којс е преименувана во 
Олинтос (за подоцнежниот број на жителите види 
и село Марјана).

188) МОЛЕ КАЛИВЕ 
(КАЛИВИЈА КАСАИДРИНУ)
Μόλαι Καλύβαν (Καλύβια Κασσανδρινού)

На Касандрискиот Полуостров југозападно 
од Касандринон покрај морскиот брег е смсстена 
новата полутуристичка населба Моле Каливс, поз- 
на га и како Каливија Касандрину (Колиби на се- 
лото Касандринон) (23°28' х 39°58'), која админи- 
стративно влегува во составот на општината Ка- 
сандринон. Прв паг се спомнува како населба во 
пописотод 1971 година со 10 жители, во 1981 го- 
дина е евидентирана со 35, а во 1991 година со 47 
жители. Населбата е сместена на местото каде 
што некогаш жителите од селото Касандринон 
имале свои колиби заради обработување на сво- 
ите имоти што се наоѓале во близина и заради 
риболовот, но тие постепено се прствораат во 
гуристичка населба.

189) МОНУХА
- ПАРАДИСОС 1 Ιαράδεισος
(н. од 20.9.1955 Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Во атарот на селото Балабан во Халкидич- 
ката околија, на самиот западен морски брег на 
Ситонскиот Полуостров, иепосредно по Втората 
светска војна е подигната нова туристичка насел- 
ба позната како Монуха или Парадисос (23°47' х 
40°06'). Иако е нешто постара, прв пат е регис- 
трирана во пописот од 1951 година со 40 жители.

Во пописот од 1961 година е свидентирана со 61, 
во 1971 година со 34, во 1981 година со 24, а во 
1991 година со 44 жители. Преку летниот период 
тука е многу живо поради присуството на голем 
број туристи.

190) НИКИТ
- НИКИТИ (НИКИТАС)
Νικήτη(Νικήτας)

Големо село и самостојна оппггина во Хал- 
кидичката околија (царска наредба од 28.6.1918. 
Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 72 квадратни километри. Сме- 
стено е југоисточно од Полигирос на североза- 
падниот брсг на Ситонскиот Полуостров, од каде 
с оддалсчеио помалку од два километра (23°40' х 
40° 14'). Неговата надморска височина изнесува 40 
мезри. Селото с доста старо и е населено со грчко 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 800 
жители, но веројатно било поголемо, бидејќи во 
пописот од 1913 годпна е евидептираио со 1.324 
жители, во 1920 година имало 1.335, во 1928 годи- 
на 1.545, во 1940 година 1.738, во 1951 годипа 1.784. 
во 1961 година 1.805, во 1971 година 1.786, во 1981 
година 1.797, а во 1991 годипа 2.185 жители. Се- 
лото е мошне богато, бидејќи лежн в поле и распо- 
лага со поголсми обработливи површини, од кои 
се добиваат пченица и други видови жито. пчен- 
ка, овошје (на прво место маслинката), а поради 
тоа што располага со голем појас од морскиот брег 
се повеќе се развива и приморскиот туризам.

191) НИСИ Νησί

Во атарот на селото Сермили, јужно од него 
и најверојатно покрај самиот морски брег, подиг- 
нага е нова мала населба која е во изградба и с 
позната под името Ниси. Прв пат е регистрирана 
како населба во пописот од 1981 година со еде· 
жител. Во 1991 година се евидентирани 32 жители.

192) НОВА СЕРМИЛИ
- НЕА СЕРМИЛИ Νέα Σερμύλη

Во атарот на опиггииата Сермили во седум- 
десеттите години е подигната нова мала населба 
позната под името Неа Сермили, прв пат евидев- 
тирана во пописот од 1981 година со 14 жители. а 
во 1991 година со 29 жители. Веројатно се работ» 
за некогашниот зографски метох, кој бил сме- 
стен помалку од два километра југоисточно ол 
Сермили (23°33' х 40°17') и кој во пописот од 1981 
година се прикажува како обновена населба (в*- 
ди и Зографски Метох - Метох Зографу).
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193) ОРМОС ПАНАГИЈАС Όρμος Παναγίας

Мало пристаниште и туристички центар на 
североисточниот брег на Ситонскиот Полуос- 
тров југоисточно од Агиос Николаос, во чиј атар 
и општина се наоѓа (23°44' х 40° 14'). Прв пат е 
регистрирапо како населба во пописотод 1961 го- 
дина со 30 жигели, во 1971 година се водп со 8, во 
1981 година со 22, а во 1991 година со 37 жители.

194) ОСМАПЛИ
- НЕРОМИЛОС Νερόμυλος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Заиадно од Полигирос и околу пет километ- 
ри североисточно од Кара Тепс до неодамна пос- 
тоело малото ссло Османли (23°16' х 40°22'), кое 
администрагивио влегувало во составот на оп- 
штината Кара Тепе. Оваа мала населба во мина- 
гото била населеиа со турско населепие, како н 
повеќето околпи населби. Како такво, во попи- 
сот од 1913 година селото е евидентирано со 80, а 
во 1920 година со 61 жител. По иселувањето на 
Турците во 1924 година тука биле сместени 70 
бегалски семејства со 250 жители, но поради не- 
мање услови за егзистенција тие набрзо го на- 
пупггиле селото, кое при пописот во 1928 година 
е евидентирано само со 39 бегалски жители, во 
1940 година имаше 22, во 1951 година 85, во 1961 
година 18 жители. Во подоцпежннте пописи по- 
веќе не се спомпува како посебна населба, бидеј- 
ќи во меѓувреме и преостанатите малобројни 
жители го напупггиле.

195) ПАЗАРАКИ
- КРИОПИГИ (ПАЗАРАКИЈА) 
Κρυοπηγη (ΙΊαζαράκια)
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/1955)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 18.5.1925, Вл. в/к бр. 138/1925), со 
вкуппа површипа на општинскиот атар од 12 ква- 
драгнн километри. Сместено е во близина на ис- 
точниот брег на Касандрискиот Полуостров на 
надморска височина од 130 мстри (23°29' х 40°02'). 
Поврзано е со убав туристички пат како со полу- 
островот така и со внатрешноста на земјата. Нс- 
говото население отсекогаш било грчко. К'нчов 
го спомнува со 180 грчки жители, додека во 1913 
година е евидентирано со 266, во 1920 година со 
209, во 1928 година со 262, во 1940 година со 412, 
во 1951 година со 423, во 1961 година со 392, во 1971 
година со 342, во 1981 година со 361, а во 1991 
годипа со 427 жители. Покрај тоа што сс занима- 
ваат со земјоделство и со одгледување на ма- 

слинки, жителите се повсќс внимание му посве- 
туваа г на туризмот, а помалку се запимаваат и со 
риболов.

196) ПАЗАРЛИ МАХАЛА
(ПАЗАРЛИ, ПАЗАРЛИДЕС) 
-ДИКОРФОН Δίκορφον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во атарот на општината Кара Тепе во Хал- 
кидичката околија, околу три километри северно 
од пего (23°15' х40°2Г), до неодампа постоело ма- 
ло село Пазарлн Махала. Тоа во минатото било 
населепо со гурско населеиие. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 110 жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 190, а во 1920 година со 
110 жители. По иселувањето на Турците во 1924 
година тука биле сместени бегалски семсјства со 
вкупно 54 жители, колку што имало селото во 
1928 година. Во 1940 година се попишани 56, а во 
1951 година 53 жители. Малку подоцна селото било 
наиуштено, а жителите се преселиле во сосед- 
ното село Кара Тепе, под чија општина и при- 
паѓа, така што повеќе не се води како населба.

197) ПАЛЕА МЕ ГОХИЈА (СТАРИ МЕТОСИ)
Ιίαλαιά Μετόχια

На помалку од едеп километар југозападно 
од новата бегалска населба Метох Ксиропотам 
(Сарти) постои храм со неколку куќи кои му при- 
паѓаат на метохот Ксиропотам, познати како Па- 
леа Метохија (23°58' х 40°06'). Имсто на метохот 
доаѓа веројатно огггаму што тој е постар од мно- 
губројните метоси кои се наоѓаат во јужниот дел 
на Ситонскиот Полуостров. Иако не е евиденти- 
ран официјалпо како населба, овој метох е одбе- 
лежен во многу презентирани карти.

198) ПАЛЕОХОР
- ПАЛЕОХОРА Παλαιοχώρα

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 50 квадратни километри. Смесгено 
е северно од Полигирос во северното подножје 
на Холомонската Планина, на надморска височи- 
на од 380 метри (23°27' х 40°30'). Селото е мопше 
старо и ушге од порано населено со грчко насе- 
лсние. К'нчов го спомнува со 400 грчки жители. 
Во 1913 година е евидентирано со 680, во 1920 го- 
дииа со 694, во 1928 година со 694, во 1940 година 
со 740, во 1951 година со 751, во 1961 година со 
855, во 1971 годипа со 822, во 1981 годипа со 833, 
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а во 1991 година со 836 жители. Во селото е сме- 
стена жандармериска станица која врши надзор и 
врз неколку околни села. Населението претежно 
произведува жито, тутун, компири, но впимание 
му посветува и на сточарството, за што постојат 
поволни услови.

199) ПАЛЈАМПЕЛА (СГАРИТЕ ЛОЗЈА) 
Παλιάμπελα

Два километра северно од Кара Тепе и исто 
толку јужно од Пазарли Махала (23°14' х 40°20') 
во минатото постоела мала населба која своето 
име го добила поради тоа што била изградена на 
местото каде биле старите лозја на жителите од 
Кара Тепе. Оваа населба не е евидентирана ниту во 
сден од официјалните пописи, затоа што иејзипитс 
жители се пресметувани во составот на жителите 
од селото Кара Тепе, под чија општина и при- 
паѓала.

200) ПАЉУРИ
- ПАЉУРИОН Παλιούριον (Παλιούρι)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површина на општински- 
от атар од 31 квадратен километар. Сместено е 
во најјужниот дел на Касандрискиот 11олуостров, 
околу три километри оддалечено од морето, иа 
надморска височина од 122 метри (23°40' х 39°57'). 
Селото е прилично старо и населено е со грчко 
паселение. Како такво, во 1913 година е реги- 
стрирано со 595 жители, во 1920 година имало 
596, во 1928 година 722, во 1940 година 940, во 1951 
годипа 890, во 1961 година 775, во 1971 година 667, 
во 1981 година 863, а во 1991 година 657 жители. 
Покрај земјоделство, лозарство и одгледување на 
маслинката, жителите посебно внимание му посве- 
туваат на туризмот, бидејќи селото располага со 
убави плажи, каде што се поставени повеќе кам- 
пови и други туристички објекти.

201) ПАНАЃА Παναγιά

Западно од Полигирос, јужно од Вавдос и 
северно од Кара Тепе, под чија опнггина и при- 
паѓа, во минатото постоела мала населба позната 
под името Панаѓа (23°15’ х 40°2Г), која изгледа 
била населена со грчко население. Во пописот од 
1913 година е евидентирана со 32 жители, во 1920 
година со 72, а во 1928 година со 51 жител. Во 
подоцнежните пописи оваа населба не се спом- 
нува повеќе, што зиачи дека се распадпала.

202) ПАРАЛИЈА ГЕРАКИНИС 
(СКАЛА ГЕРАКИНИС)
Παραλία Γεράκι νής (Σκάλα Γερακήνις)

Јужно од Полигирос, на мало растојание ју- 
гоисточно од селото Геракини, постои мало при- 
сганиште со туристичка населба подигната по 
Втората светска војна под имсто Паралија Ге- 
ракинис (23°27' х 40°16'). Прв пат се спомнува во 
пописот од 1961 година со 45 жители, додека во 
пописите од 1971 и 1981 годипа бројот на нејзи- 
ните жители е вклучеи во составот на населени- 
ето од соседното село Геракини.

203) ПАРАЛИЈА ДИОНИСИУ
Παραλία Διονυσίου

Западио од Карги Лимани и јужно од Метох 
Диоиисиј во поново време е подигната нова ту- 
ристичка паселба која адмииистративно влегува 
во составот на општината Мс гох Дионисиј и е 
позната под името Паралија Дионисиу (23°15' х 
40°15’). Прв пат се спомнува во пописот од 1971 
година со 63 жители. Во пописот од 1981 година е 
регистрирана со .361, а во 1991 година со 669 жи- 
гели, што зборува дска брзо израсна во голема 
туристичка паселба.

204) ПАРАЛИЈА НЕАС ТРИГЛИЈАС
Παραλία Νέας Τρίγλιας

Јужно од селото Суфлар (Неа Триглија), под 
чија општина и припаѓа, и југозападпо од Поли- 
гпрос на сампот морски брег во поново време е 
подигната мала туристичка населба која е се уш- 
те во изградба. Позната е под името Паралија Неас 
Триглијас (23°10' х 40°16'). Прв пат е регисзрирана 
како населба во пописот од 1981 година со 5 
жители, а во 1991 година со 24 жители. Иако на- 
селбата е во изградба и служи и како мало прн- 
станиште на селото Суфлар (Неа Триглија), тука 
во лето е многу живо, бидејќи постои големо 
движење на туристи.

205) ПАРТЕНОН Παρθένων

Постара грчка населба сместена на Ситов- 
скиот Полуостров понасевероисток од селото Ба- 
лабан (23°48' х 40°07'), под чија општина и при- 
паѓа. Оддалечена е околу 5 километри источно 
од западниот морски брег. К'нчов ја спомнува ка- 
ко село со 340 жители Грци, во 1913 година е еви- 
дентирана со 372 жители, а во 1920 година со 366 
жители. Во 1940 година има 489, во 1951 година 432. 
во 1961 година 449, во 1971 година е евидентира- 
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па со 81, додека во пописот од 1981 година се води 
бсз жители. Селото кое до неговото целосно исе- 
лување претставувало самостојна општина (царска 
парсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 1918) с 
избришано од евиденција, а неговиот атар е при- 
клучеп кон оппггината Балабан. Причината за на- 
пупггањето на селото се должи па фактот што за 
населението се изградени нови живеалишта во со- 
ссдиото село Балабан кое е урбанизирано и се на- 
оѓа крај морето. Во последиве години оваа насслба 
изгледа почиала да се обновува, бидејќи во пописот 
од 1991 година е евидентирана со 24 жители.

206) ПАГЕЛИДАС Πατελιδάς

Во атарот на општината Полигирос, околу 6 
километри југозападно од гратчето, сместепо е 
сслото Пателидас (23°24’ х 40°20') кое лсжи на 
надморска височина од 180 метри. Се работи за 
сосема пова населба која прв пат се спомпува при 
пописот од 1928 година со 54 жители, а во попи- 
сотод 1940 година е регистрирана со 187 жители, 
од кои 144 мажи. Ако се земе предвид дека во 
неговата непосредна близина постојат истоиме- 
нитс рудници, тогаш станува јасно дека сс работи 
за рурдарска населба, поради што и бројот на 
мажите во споредба со жените е толку голем. 
Населбата во пописот од 1951 година е евиден- 
тирана со 189 жители, за нивниот број во 1961 го- 
дина да опадпе на 60, додека во 1971 година се βο- 
ιπ со двајца, во 1981 година само со еден жптел. 
Причината за напуштањето на населбата се дол- 
жи на затворањето на рудниците кои престанале 
да се експлоатираат. Меѓутоа, изгледа дека на- 
селбата се обновува, бидејќи во 1991 година е ре- 
гистрирана со 60 жители.

207) ПЕРИСТЕРИ Περιστέρι

На североисточниот брег на Ситонскиот По- 
луостров во атарот на општината Агиос Нико- 
лаос се наоѓа мала приморска туристичка насел- 
ба која е во изградба. Прв пат се спомнува како 
■аселба под името Перистери во пописот од 1981 
година, но без жители. И во пописот од 1991 го- 
лина е евидентирана без жители што укажува на 
фактот дека се користи само во летниот период.

208) ПИГАДАКИ Πηγαδάκι

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
■ во атарот на општината Сиќа во минатото по- 
стоела мала колибарска населба позната под името 

'галаки. Насслбата прв пат е регистрирана во 
\от од 1920 година со 10 жители, од кои 8 

мажи, 1ПТО укажува дека се работи за нскаков 
поголем посед, а најверојатно стапува збор за ма- 
настирски имот. Населбата во последниве години 
почнува да се обповува и веќе во пописот од 1991 
година е евидентирана со 8 жители.

209) ПИГАДАКИ Πηγαδάκι

Во атарог па општината Метох Полихрон 
(Полихропон) на источниот брег на Касандри- 
скиот Полуостров во последниве годипи е поди- 
гпата мала приморска туристичка населба позна- 
та под името Пигадаки. Прв пат сс спомува во 
пописот од 1981 година со 13 жители, а во 1991 
година е евидентирапа со 43 жители.

210) ПИРГОС Πύργος

Новооснована населба на местото па стара- 
та тврдина во атарот на општината Агиос Нико- 
лаос. Прв патсе спомиува во поппсот од 1991 го- 
дина со 15 жители.

211) ПИРГОС САНИ Πύργος Σανή

Мала новооснована населба во изградба во 
агарот на општипата Мстох Светн Навле (Агиос 
11авлос). Прв пат се спомпува како паселба во по- 
писотод 1991 година со 4 жители.

212) ПИЦАКАС Πίτσακας

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
штината Никит. Прв пат сс спомнува како насел- 
ба, но без жители, во пописотод 1991 година.

213) ПИЦИЈАДА
- ПЕЦАДА Πετσάδα

Југоисточно од Полнгирос и Враста, под чи- 
ја општина и припаѓа, до пеодамна постоело 
малото село Пицијада (23°37' х 40°2Г) кое било 
населено со грчко население. Прв пат се спом- 
иува како населба во пописотод 1920 година со са- 
мо тројца жители. Во 1928 годипа е евиденти- 
рано со 67, во 1940 година со 61, во 1951 година 
со 64, а во 1961 година пак со 64 жители. Во по- 
доцнежните пописи ова село повеќе не се спом- 
нува, што укажува дека е напуиггсно и неговите 
жители се преселени најверојатно во соседното 
село Метангици кај кое се гледа зголемување на 
бројот на населението во пописи ге од 1971 и 1981 
година, но поранешните жители на селото про- 
должуваат да ги обработуваат своите имоти.
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214) ПЛАНА Πλανά

Село кое е сместено источно од Враста (23°40' 
х 40°22'), под чија општина и ирипаѓа, во рамките 
на Халкидичката околија, јужно од Ларигово, на 
надморска височина од 130 ме гри. Се работи за 
постара грчка населба чии жители во пописот од 
1913 година се пресметани во составот на опигги- 
ната Враста, додека во 1920 година селото е еви- 
дентирано со 142 жители. Во 1928 година пивни- 
от број се качил на 259, во 1940 година пмало 231, 
во 1951 годипа 208, во 1961 годипа 251, во 1971 го- 
дина 243, во 1981 година 309, а во 1991 година 280 
жители. Плана е мошне богато село, бидејќи ле- 
жи в поле и располага со плодни обработливи по- 
вршини. Населението произведува мпогу пчени- 
ца, овошје и други земјоделски производи, а по- 
себно внимание му посвегува на одгледувањето 
на маслиновото дрво, кое тука многу добро успе- 
ва, како и на други јужни култури.

215) ПЛАТАНИЦИ Πλατανίτσι

Во јужниот дел на Ситонскиот Полуостров 
во атарот на општината Сиќа во минатото по- 
стоела мала колибарска населба позната под името 
Платаници. Оваа населба прв пат се спомнува во 
пописот од 1920 година со 24 жители, од кои 21 
од машки пол, што укажува дека најверојатно се 
работи за некаков манастирски имот, што го 
обработувале жители од селото Сиќа. Во подоц- 
нежните пописи Платаници не се спомнува како 
населба.

216) ПОЗАЛОН (ПОЗАЛАН, БОЗАЛАН)
- МИКРАЛОНА Μικράλωνα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западио од Полигирос и северозападно од 
Суфлар, под чија оппггина припаѓало, на надмор- 
ска височина од 130 метри било сместено малото 
село Позалон (23°12' х40°2Г). Селото во минатото 
било населено со турско паселение. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 225 жители, во 1913 годи- 
на е евидентирано со 200, а во 1920 година со 288 
жители Турци. По нивното присилно иселување 
во 1924 година во Турција, тука биле сместени 28 
бегалски семејства со вкупно 115 жители, колку 
што имало селово во 1928 годипа. Во 1940 годипа 
е евидентирано со 112 жители, а во пописот од 
1951 година се спомнува како напуштена насел- 
ба, бидејќи жителите не биле вратени во селото 
по Граѓанската војна кога биле иселени од влас- 
та. Но, во 1961 година повторно се спомнува со 
48 жители. Во подоцнежните пописи селото по- 
веќе не се спомнува, бидејќи пеговите жители за- 

секогаш се преселија во Кара Тепе (Неа Триг- 
лија), под чија оппггина и припаѓа нивниот атар и 
каде за нив беа изградени посебни станови. Ме- 
ѓутоа, тие продолжуваат да ги обработуваат сво- 
итс имоги во Позалои.

217) ПОЛИГИРОС Πολύγυρος

Гратче и седиште на Халкидичкиот округ и 
околија. Лсжи југоисточно од Солун, од каде е 
оддалечеио 69 километри (23°27' х 40°23'). Тоа е 
сместено во југозападното подножје на Холомон- 
ската Планииа на надморска височина од 540 ме- 
три. Од 1924 година има статус на градска оп- 
штипа (п. од 16.9.1924, Вл. в/к бр. 2.34/1924), со вкуп- 
на површипа на опиггинскиот атар од 199 квад- 
ратпи киломстри. Неговото населепие отсеко- 
гаш било грчко. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 3.000 жители, во пописот од 1913 годипа е еви- 
дентирано со 2.600, во 1920 година со 2.695, а во 
1928 годипа со 2.477 житсли. Поради доселувањето 
малку подоцна и на бегалското население, Поли- 
гирос во 1940 година покажува растеж попиша- 
ни се 3.313 жители. Во 1951 година Полигирос с 
евидентиран со 3.381, во 1961 година со 3.541, во 
1971 година со 3.707, во 1981 година со 4.075, а во 
1991 година со 4.501 жител. Нсговото население 
главно се занимава со земјоделство, но и со раз- 
ни градски заиимања, а како окружен админ»- 
стративен центар гука постојат и повеќс админв- 
стративни и други институции со одреден број 
чиновнички и друг персопал.

218) ПОРОС Πόρος

Северозападно од Вавдос и околу четири к»- 
ломе гри југозападно од Галатиста (23° 16' х 40°2~ι 
под чија општина и припаѓа, постои рудник по 
знат под името Порос. Рудпикот поврсмсно бо 
експлоатиран во минатото, поради што тука бшс 
изградени неколку живеалишта за потребите ва 
работниците. Овој рудник не е регистриран како 
населба ни во една од познатите статисгики ва 
населението, но е означен како таков во поголо· 
број карти.

219) ПОРТАРЈА Πορταριά

Село и самостојна опшгина во Халкидичк»- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. вк 
бр. 152/1918), со вкупна површина па општинсж· 
от атар од 21 квадратен километар. Сместено : 
југозападно од Поллгирос и северно од Карги Л*- 
мани на надморска височина од 50 метри (23°1? » 
40° 17'). Неговото население уште од порано с 
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грчко. К'нчов го спомнува со 250 жители, во 1913 
година е евидентирано со 390, во 1920 година со 
495, во 1928 година со 646, во 1940 година со 884, 
во 1951 година со 1.009, во 1961 година со 1.022, 
во 1971 година со 1.051, во 1981 година со 1.139, а 
во 1991 година со 1.267 жители. Константното зго- 
лемување на бројот на населнието се должи на 
убавата мсстоположба, на плодните обработливи 
површини, од кои се добиваат високи приносл на 
лченица, овошје и други земјоделски производи, 
а донекаде и на туризмот, бидејќи селото, цако е 
оддалечено од морскиот брег околу 6 километри, 
има своја плажа која се наоѓа во неговиот атар.

220) ПОРТЕС Πόρτες

Во атарот на оппггината Агиос Мамас во 
Халкидичката околија, на самиот брег на Касан- 
дрискиот Залив, во последно врсме е подигната 
мала приморска туристичка населба позната под 
името Портес, која прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1981 година со 19 жители. Во 1991 година 
има 134 жители.

221) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΑ
- ЛИМАНИ ΚΑΡΑ
Λιμάνι Καρρά (Πόρτο Καρρά)

На западниот брег на Ситонскиот Полуост- 
ров во атарот па оппггината Балабан во поново 
врсме е подигната поголема туристичка населба 
која служи и како пристаниште. Под името 11ор- 
то Кара прв пат се спомнува во пописот од 1981 
година со 162 жители. Во 1991 година има 43 жи- 
тели.

222) ПОСИДИ Ποσείδι

Во југоисточниот дел на Касандрискиот По- 
луостров, на јужниот брег на носот Касандра 
(23°23' х 39°58'), во атарот на Каландра во шеесе г- 
тите години почна да се гради нова туристичка 
населба која прв пат е евидентирана како таква 
во пописот од 1971 година под името Поснди со 
23 жители. Во 1981 година е попишана со 15, а во 
1991 година со 32 житсли.

223) ПРАВИТА (ПРОВИТА)
- КЕЛИОН Κελλίον
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Некогашно мало село кое се наоѓало во ата- 
рот на Луковоката општина во Халкидичката око- 
лија југоисточно од .Пуково и североисточно од 

Полигирос (23°35' х 40°25'). Се спомнува во попи- 
сот од 1920 година со 14 жители. Иако во 1927 
година дојде и до промена на неговото имс, во 
подоцпежнлте пописи не се спомпува повеќе ка- 
ко ласслба, бидејќи сс распадна, а пеговптс жи- 
тели сс прибраа во соседното село Луково, под чија 
опшгипа 11 прнпаѓа целиотатар, но продолжуваат 
да ги обработуваат своитс имоти. Поради тоа во 
некои карти сслото е одбслсжено иако не се 
спомнува во статистиките. Ова село нсма врска 
со соседпото село Кели кое лежи јужно од него и 
и ирипаѓа на општината Враста (Врастама).

224) ПСАКУДИЈА Ψακούδια

Јужно од селото Сермили на самиот морски 
брег во лослсдно време е подигната мала при- 
морска туристичка населба под името Псакудија 
(23°30' х 39°16') која административно влегува во 
составот на општината Сермили. Прв пат се спом- 
пува како населба во пописот од 1971 година со 
12 жители. Во 1981 година сс води со 18, а во 1991 
година со 97 жители.

225) РЕП1ЕТНИК (РЕЏИКИЈА, РЕЏИНИКИЈА)
- АГИОС 11РОДРОМОС (АГИОС’ ПЕТРОС) 
Άγιος Πρόδρομος (Άγιος Πέτρος)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

1 [остара грчка иаселба и самостојна општи- 
иа во Халкидичкага околија (царска наредба од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна подвр- 
пшна на општинскиот атар од 27 квадратни кило- 
метри. Сместена е северозападно од Полигирос, 
од каде с оддалечена околу 20 километри, и ју- 
гоисточпо од Солун крај самиот пат што води од 
Солун за Полиглрос (23°23' х 40°28')· Се наоѓа на 
падморска височина од 440 метри. К'нчов ја спом- 
нува со 550 жители. Во 1913 година е евиденти- 
рана со 681, во 1920 година со 683, во 1928 година 
со 812, во 1940 година со 836, во 1951 година со 
752, во 1961 година со 707, во 1971 година со 507, 
во 1981 година со 467, а во 1991 година со 455 жи- 
тели. Населението произведува мпсту тутун, ком- 
пири, жито и други земјоделски производи, а 
вниманис му посвс гува и на сточарството. Во се- 
лото е сместена жаидармериска станица која вр- 
ши надзор и врз неколку околни села.

226) РОДЈА Ροδιά

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
пЈтииага Метох Возика (Метаморфосис). Прв пат 
се спомнува како паселба во пописот од 1991 го- 
дина со 9 жители.
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227) САЛОНИЌУ Σαλονικιοό

На североисточниот брег на Ситонскиот 11о- 
луостров во агарог на општината Агиос Нико- 
лаос се наоѓа мала приморска туристичка насел- 
ба позпата под името Салониќу, која прв паг се 
спомнува во пописот од 1981 година, но без жи- 
тели, бидејќи се паоѓала во изградба. Во пописот 
од 1991 година е евидентирана во 19 жители.

228) САНА Σανά

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 21.9.1928, Вл. в/к бр. 199/1928). 
со вкупна површина на општинскиот атар од 15 
квадратни километри. Сместено е северозападпо 
од Полигирос крај патот што води од Полигирос 
за Лагадина, па надморска височина од 300 метри 
(23°22' х 40°ЗГ). Се работи за постара грчка па- 
селба во која живесле и помал број Турци. ('ело- 
то К'нчов нс го спомпува, но при пописотод 1913 
година е евидептирано со 326, а во 1920 годииа со 
400 жители. По иселуван.ето на помалобројпите 
гурски жители во 1924 година тука биле доселе- 
ни и 13 бегалски семејства со вкупно 42 житсли, 
но и покрај тоа во селото во пописот од 1928 го- 
дина се попишани 345 житсли, што укажува иа 
фактот дека бројот на иселените Турци бил не- 
што поголем од 100. Сслото во 1940 година с сви- 
дентирано со 459 житсли (поради меѓувремсно 
доселување и на други бегалски семејства), во 
1951 година со 472, во 1961 година 474, во 1971 
година со 475, во 1981 година со 457, а во 1991 го- 
дина со 446 жители. Селото е плаиинско. Произ- 
ведува тутун, компир, пченица, а внпманис му сс 
посветува и на сточарството.

229) САНИ Σανή

Мала приморска туристичка населба во из- 
градба, сместена на западниот брег па Касандри- 
скиот Полуосгров во атарог на општиназа Вал га 
<23°19' х 40°06'). Населбата прв пат се спомнува во 
пописотод 1971 година без жители. Во 1981 година 
се евидентирани 11, а во 1991 година 37 жители.

230) СЕМЕКЛИ (СЕКЕМЛИ)
- НЕА РОДЈА (РОДЈА)
Νέα Ροδιά (Ροδιά)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Полигирос и северно од Кара 
Тепе, под чија општина и припаѓало, на надмор- 
ска височина од 220 метри до неодамна лежело 
малото село Семекли (23°17' х 39°2Г). Изгледа дска 

стапува збор за посгара иапуштена турска на- 
селба, бидејќп не се спомнува во пописот од 1913 
година. Обповена е малку подоцна, поради што и 
во пописот од 1920 година се спомнува со 49 жи- 
тели. Во 1928 година имала 21 жител, од кои 5 
бегалци, во 1940 годипа 12 жигели, а во 1951 го- 
дипа се води како напуштена иаселба. Во 1961 
година е евидентирана под нового име Неа Родја 
со 2.3 жители како обновена населба. Во пописи- 
те од 1971, 1981 и 1991 година селото е избриша- 
по од евиденција, бидејќи е наполно напуштено.

231) СЕНЕЈ1И (СЕЛЕЛИ МАХАЈ1А)
- РОДОКИПОС Ροδόκηπος
( 11. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Мало село во составот па општината Карвја 
во Халкидичкага околија. Сместеио с југоза- 
падно од 1Јолигирос и околу три километри сев- 
српо од Карвја (23°08' х 40°2Г) на надморска вв- 
сочина од 165 метри. Во минатото Сенели било 
гурска паселба која К'пов ја спомпува со 150 жи- 
тели Турци. Во 1913 година е свидентирана исто 
така со 150, а во 1920 годииа само со 26 жители. 
11о исслуван.сто и на овие малобројни Турци во 
1924 година во Турцлја, истата година тука биле 
доселенп 27 бегалски ссмејства со вкупно 77 жв- 
тели, колку πίτα имало селото во 1928 година. Во 
1940 година насслението покажува зголемување 
порадп сместување н на други бегалски семејств* 

попишани се 131 жител. Во 1951 година имашс 
138, а во 1961 годипа 129 жители. Во наредните 
години бројот иа жителите се намали, така в 
во 1971 годипа се попишани само 15, во 1981 
дипа сс регис грирани 58, а во 1991 година 52 : 
тели. Нричината за намалуваљето на бројот 
населеиието се должи на фактот што месн, 
жи гели сс иселија во соседното село Карвја. 1 
селението произведува пчсница, тутун, комш 
и други земјоделски производи, а внимание 
посветува и на сточарството.

232) СЕНЦЕЛИ МАХАЛА (СЕНЏЕЛИ)
- КСИРОКОМИ Ξηροκώμη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.19

Во атарог на селото Атманџали во ХаЈ 
дичката околија на надморска височина од 150 
три било сместено малото турско село Сеад 
Махала (23°04' х 40°24'). К'нчов го спомнува со 
Турци, во 1913 година е евидентирано со 75. а 
1920 со 81 жител. По иселувањето на Турците 
1924 година во Турција тука биле сместени 20 6©- 
галски семејства со 67 жители, но тие наскс^в 
почнале да го напуштаат селото, така што ш· 
пописот во 1928 година имало само 12 житсји. 
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кои исто така наскоро го напуштиле, така што 
селово прсстанало да постои.

233) СЕПОТНИК (СЕПОТНИКИЈА)
-РИЗА Ριζά
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
га околија (н. од 14.10.1929, Вл. в/к бр. 378/1929). 
Сместено е северно од Полигирос на севернитс 
падини па Холомопската Планина, иа надморска 
височина од 360 метри (23°26' х 40°ЗГ). Вкупната 
површина на општинскиот атар опфаќа 22 ква- 
дратни километри. Нсговото населенис е грчко. 
К'пчов го спомнува со 320 житсли, во 1913 година с 
евидентирано со 450 жители, во 1920 година имало 
461, во 1928 година 513, во 1940 година 546, во 1951 
година 568, во 1961 година 648, во 1971 годипа 526, 
во 1981 година 524, а во 1991 година 517 жители. 
Селото с прилично пасивно. Основни земјоделски 
производи на населението се жито и компирп, а 
виимание му се посве гува и на сточарството.

234) СЕРМИЛИ (РУМИЛИЈА, РУМИЉАП)
- ОРМИЈ1ИЈА Ορμύλια

Југоисточно од Полигирос, околу 6 киломе- 
три северно од заливот иа Касандра, на надмор- 
ска височипа од 40 метри сместено е големото 
село Сермили (23°33' х 40° 18'). Тоа прстставува са- 
мостојна општина во Халкидичкага околија (цар- 
ска нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 61 ква- 
дратен километар. Селото е мошне старо и пасе- 
лено е со грчко населеиие. К'нчов го спомнува со 
1.500 грчки жители, во 1913 годииа е евидентира- 
во со 1.590 жители, во 1920 година со 1547, во 1928 
гпдина со 1.859, во 1940 година со 2.253, во 1951 
годпна со 2.278, во 1961 година со 2.558, во 1971 
година со 2.619, во 1981 година со 2.780, а во 1991 
година со 2.909 жители. Селото е мошне богато, 
бвдејќи располага со големи и плодни обработ- 
.живи површини од кои се добива пченица и ово- 
■је. Тука мпогу виреат маслинката, лозата и дру- 
гж земјоделски култури. Селото располага со дел 
од морскиот појас на Касандрискиот Залив, каде 
ипј во последно време никнуваат нови паселби и 
ттристички објекти. Во селото е сместена пошта 
■□ја го опслужува месното население и големиог 
β|Χ>] туристи кои престојуваат тука преку лет- 
ик’Т период.

от Полуосзров по Втората светска војпа е подиг- 
ната мала турисгичка населба позната под името 
Сивири (23°22' х 40°02'). Иаселбата е нешто по- 
стара, но прв пат се спомнува во пописот од 1961 
годипа со 18 жители. Во 1971 годииа имаше 19, 
во 1981 година 38, а во 1991 година 52 жители. 
11рску летииог период во населбата е многу жи- 
во, бидејќи гука престојуваат голем број туристи.

236) СИЌА
-СИКЕА Συκιά

Село и самостојна општипа во Халкидич- 
ката околија (царска нарсдба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918), со вкупна површпна на оппггин- 
скиот атар од 141 квадра ген километар. Сместе- 
по е во јужпиот дсл па Ситопскиот Полуостров, 
околу 5 километри оддалечено од југоисточниот 
морски брсг, на падморска височина од 37 метри 
(23°56' х 40°03')· По поврпшна на атарот тоа с 
една од најголемите општини во околијата. Тука 
иекогаш билс смсстени многубројни метосл на 
светогорските мапастири (само при пописот од 
1920 година се регистрирапи 1.3), по денес во со- 
ставот на општината влегуваат само четири мали 
туристички паселби. Населепието отсекогаш би- 
ло грчко. К'нчов селово го спомнува со 1.600 жи ге- 
ли, во 1913 година е евидентирано со 1.742, во 
1920 година со 1.652, во 1928 годипа со 1.864, од 
кои само 24 бсгалци, во 1940 година се попишани 
2.371, во 1951 годипа 2.398, во 1961 година 2.456, 
во 1971 година 2.184, во 1981 година 2.087, а во 
1991 годипа 2.431 жител. Наделението се зани- 
мава со земјоделс гво, посебно со одгледување па 
маслинката која тука многудобро уепсва, со про- 
изводство иа тутуп, жито и други земјоделски 
производи, а поссбно внимапие му посветува на 
туризмот. Во селото с сместена жандармериска 
станица и пошта која го опслужува месното на- 
селение и бројните туристи кои тука претстоју- 
ваат во летниот период.

237) СКАЛА ФУРКАС Σκάλα Φούρκας

Нова насслба со мало пристаниште и тури- 
стичка населба сместена во атарот на општината 
Фурка на западниот брег на Касандрискиот По- 
луостров (23°23' х 40°00'). Прв пат се спомпува ка- 
ко населба во пописот од 1940 годнна со 58 жи- 
тели. Во 1951 годииа е евидентирана со 102, во 1961 
година исто така со 102, во 1971 година со 66. во 
1981 година со 96, а во 1991 годипа со 185 жители.

235) СИВИРИ Σίβηρι 238) СМИКСИ Σμίξη

Западно од Валта, под чија општина и при- 
'а западпиот морски брег на Касандриски-

Источно од 11олигирос и од селото Враста, 
под чија опшгина и припаѓало, на надморска ви-
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сочина од 140 мсгри до неодамна постеоло мало- 
то село Смикси (23°34’ х 40°22'), чие население 
било 1рчко. Во пописотод 1913 година не сс спом- 
нува. Во 1920 година е евидентирано со 35, во 
1928 година со 60, во 1940 година со 63, во 1951 
годииа со 161, а во 1961 година со 83 жители. Во 
подоцнежните пописи не се спомнува како посеб- 
на населба, бидејќи житслите се преселиле во 
селото Враста, но продолжуваат да ги обрабо- 
тувааг своитс имоти.

239) СОЈ1ИНА Σωλήνα

Новооснована туристичка населба во ата- 
рот на општината Калитеа (Метох Руски) на ју- 
гоисточниот брег на Касандрискиот Полуосгров. 
Прв пат се спомнува во пописот од 1981 година 
со 34 жители. Во 1991 година има 21 жи гел.

240) СПАТЈЕС Σπαθιές

Нова турисгичка насслба во изградба во ата- 
рот на општината Никит. Прв пат се спомнува 
како населба во пописот од 1991 година со 12 
жители.

241) СРПСКИ МЕТОХ (МЕТОХ ХИЈ1АНДАР, 
ХИЛАНДАРСКИ МЕТОХ)
- СОЗОПОЛИС (СЕРВИКОН 
МЕТОХИОН, ЦАЈ1ДАРОХОРИ) 
Σσ>ζόπολις (Σερβικόν Μετόχιον, 
Τσαλδαροχώρι)
(н. од 21.1.1948, Вл. в/к бр. 40/16.2.1948)

Во близина на морскиот брег во Халкидич- 
кага околија, југозападно од Полигирос и југо- 
источно од Солун, на падморска височина од 40 
мезри лежи малото село Српски Метох - Серви- 
кон Метохион (Созополис) (23°09' х 40° 17'), кое 
административно влсгува во составот на општи- 
ната Карвја. Во минатото тоа била мала манас- 
тирска населба во која биле вработени мал број 
земјоделски работници од околните села, а всуш- 
ност прстставувала метох на Хиландарскиот ма- 
настир, поради што е позната и како Српски ме- 
тпх. Во пописотод 1913 година, иако се спомнува 
како населба, не е регистриран бројот на жите- 
литс, додека во 1920 година метохог е евиденти- 
ран со 8 души. Малку подоцна тука биле смес- 
тепи помал број жители од околните села и само 
5 бегалци, така што во 1928 година се евиден- 
тирани вкупно 53 жители, од кои 38 мажи, што 
зборува дска сс упгге се работело за манастирскн 
имот. Меѓутоа, метохот подоцна бил експропри- 

ран и тука билс сместсни поголем број бегалски 
ссмсјства, така што селото во 1940 година нарас- 
пало на 240 жители. Селото во 1951 годипа е 
попишапо со 227, во 1961 година со 234, во 1971 
годипа со 125, во 1981 година со 215, а во 1991 го- 
дпна со 308 жители. Всушност, новата бегалска 
насслба е подигната малку појужно од хиландар- 
скнот метох, во близина па морскиот брсг. на 
мсстото познато н како Чалдарохори, каде што 
порано се паоѓале привремените станови за ра- 
ботници на мапстарскиот имот. Насслението про- 
извсдува жито, овошје и други земјоделски про 
изводи, а помалку се занимава со сточарство и со 
риболов.

242) (ТИЛАДАРЈО Στυλαδάριο

Нова населба во изградба во атарот на оп- 
ппината Балабан. Прв пат се спомнува како на- 
селба во пописот од 1991 годипа со 9 жители.

243) СУФЛАР (СОФУЈ1АР)
- НЕА ТРИГ.ПИЈА Νέα Τριγλιά
(н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6.1926) !

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6. 
1926), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 52 квадратни километри. Смес гено е југозападво 
од Полигирос покрај главпиот пат што води ол 
Солун за Карги Лимани и Касандрискиот По- 
луостров (23°13' х 40°18'), на надморска височина 
од 90 мегри. Неговото население во минатото 
било турско. Како такво, К'нчов го спомнува со 
150 жители, додека во 1913 година е евидентирао 
со 215, а во 1920 година со 276 жители. По нивото 
присилно иселување во Турција, по сила на Ло-ј 
занската конвенција, во 1924 година тука биле на- 
селени бегалски семејства, за чии потреби биле 
подигнаги нови станови. Така во 1928 година сс- 
лото добило сосема нов лик и е евидентирано со 
1.064 жители, за нивниот број да се качи во 1940 
година на 1.526. Во 1951 година имаше 1.693, во 
1961 година 1.864, во 1971 година 2.090, во 1981 
година 2.311, а во 1991 година 2.633 жители. Н* 
тој начип новата населба од мало турско мааж» 
израсна во една од најголемите и најубавите на- 
селби во Халкидичката околија и доби физионо 
мија на мало гратче. Развиено е овопггарството ■ 
лозарството, а се произведува жито и други зем- 
јоделски производи. Во поново време впимание му 
се посвегува на сточарството и на туризмот, б·- 
дејќи селото располага со своја плажа, каде штг 
се градат нови туристички објекти.
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244) ТЕЛКЕЛИ (ТЕЈ1ЕКЛИ МЛХЛЛА)
- Г1ЕТРАЛОНА Πετράλωνα
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село п самостојпа општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба од 18.9.1947, Вл. в/к 
бр. 207/1947), со вкуппа ловрпшпа пн општииски- 
от атар од 9 квадратпи киломстри (2.3° 10' \ 40°22'). 
Сместено е на надморска височина од 270 мегри 
западно од Полигирос и помалку од 4 киломсгри 
јужно од Крини. Неговото население до 1924 го- 
дипа било гурско. К'нчов го спомнува со 5.30 жи- 
телп Турци, во 1913 година е евидентирано со 471, а 
во 1920 година со 429 жители. По нивпото при- 
силно иселување во Турција тука биле сместепи 
48 бегалски семејства со вкупно 170 жители, кол- 
ку што броело селото во 1928 годииа. Во 1940 го- 
дина е евидептирано со 298, во 1951 година со 
398, во 1961 година со 495, во 1971 година со 386. 
во 1981 година со 438, а во 1991 година со .377 жи- 
тели. Населението произведува жито, овошје и 
други земјоделски производи. Внимание му се по- 
светува и на одгледувањето на маслинката која 
тука многу добро успева, како и на сточарството.

245) ТОПЛИКИ
- ГЕРОПЛАТАНОС Γεροπλάτανος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село п самостојиа општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 17.2.1928, Вл. в/к бр. .36/1928), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 14 ква- 
дратни километри. Сместено е на надморска вн- 
сочина од 400 мстри северно од Полигирос, во под- 
ножјето на Холомонската Планина (23°27' х 40°30’). 
Неговото паселение отсекогаш с грчко. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 265 жители Грци, 
во 1913 година е евидентирано со 349, а во 1920 
година имало 358 жители. Во 1928 година се еви- 
дентирапи 486, во 1940 година 429, во 1951 година 
437, во 1961 година 502, во 1971 година 454, во 1981 
година 402, а во 1991 година 420 жители. Насе- 
лението се занимава со земјоделство. Произвс- 
дува жито, компири и други земјоделски произво- 
ди, а внимание му посветува и на сточарството.

246) ТОРОНИ ’Γορώνη

На југозападниот морски брег на Ситонски- 
от 11олуостров во атарот на општината Сиќа, ле- 
жи мала рибарска и туристичка населба позната 
под името Торони (23°55' х 39°59'). Оваа населба 
прв пат се спомнува во пописот од 1920 година со 
24 жители, во 1928 година не се спомнува како 
таква, а во 1961 година како обновена населба е 
евидентираиа со 59 жители. Во 1971 година има 

155, во 1981 година 134, а во 1991 година 242 жи-
тсли.

247) ТРИКОРФО Τρίκορφο

11овооснована мала населба во атарот на 
оппггипата Полигирос, која прв пат се спомнува 
во пописот од 1981 година со 17 жители. Во 1991 
година има 49 жигели.

248) ТРИПОТАМОС Τριπόταμος

Мала турисгичка населба основана по Гра- 
ганската војна во Грција. Сместена е шест кило- 
мстри северозападно од селото Балабан, под чија 
опшгина и припаѓа (23°4Г х 40°08'). Прв пат сс 
спомнува во пописотод 1951 година со 2 житела. 
Во 1961 година има 8. во 1971 година 2, во 1981 
година е без жигели, а во 1991 година има 22 
жители.

249) ТУМ1>А
ТУМПЛ Τούμπα

Па мало растојание североисточно од Кар- 
вја постои мала населба позпага под името Тум- 
ба (23°09' х 40°20'). Таа не е евидентирана како 
посебна населба, бидејќи се смета за горно маало 
на селото Карвја.

250) ЌУРЦОГЛУ Κιουρτσόγλου

Мала населба во изградба во атарот на оп- 
штината Галатиста. Прв пат се спомнува како 
таква во пописотод 1991 година со 2.3 жители.

251) ЌУЧУК Κιουτσούκ

I Јомалку од два километра северно од се- 
лото Суфлар, под чија општина и припаѓала, во 
минатото постоела мала турска населба позната 
под името Ќучук (23°13' х 40°19'). По нејзиното 
напуштање од Турците населбата не е обновена.

252) УЧ ЕВЛЕР
- НЕОХОРАКИОН (НЕОХОРИОН) 
Νεοχωράκιον (Νεοχώριον)
(ιι. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/30.6.1926)

Југозападно од Полигирос и југоисточно од 
Солун, крај самиот главен пат што води од Солун 
за Касандрискиот Полуостров, недалеку од мор- 
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скнот брег, на надморска височина од 60 метри е 
сместепо малото село Уч Евлер (23°03' х 40°22'), 
кое адмииистративно влегува во составот па оп- 
штината Ченгенели Махала (Нса Гоња). Во мн- 
натото ова село било населено со Турци. К'нчов 
го спомнува со 80 жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 132, а во 1920 година со 
87 жители. По иселувањето на Турците тука билс 
сместени помал број бегалски семејства со вкуп- 
но 30 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во 1940 година има 39 жители, а во 1951 го- 
дина се води како напуиттена насслба. Во 1961 годи- 
па има 18, во 1971 година 7, во 1981 годииа 12, а во 
1991 година 44 жителп.

253) ФАРОС КАЛАНДРАС
Φάρος Κ,αλάνδρας

На западниот брег на Касандрискиот 11олу- 
остров во близина па носот Касандра, недалеку 
од селото Каландра, под чија општина и припаѓа, 
во пописот од 1920 година е регистрирана пасел- 
ба (мало пристаништс) под името Фарос Калан- 
драс со 31 жител, од кои 30 мажп, што укажува 
дека се работело за пристанишни работници и 
рибари, секако од соседното село Каландра. Во 
подоциежните години ова мало пристапиштс со 
светилник не се спомиува како посебна населба, 
бидејќи житслите живеат во селото Каландра, иа- 
ко поврсмено се вработени во Фарос Каландрас.

254) ФТЕРОТИ Φτερωτή

На североисточниот брег па Ситонскиот 11о- 
луосгров во атарот на општината Агиос Николаос 
во последиве години е подигната нова мала турис- 
тичка населба позната под името Фтероти, која прв 
па г е регистрирана како таква во пописот од 1981 
година со 12 жители. Во 1991 година има 9 жители. 

евидептирано со 679, во 1920 година со 661, во 
1928 година со 702, во 1940 година со 906, во 1951 
годпна со 788. во 1961 годипа со 809, во 1971 го- 
дина со 655, во 1981 година со 547, а во 1991 го- 
дина со 499 жители. I Гаселспието се занимава со 
обработувањс на своите имоти па кои се одгледу- 
ваат маслинки, портокали и мандарини, жито, ту- 
гуп и други земјоделски производи, а внимание 
му посвсгува делумно и на сточарството, но нај- 
многу на летниот туризам.

256) ХАЊОТИ
- ХАЊОТИС Χανιώτης

Село и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (царска наредба бр. 107/1946, Вл. в/к 
бр. 290/1946), со вкупна површина на општински- 
от атар од 10 квадрагни километри. Сместено е 
на југоисточпиог морски брсг па Касандрискиот 
Полуосгров (23°35' х 39°59'), а со впазрешноста 
па полуостровот и со околипата е поврзано со 
убав кружен гуристички пат. До пеодамиа било 
сместено за 4 километри подалеку од сегашната 
локација (23°35' х 40°58'), но развојот на туризмот 
и новиот асфалтиран пат кој минува покрај мор- 
скиот брег ја намстна потребата од поместување 
на селото на новата локација. Неговото населе- 
ние отсекогаш било грчко. К'нчов го спомнува со 
70 жители. Во 1913 година е свидентирано со 126. 
а во 1920 година со 130 жители. Селото во 1928 
годипа имало 175, во 1940 годлна 182, во 1951 п> 
дипа 235, во 1961 година 229, во 1971 година 228. 
во 1981 година 379, а во 1991 година 528 жлтелж. 
Зголемувањето на бројот на населението се до»- 
жи на убавага местоположба и на условите 
погодни за развивање на туризмот. Во голема 
мера е застапено лозарството, а се одгледувааг 
голем број маслинови дрвја и други земјоделсв 
култури. Посебно внлмаиле му се посвстува и 
сточарството.

255) ФУРКА Φούρκα.

Село и самостојна опиггина во Халклдичка- 
та околија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 162/1918), со вкупна површина на ошптински- 
от атар од 19 квадратни километри. Сместено е 
на надморска височина од 40 метри, оддалечено 
околу два километра од западниот морски брег 
на Касандрискиот Полуостров, јужно од Валта 
(23°25' х 40°0Г), а поврзано е со убав туристички 
пат, кој кружи по целиот полуостров. Неговигс 
жители потекнуваат од истоименото влашко село 
Фурка, околлја Коница - Епир, и преселени се тука 
во втората половина на XVIII век. К'нчов го 
спомнува со 420 жители Грци. Во 1913 година е

257) ХЛ ИЈ АДУ Χλιαδού

Мала приморска туристичка населба во 
градба во атарот на општлната Никит. Прв 
се спомнува во пописот од 1991 година со 9 
тели.

258) ХРУСУ Χρούσου

Новооснована мала туристичка населба 
атарот на општината Паљури, на југоисточнввг 
брег на Касандрискиот Полуостров, каде игто м* 
стои и прекрасна туристичка плажа (23°4Г х 39=ЛЖ 
Прв пат се спомнува како населба во пописотш
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1961 годипа со 22 жители. Во 1971 година сс сви- 
дептирани 5. во 1981 година 7, а во 1991 година 18 
житсли.

259) ЧАПРАНИ
- 11ΕΑ СЌОНИ Νέα Σκιώνη
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(Н. од 17.7.1930, Вл. в/к бр. 251/24.7.1930)

Ссло и самостојна општина во Халкидичка- 
та околија (н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 161/1928), 
со вкупна површипа на општинскиот атар од 22 
квадратнп километри. Селото е сместено во ју- 
гозападниот дсл на Касандрискиот Полуосгров 
(23°33' х 39°57') и со внатершноста с поврзапо со 
убав кружен туристички паг. Неговото населе- 
пие отсекогаш било грчко. Во пописот од 1913 
годнпа е евиденгирано со 304, во 1920 година со 
394, во 1928 година имало 400 жители, од кои 101 
во Горно Маало, кое се наоѓа околу трп кило- 
метри повнагре од морето, и 299 во Долно Ма- 
ало, кое лсжи крај самиот морски брег. Во 1940 
година се води како единствена населба со 655, 
во 1951 година со 690, во 1961 година со 723, во 
1971 година со 740, во 1981 година со 726, а во 
1991 година со 786 жители. Зголемувањето па бро- 
јот иа населепието се должи на развиваљето па 
туризмот, бидејќи селото располага со убава пла- 
жа и со гурпстички објекти. Освен тоа, пеговото 
население се запимава и со рибарство.

26;н ЧЕНГЕНЕЛИ МАХАЛА
- НЕА ГОЊА (ЦИНГАНАДЕС)
Νέα Г ώνιά (Τσιγγανάδες)
(ιι. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојиа општина во Халкпдпчка- 
та околија (царска нарсдба од 30.11.1928, Вл. в/к 
бр. 254/1928), со вкупна површина па оппггннскн- 
от атар од 20 квадра гни километри. Сместено е 
западно од I Јолигирос и југоисточно од Солун па 
надморска впсочипа од 150 мегри (23°06' х 40"22’)· 
Нсговото паселение во минатото било гурско, нај- 

всројатно од ромско потекло, поради што и село- 
го го добило своето име. К'ичов го спомнува ка- 
ко турска населба со 182 житсли Турци, додека во 
1913 година е свидснтнрано со 310, а во 1920 го- 
дипа со 320 жители. 11о присилпото иселување па 
муслиманското население во 1924 година во Тур- 
ција, тука биле населени 103 бсгалски семејства 
со вкупно 345 жители, колку што имало селото 
во 1928 година. Во 1940 година е свндентирано со 
527 жители, во 1951 година со 620, во 1961 година 
со 534, во 1971 година со 399, во 1981 година со 
432, а во 1991 година со 754 жители. Бидејќи се- 
лото лсжи в поле и располага со плодни обработ- 
лпви површини, населението произведува жито, 
а развиено е овоштарството и лозарството. Вни- 
мание му се посвстува и па сточарството.

261) ЧИНГРИКА
-ЦИНГРИКА Τσιγρίκα

Мала, веројагно чифлигарска населба во ата- 
рот на општипата Полигирос. Сместена е јужно 
од Полигирос (23°24' х 40°18') на четири киломе- 
три ссвсрпо од морскиот брсг. Прв ιι последен 
пат се епомнува во пописот од 1928 година со 31 
жител од кои 20 мажи, што укажува на фактот 
дека сч. работи за велепоссдпички пмот и привре- 
мсна паселба, која малку подоцна се распаднала.

262) ЧОВАНЛИ (ЧОБАНЛИ МАХАЛА)
- КИР.1АФИЛУ Κυριαφύλλου

Мала гурска пасслба која се паоѓала во 
агарог па општипата Чснгенели Махала (Неа Го- 
п.а) во Халкидичката околија (23°05' \ 40°2Г). 
К'нчов ја спомнува со 10 житсли Ί урцп, во 1913 
година с евпдентирана со 15, а во 1920 годипа со 
27 житслл. По присилното иселување па Турцпте 
во 1924 година паселбага не била паселена, пора- 
ди што и сс распаднала. Со акг на Минисгер- 
ствого за впатрсшни работи бр. 50567 од 1927 го- 
дипа с избришана од свидепција.

26 Населените места во Егејска Македонија - II дел
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XIV - СВЕТЛ ГОРА

1) ДАФИНА
- ДАФНИ Δάφνη

Мала населба и главно пристаниште на Све- 
та Гора (24°13' х 40° 13’). Сместена е југозападно 
од Кареа, со која е поврзана со автомобилски пат 
и оддалечена 12,5 километри. Населбата е мошие 
стара, подигната во устието на една суводолица. 
Во посгарите статистики бројо г иа нејзините жи- 
тели не се спомнува, бидејќи сс сме гало дека тие 
припаѓаат на еден од бројните манастири или ски- 
тови. Прв пат се спомнува во пописот од 1940 
година кога сс евидептирани 105 жители, пре- 
тежно монаси, но и работници вработени во прис- 
таништето, како и државпи службеници (цари- 
нарници, милиција и др.). Во пописот од 1951 го- 
дина Дафина брои 98, а во 1961 година 94, во 1971 
година 36, во 1981 година само 15, а во 1991 годи- 
па 16 жители. Дафипа нма речиси редовна бродска 
врска со Метох Пирг (Уранополис), а особсно низ 
летниот период, поради големиот интерес на до- 
машните и странскитс туристи да ја посетат Све- 
та Гора. Од овде туристите се упатуваат според 
нивниот интерес во посета на бројните мана- 
стири, скитови и други светилишта. Во Дафина 
се сместени и поголем број магацини кои им при- 
паѓаат на манастири и скитови, а за турис гитс сс 
подигнати ноќевалишта и разни продавници кои 
нудат претежно светогорски сувенири и амајлии.

2) ЗОГРАФСКА АРСАНА
- АРАСАНАС' ЗОГРАФУ
Άρσανας Ζωγράφου

Мало светогорско пристаниште, сместено 
на југозападниот брег на Светогорскиот Полуос- 
гров, околу три километри јужно од манастирот 
Зограф (24°09’ х 40°17’). Служи главно за прсвоз 
на стоки по море, но и за превоз на патници. 
Сопственост е на манастирот Зограф.

3) КАМЕНА Καμένα

Старо разурнато свстилиште и имот во бли- 
зина на северозападниот морски брсг (24°02’ х 
40° 18'), оддалечено помалку од два километра за- 
падно од скитот Тибаида. Сопственост е на мана- 
стирот Свети Пантелеимон.

4) КАПСАЛА Καψαλά

Поголем број свстилишта (околу 50 колиби) 
распоредени еднододруго во непосредна близина 
и северно од Кареа (24°15’ х 40°16’), сопственост 
на манастирите IЈантократор, Велика Лавра и Ста- 
вроникита. Во пописот од 1940 година Капсала е 
евидентирана со 170 монаси, чиј број во пописот 
од 1951 годипа опадна на 87. Во поновите пописи 
Капсала пе се спомпува како посебна населба, 
поради ш го и не е познат бројот на монасите кои 
живеат таму.

5) КАРАУЛА
КАРУЉА Καρούλια

Населбата се состои од 16 испоснички ќелии 
од тврд материјал, сместени во близината иа мор- 
скиот брег на најјугозападниот 'рт на Свстогор- 
скиот Полуостров (24°18' х 40°08'). Сопственост е 
на манастирот Велика Лавра. Бројот на монасите 
што живеат тука не се спомнува посебно во по- 
писите на населението, гуку тие се прссметуваат 
во составот на манастирот Велика Лавра.

6) ΚΑΡΕΛ
ΚΛΡ0Ε Καρυαί

Населба и седиште на Светата светогорска 
општина уштс од 882 година. Населбата Кареа 
(24° 15' х 40° 16), во која постојат повеќс цркви и дру- 
гп светилипгга, како и објекти за администраци- 
јата, е сместена во ценгарот на Светогорскиот 
Полуостров, поради што во постаро време го но- 
сеше името Мегали Меси, што во превод значи 
Големо Средиште. Името Кареа е поново и на- 
селбата го доби поради тоа што нспосредната око- 
лина обилува со лескови дрвја. Надморската ви- 
сочина на населбата изнесува 370 метри. Со над- 
ворешниот свет Кареа е поврзана преку приста- 
ништето Дафина (Дафпи) и малото пристаниште 
на манастирот Ивер и со сувоземниот пат преку 
Метох Пируг (Уранополис) од кој е оддалечена 
околу 50 километри. Кареа е многу живописна, 
искитена со зеленило, а во последно време се 
вовсдени електрично осветление и телефонски 
врски.

Како седиште на Светата светогорска општи- 
на, Кареа располага со пошта, органи на држав- 
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ната управа, работилници за иконопиство, рако- 
творби, резбарство и со трговски дуќани. Седиш- 
тс с исто така па висока теолошка школа позна- 
та како Атонска академија. Во пописот од 1913 
година Кареа е евидентирана со 510 жители, во 
1918 година се попишани 305, во 1940 година 712, 
во 1951 година 453, во 1961 година 429, во 1971 го- 
дина 301, во 1981 годииа 235, а во 1991 година 216 
жители, ситс од машки пол. Во Кареа речиси си- 
те светогорски манасгири и скитови имаат свои 
претставништва и ќслии, а пекои од нив и свои 
прифатилишта (конаци), како и занаетчиски ра- 
ботилници за изработка сувенири, икони, резби и 
други светогорски амајлии.

7) КАТУНАЌА Κατουνάκια

Светогорски светилишта, односно колиби из- 
градени од тврд материјал, во близипа на ком- 
плексот Караула, јужпо од скитот Свега Ана, до 
самиот југозападен морски брег на Светогоскиот 
Полуосторов (24°18' х 40°07'). Овие колиби се соп- 
ственост на манастирот Велика Лавра. Во попи- 
сот од 1940 година се евидентирани со 81, а во 1951 
година со 85 монаси. Во поновите пописи насел- 
бата нс се спомнува, а бројот на монасите што 
живсат тука највероватно е пресметан во соста- 
вот на манастирскиог комплекс Велика Лавра.

8) КЕРИША (БОГОРОДИЦА)
- КЕРАСЕА (ПАНАГИЈА)
Κερασέα (Παναγία)

Светогорско светилипгге подигнаго во јуж- 
ното подножје на планината Атос (24°20' х 40°09’). 
Иако светилиштето е посветено на света Бого- 
родица, новото име му го должи на големото цре- 
шово дрво кое се наоѓа во близина на светили- 
штето. Освен самата црква, комплекост се сос- 
тои од 14 колиби во кои живеат поголем број мо- 
наси испосници. Во пописот од 1940 година тука 
биле евидентирани 106 а во 1951 година 85 мона- 
си. Во поповиге пописи Кериша не се спомнува 
како посебна населба, а бројот на калуѓерите с 
пресметан во комплсксот на манастирот Веллка 
Лавра, чија сопственост е и овој комплскс.

9) КСИРОПОТАМСКА АРСАНА
- АРСАНАС КСИРОПОТАМУ
Αρσσανάς Ξηροποτάμου

Мало свстогорско пристаниигге, сопстве- 
ност на манастирот Ксиропотам. Сместено е во 
непосредна близина и е лево од пристанипггето 
Дафина (Дафни) и претставува рсчиси негово 

продолжение (24°13' х 40°13'). Од манастирот Кси- 
ропотам е оддалечено помалку од два километра. 
Служи за потребите и на другите манастири и 
скитови.

10) МАНАСТИР ВАТОПЕД
- МОПИ ВАТОПЕДИУ Μονή Βατοπεδίου

Едсн од најголемите светогорски манасти- 
ри, сместен на источниот брег на Светогорскиот 
Полуостров (24° 13' х 40°19'),североисточно од ма- 
настирот Хиландар и северозападно од Кареа. По- 
дигпат с на рамен терен и располага со свое мало 
пристаниште. Се смета дека е сдно од најстарите 
светилишта на Света Гора, подигнато уште во 
383 година на местото на античкиот град Дион. 
Според преданието светилиштето името го доби- 
ло од месноста која била обрасната со капини и 
каде кон крајот на IV век или во почетокот на V 
век е пронајден сииот на римскиот император 
Теодосиј Велики, позиат под името Аркадиј, кој 
нашол спас меѓу овие капини. Манастирот, кој е 
подигнат од тројца одрински браќа (Атанас, Нв- 
кола и Андон), е посветен на Благовештение на 
света Богородица. Настрадал повеќе пати од на- 
ездите на Арапитс (826 година) и од крстоносн»- 
те походи. Бил обновен во 977-982 година. Фрес- 
ките датираат од 1312 година. Манастирската б*- 
блиотека е најбогата на Света Гора. Соптвеносг 
на овој манастир е скитот Свети Димитриј (Ва- 
топедски) и рускиот скит Свети Апдреј.

Манастирот, покрај другите објекти, распо- 
лага и со 28 ќелии од кои шест се наоѓаат во К*- 
реа, каде што има и свое претставништво во кое 
ги прима официјалните гости. Според пописотов 
1903 годипа во самиот манастир имало 150 мов»- 
си, а во другите скитови и ќелии уште 786. Спор 
пописот од 1913 година во манастирот имало 31 
во 1928 година 485, во 1940 година 271, во 1ί 
година 151, во 1961 година 127, во 1971 година 
во 1981 година 62, а во 1991 година 103 мопаси.

11) МАНАСТИР ВЕЛИКА ЛАВРА
- МОНИ МЕГИСТИС ЛАВРАС
Μονή Μεγίστης Λαύρας

Манастирот Велика Лавра е најголемиог 
Света Гора и во светогорската хиерархија п>: 
зема првото место. Сместен е во најјугоисп 
ниот дел па Светогорскиот Полуостров (24°21 
40° 10') на самиот морски брег и располага ■ 
свое мало пристаниште. Се смета дека е пој 
нат од монахот Атанас (свети Атанасиј) вс 1 
година со средства на византиските императс 
Никифор Фока и Иоан Цимиски. Најпрвин : 
посветен на Благовештение на света БогорсШ-
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ца, но од XVII век го празнува свети Атанасиј 
Анадолецот, односно основоположникот и први- 
от игумен па манастирот. Самиот манастир се со- 
стои од повеќе објекти, меѓу кои и 15 параклиси 
(светилипгга). Надвор од комплексот во негова 
сопственост се наоѓаат скитовите Света Ана (нај- 
голем во Света Гора), Света Троица (познат како 
Кавсокаливија) и Свети Јован Претеча. Во него- 
ва сопственост се наоѓаат и светилиштата позна- 
■ги како Катунаќа, скитот Свега Богородица. поз- 
нат под името Кериша (Керасса), сместен во јуж- 
ното подножје на Атос, светилиштего Свети Ва- 
силиј во близината на Кериша, светилиштата поз- 
нати под заедничкото имс Караула (Каруља), ка- 
ко и светилипггата Провата. Освеп пив, во мес- 
носта Микра Ана располага со осум колиби, во 
месноста Морфовупу со четири ќелии, а сопстве- 
ник с и на светилиштето Милопотамос. Во све- 
тогорската столица Кареа има десет ќелии, шест 
занаетчиски работилници кои произведуваат раз- 
пи светогорски амајлии, икони и други сувенпрп. 
како и свое пре гставништво каде што гп прима 
своите официјални гости. %

Библиотеката на манастирот е миогу богата 
и носедува мошне ценет книжен фопд, меѓу дру- 
гото и 450 пергаменти. По бројот на монаси во 
минатото овој манастир бил исто така најголем, 
но со врсме нивниот број значително опаднал. Во 
пописот од 1913 годипа во самиот манастир билс 
евидснтирани 210 монаси, во 1928 година 786, во 
1940 година 188, во 1951 година 115, во 1961 годи- 
на 169, во 1971 година исто така 169, во 1981 го- 
дина 104. а во 1991 година 139.

Се смета дека манасгирот Велика Лавра спага 
меѓу најпосетуваните на Света Гора, особено 
преку летниот период кога буквално е поплавен 
од бројни гуристи. За задоволувањето на потре- 
бите на гуристите во самиог манастирски ком- 
плекс постојат ноќевалиигга, како и продавници 
на сувепири и други стоки. За врсме на летниот 
пернод прску своето мало пристаниште мана- 
стирот одржува редовна врска со Иерисо и Ме- 
тох Пирг (Уранополис).

12) МАИАСТИР ДОХИЈАРИЈ
- МОНИ ДОХИ.1АРИУ
Μονή Δοχειαρίου

Северозападно од Кареа, меѓу Зографска Ар- 
сана н манастрирот Ксенофонд, на самиот мор- 
<хи брег (24°10’ х 40°16') е сместен манастирот 
Дохијариј. Името на манастирот доаѓа од него- 
вот осповоположник Ефтим (свсти Ефтим) кој 
р носел титулата дохијариј на манастирот Вели- 
ваЛавра. Посветен е на свети Архангсл. Се сме- 
та дека е подигнат во X вск и дека повеќе пати 
гастрадал од пирати, но подоцна е подигнат со 

м ш на романскиот кнез Иоан Александар. Во 

самиот комплекс на манастирот сс наоѓаат дссет 
параклиси (светилшита). Манастирот располагал 
со свои мстоси (црквени имоти) и иадвор од Све- 
га I ора, меѓу кои и два метоха во Халкидичката 
околија. Според пописот од 1913 година бросл 
112 калуѓери, во 1928 година се евидентирани 102, 
во 1940 година 81, во 1951 годипа 38, во 1961 го- 
дппа 58, во 1971 година 34, во 1981 годипа 62, а во 
1991 година 42.

13) МАНАСТИР ЕСФИГМЕН
- МОНИ ЕФСИГМЕНУ
Μουή Εσφιγμενου

('ветогорскиот манастир Есфигмен е сместен 
па севсроисточниот брег на Светогорскиот По- 
луостров (24°08' \ 40°22'), околу три километри 
северно од маиастирот Хилапдар. Се смета дека 
се работи за едпо од најстарите светилишта на 
Света Гора, подигнато уште во првата половина 
на V век од Пулхерија, ќерка на византискиот 
император Аркадиј и сестра на императорот 
Теодосиј 11 (408-454). Манастирот настрадал во 
земјотресот од 1048 година. Малку подоцна бил 
повторно подигнат на сегашното место (постарото 
се паоѓало на околу 500 метри позападно, во 
подножјето па планината Самарија). Ктитор на 
овој мапастир станал српскиот владар Гуро Брап- 
ковиќ (1427-1456), а неговата ќерка Мара, која 
стапала жена па турскиот султан Мурат II. про- 
должила да го помага со парични средства и дру- 
га помош. Во 1533 година манастирот бил опљач- 
кан од морски пирати и повторно обновен од 
рускиот цар Александар Михаилович. Во ком- 
плексот на манастирот постојат два параклиса, а 
во непосредната околина уште осум, меѓу кои и 
сден руски. Во Карса манастирот поседува двс 
ќелпп п свое претставништво во кос ги прима 
официјалпите гости, како и една занаетчиска ра- 
ботилница во која сс произведуваат сувенири, ико- 
ΙΠΙ и други амајлии за туристите и за други по- 
греби. Во пописот од 1913 година манастирот с 
евидентиран со 158 калугери, во 1928 година со 
76, во 1940 година со 115, во 1951 година со 65, во 
1971 година со 40, во 1981 година со 56, а во 1991 
година со 52. До манастирот пајбрзо може да се 
дојде со брод (располага со мало пристаниште, 
кое особено во летниот перпод има рсдовна вр- 
ска со пристаништето Иерисо).

14) МАНАСТИР ЗОГРАФ 
(ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР, 
МАКЕДОНСКИ МАНАСГИР)
- МОНИ ЗОГРАФУ Μουή Ζωγράφου

Светогорскиот манастир Зограф е оддале- 
чен помалку од три километри од своето мало 
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пристаниште (арсана). Лежи на наморска висо- 
чина од 160 метри (24°10' х 40°18'), северозападно 
од Кареа и југоисточно од манастирот Хиландар. 
Сиорсд историските извори манастирот бил по- 
дигнат кон крајот на IX век од тројца браќа бла- 
городници од Охрид - Мојсиј, Арон II Иван. Нас- 
традал од Византијците, особено од императорот 
Михаил Палеолог и од патријархот Иоап Веко, 
кон крајот па XIII век кога самиот манастир бил 
запален, а неговите 26 калуѓери живи изгорени 
во кулата на манастирот. (Во спомен на 26-те из- 
горени калуѓери во 1873 година е подигнат мер- 
мерен споменик во дворот на манастирот.) Зо- 
графскиот манастир бил обновен во времето на 
Андроник I и Андроник II. Соборната црква е по- 
светена на свети Горѓи. Во самиот комплекс по- 
стои уште една црква - посветена на света Бого- 
родица, која е понова (подигната е во 1758-1764 
година). Во комплексот постојат и пет пара- 
клиси, а надвор од комплексот уште осум, како и 
повеќе ќелии, од кои четири во Кареа. Мана- 
стирот во минатото бил доста богат и поседувал 
поголеми комплекси црковни имоти ширум Бал- 
канскиот Полуостров (два во Влашко и Бесара- 
бија, четири во Халкидичката околија, еден во Ка- 
ламарија во близината па Солун и еден во Лари- 
говската околија), познати како метоси. Мапа- 
стирот располага со доста богат книжен фопд, 
меѓу другото и со 450 ракописни кодекси од кои 
388 напишани на словенски јазици (од нив 26 на- 
пишани на кожа), како'и со повеќс од 16.000 
книги, од кои најголем дел на словенски јазици.

Во пописот од 1913 година манастирот бил 
евидентиран со 252 калуѓери, од кои поголемиот 
број Македонци. Во 1928 година биле попшпани 
124, во 1940 година 201, во 1951 година 112, во 
1961 година 53, во 1971 година 40, во 1981 година 
56, а во 1991 година 19 калуѓери.

15) МАНАСТИР ИВЕР 
(ГРУЗИНСКИ МАНАСГИР) 
- МОНИ ИВИРОН Μονή Ιβήρων

Светогорскиот Грузински манастир е по- 
дигнат во 980 годипа од грузинскиот војсководец 
Иван Торниски, неговиот син Ѓорѓи Варазваѕе, кој 
станал и игумен на овој манастир, и внукот Еф- 
тим. Манастирот е сместен во устието на едиа су- 
водолица во близина на источниот брсг на Света 
Гора (24°17' х 40°15'), југоисточно од Карса, јуж- 
но од манастирот Ставроникита и северно од ма- 
настирот Каракал, врз урнатините на еден паган- 
ски храм.

Во 1355 година Грузинскиот манастир имал 
поголем број грузински калуѓери. Манастирот 
настрадал повеќс пати, а најмогу во времето на 
византискиот императо Михаил Палеолог и пат- 

ријархот Иоан Веко, кога, како и во Зографскиот 
манастир, настрадале поголем број калуѓери од 
кои 13 биле удавени во морето. Манастирот бил 
многу богат, а со своите средства ги помагал дру- 
гите светогорски манастири. Во 1865 година нас- 
традал од пожар, но со свои средства бил пов- 
торно подигпат.

Манастирот и е посветен на пресве га Богоро- 
дица. Во комплексот на манастирот се наоѓаат 13 
светилишта (паралкиси), а надвор од комплексот 
уште 16. Во самиот комплекс постојат 13 ќелии, 
а во Кареа манастирот располага со десет ќелии, 
како и со свое претставништво. Сопственост на 
овој манастир е и скитот Свети Јован Претеча, од- 
•далечен од манастирот помалку од два километра.

Се смета дека манастирот располага со една 
од најбогатите библиотеки на Света Гора, со мош- 
не ценети книги и други ракописи, меѓу кои и сто 
кодекси на грузински јазик напишани на перга- 
мент. Манастирот во 1903 година броел 200 калу- 
ѓери, а во неговиот скит и во другите светилишта 
имало уште 256 калуѓери. При пописот од 1913 
година во манасгирот се попишани 205, во 1928 
година 216, во 1940 година 215, во 1951 година 84. 
во 1961 година 113, во 1971 година 66, во 1981 
година 53, а во 1991 година 43 калуѓери. Се смета 
дека за време на летниот период овој манастир 
има мошне голем број посетители од земја га и од 
странсгво, благодарејќи на своето историско ми- 
наго и на местоположбата, бидејќи не самото 
што има свое мало присганиште преку кое одр- 
жува редовна врска со другите пристаништа на 
Света Гора - Иерисо и Метох Пирг (Уранопо- 
лис), туку и што е оддалечен само пет километри 
од главното седиште на Света Гора - Кареа, со 
која е поврзан со автомобилски пат и со пре- 
возно средство може да се стигне до таму за по- 
малку од десетина минути. Во комплексот на ма- 
настирот поради големата посетеност од домаш- 
ни и странски туристи постојат повеќе ноќева- 
лишта и поголем број продавници на разни све- 
тогорски и други сувенири, како и на стоки за 
други потреби.

16) МАНАСТИР КАРАКАЈ1
- МОНИ КАРАКАЛУ Μονή Καρακάλλου

Манастирот Каракал е сместен во југоисточ- 
ниот дел на Светогорскиот Полуостров (24° 19' х 
40°14'). Оддалечен од морето помалку од два 
километра, лежи на надморска височина од 150 
метри. Се смета дека е еден од најстарите мана- 
стири на Света Гора. Како голем манастир сс 
спомнува во изворите од втората половина на XI 
век. Пастрадал, како и повеќето од светогор- 
ските манастири, во XIII век од поморските раз- 
бојнички банди (гусари) и од крстоносците. Об- 
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новен е од Византиските императори Михаил VII 
и Андроник II. Во XVI век, со помош на роман- 
скиот кнез Иван Петре, била обновена и проши- 
репа соборната црква, како и други објекти на 
манастирот, меѓу кои и кулата. Ќерката на кне- 
зот Иван Петрс Домиа Роксандра му подарила на 
манастирот поголем број црковни имоти (мето- 
си). Манастирот е посветен на светите апостоли. 
Во комплексот на манастирот постојат пет све- 
тилишта (параклиси) и уште две надвор од ком- 
плексот. Во Кареа манастирот располага со че- 
тири ќелии и со свое прегставништво. Во попи- 
сотод 1913 годипа манастнрот бил евидентирани 
со 106 калуѓери, во 1928 година со 111. во 1940 
година со 120, во 1951 година со 83, во 1971 го- 
дина со 57, во 1981 година со само 25, а во 1991 
година со 21 калуѓер.

17) МАНАСГИР КОНСТАМОНИТ
- МОНИ КОНСТАМОНИТУ
Μονή Κωνσταμονίτου

Манастирот Констамонит е подигнат на за- 
падното подножје на планината Грбовица (24°1Г 
х 40° 17') на надморска височина од 200 метри. 
Најблискиот пат до него е преку неговото мало 
пристаниште, од каде е потребно и пешачење од 
речиси еден час. Од Зографскиот манастир е од- 
далсчен помалку од гри киломегри. Опколен е со 
густа шума од маслинови и други зимзелени др- 
вја. Според преданието основоположник на ма- 
настирот с првиот византиски император Кон- 
стантин Велики (свети Констадин), но манастрот 
го носи името на неговиот сип Копсга. Спорсд 
историските извори во 1097 година на иници- 
јатива на игуменот Илариј (кој бил во роднипски 
врски со тогашниот визангиски император Алек- 
сиј I Комнен) и другите игумени на свстогор- 
скиге манасгири биле исгерани Ринхините кон 
тогаш го населувале Халкидичкиот Полуостров 
и „со свои ге стада го поплавиле Светогорскиот 
Полуостров“. Според истите сознанија ова маке- 
донско словенско племе делумно било преселено 
во Мала Азија, а делумно на Пелопонез. Денеш- 
ното племе на Пелопонез кое е познато како 
Цаконци, според исгите сознанија, се поистове- 
тува со Ринхините кои биле преселени тука од 
Алексиј I Комнен. Тие до ден-денес не успеалс 
во целост да го совладаат грчкиот јазик, така 
што се разликуваат од другите жители на Пело- 
понез по својот специфичен дијалект.

Манастирог Констамонит бил разрушен во 
1278 година од крстоносците и од византискиот 
император Михаил Палеолог и патријархот Иоан 
Веко. Обновен бил во втората половина на XIV 
век со помош на тогашниот византиски импера- 
тор Андроник II и српската принцеза Марија, 

ќерка па српскиот владар Ѓуро Бранковиќ и жс- 
па на турскиот султан Мурат III. Манастирот по- 
вторно настрадал во 1428 година и обновсн е во 
1433 година со средства на српскиот војвода Ра- 
диќ. Денешниот главен храм на манастирот е по- 
дигнат во 1867 година и е посветен на мачепикот 
Стефан. Во пописот од 1913 година тука биле еви- 
дснтираии 108 калуѓери, во 1928 година манас- 
тирот броел 89, во 1940 година 87, во 1951 година 
43, во 1961 година 69, во 1971 година 21, во 1981 
година 25, а во 1991 година 31 калуѓер. Во ком- 
плексот на манастирот се наоѓаат и четири пома- 
ли светилишта, а надвор од комплексот исто га- 
ка четири помали светилишта (параклиси).

18) МАНАСТИР КСЕНОФОНД
МОНИ КСЕНОФОНТОС

Μονή Ξενοφώντος

Манастирот Ксенофонд е сместен на запад- 
нио г брег на Светогорскиот Полуостров. западно 
од Кареа и на мала оддалеченост јужно од манас- 
тирот Дохијариј (24°1Г х 40°15'). Се смета дека е 
подигнат во 520 година од странец кој, бидејќи пе 
го познавал грчкиот јазик, бил паречен Ксено- 
фопг(во превод: човек кој зборува на непознат 
јазик), и од неговите синови Аркадиј и Иоан. 
Ксенофонт по својата смрт с прогласен за све- 
тсц, кој тука сс слави на 29 јануари (нов стил). Не 
е неверојатно дека се работи за благородник од 
словенско потекло, чиј јазик им бил дотогаш со- 
сема непознат на тогашните месни жители. Во 
секој случај претсзавува историски факт дека 
овој манастир многу векови, а особено во XVI 
век, бил сосема словенски. Бидејќи бил подигнат 
во близина иа морскиот брег, во минатото често 
страдал од гусарите. Од 1545 до 1820 година со 
помош на романските кнезови бил збогатен со 
нови објекти и црковни имоти (метоси). Собор- 
ната црква почнала да се гради во 1809 година и 
била завршена во 1819 година. Таа му е посве- 
теиа на свети Ѓорѓи. Во комплексот на манасти- 
рот постојат и шест помали светилишта (пара- 
клиси), а надвор од него во сопственост на овој 
мапастир се наоѓаат уште шест други све гилиш- 
та, како и скигот Благовештение на Пресвета 
Богородица, познат и како скит Ксенофонд, чија 
црква е подигната во 1766 година. Манастирот 
Ксенофонд во пописот од 1913 година броел, за- 
едно со своите светилипгга, 124 калуѓери, во 1928 
година биле евидентирани 138, во 1940 година 
само во комплексо г на манастирот биле попиша- 
ни 88, во 1951 година 67, во 1961 година 144, во 
1971 година 58, во 1981 година 30, а во 1991 го- 
дина 56 калуѓери. Поради своето историско зна- 
чење и благодарејќи па врскитс што ги има со 
надворешниот свет преку своето мало приста- 
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ниште, манастирот е посетуван од бројни турис- 
ги, особено во летниог период.

19) МАНАСТИР КСИРОПОТАМ
- МОНИ КСИРОПОТАМУ
Μονή Ξηροποτάμου

Светогорскиот манастир Ксиропотам (24°13' 
х 40° 14') лежи на надморска височина од 200 
метри, југозападно од Карса од која е оддалечен 
околу шест километри. До манастирот може да 
се дојде преку неговото мало пристаниште и 
преку пристаништето Дафина (Дафни), како и 
преку Кареа со која е поврзан со автомобилски 
пат. Името на манастирот доаѓа од таму што с 
подигнат во близипа на една суводолица (ксиро- 
потамос во превод зпачи сува река). Сс смета де- 
ка манастирот Ксиропотам спаѓа мегу најстарите 
светилишта на Светогорскиот Полуостров и де- 
ка е подигнат како и манастирот Есфигмен во 
424 година од Пулхерија, ќерката на византискн- 
от импсратор Аркадиј и сестрага на императорот 
Теодосиј II (408-454) кој го наследил својот та- 
тко. Поради тоа што лежи во близина па морето, 
повеќс патн настрадал од морските разбојници, 
но и од пожари. Обновсн бил од гурскиот султан 
Селим I во 1507 година, а подоцна, во втората 
половина на XVI век, и од влашкиот кнез Алск- 
сандар. Денешниот соборен храм бил изградсн во 
1783 година и им е посветен на Четириесетте 
маченнци. Во комплексот на манастирот и над- 
вор од него како сопственост на манастирог по- 
стојат уште 16 помали светилишта (параклиси), 
како и четири ќелии и претставништво во Кареа. 
Во неговото мало пристаниигге, кое е речиси спо- 
ено со пристаниште го Дафина, се изградени и се 
уште се градат разновидни објекти, почнувајќи 
од 1881 година кога манастирот почна да сс по- 
врзува со бродска линија со надворешниот свет 
заради задоволување на потребите на манасти- 
рот, но и за потребите на другите соседни ма- 
настири и скитови. Манастирот Ксиропотам во 
пописот од 1913 година е евидентиран со 158 мо- 
наси, во 1928 година со 242, во 1940 година со 127, 
во 1951 година со 86, во 1961 година со 71, во 1971 
година со 45, во 1981 година со 55, а во 1991 
година со 41 мопах.

20) МАНАСТИР КУТЛУМУШ
- МОНИ КУТЈ1УМУСИУ
Μονή Κουτλυμουσίου

Помалку од еден километар јужно од Кареа 
(24° 15 х 40° 15) на надморска височина од 340 ме- 
три, опколен со маслинови и други зимзелени др- 
вја, се наоѓа манастирот Кутулумут,. Манасти- 

ро г го носи името на својот осповоположник Кут- 
лумуш син на турскиот султан Аџедин II, кој бил 
преименуван во Констадин. Во минатото ма- 
настирот настрадал повеќепати од пиратите и кр- 
с гоносците, а последен пат во XV век. Потоа бил 
обновен со помош на романските кнезови. Со- 
борната црква е посветена на преображенис Хри- 
стово. Во минатото поради тесни економски вр- 
ски со Романија манастирот бил речиси поплавен 
од романски калуѓери. Располага со доста богат 
книжен фонд, меѓу другото и со едно постаро сван- 
гелие на турски јазик. Во својата сопственост ма- 
насгирот го има и скитот Свети Пантелеимон. 
изграден во близина, а во самиот комплекс и над- 
вор од него поседува 16 светилишта, седум коли- 
би, како и ќелии во Кареа. Поради близината на 
Кареа и историското минато, манастирот особе- 
но во легниот период е речиси поплавен од домаш- 
ни и странски туристи, од кои мнозина прено- 
ќеваат во манастирот кој располага со свои ноќе- 
валишта, како и со продавници кои им нудат на 
турисгите светогорски сувенири и други стоки 
Во манастирот Кутлумуш во пописот од 1903 го- 
дина биле евидентирани заедно со онис кои жи- 
вееле надвор од манастирскио г комплекс 224 мо- 
наси. Во пописот од 1913 година во манастирот 
се евидентирани 85 монаси, во 1928 година 214. 
во 1940 година 121, во 1951 година 33, во 1961 го- 
дина 66, во 1971 година 39, во 1981 година 34 а во 
1991 година 45 монаси.

21) МАНАСГИР ПАНТОКРАТОР
- МОНИ ПАНТОКРАТОРОС
Μονή Παντοκράτορος

Манастирот Пантократор (Севишниог) е см 
стеи североисточно од Кареа на едно мало ριτπ 
во непосредна близина на морскиот брег (24° 16’ 
40° 17') на надморска височина од 20 метри. Тој 
подигнат во првата половина на XIV век од 
зантиските генерали браќата Алсксиј и И 
кои потоа се замонашиле. И овој манастир, * 
и повеќето манастири на Света Гора, во μι 
тото страдал од пожари и гусари. Носледен 
настрадал во 1950 година, но пов горно бил из 
ден. Во почсгокот па XV вск кон маиасп 
Паитократор биле припоени и други погој 
светилипгга, така што тој по големина и бс 
ство го зазеде седмото место меѓу дваесетте 
настири на Света Гора. Соборната црква е пс 
тена на преображение Христово. Под патр< 
на манастиро г сс наоѓа и рускиот скит Свети 
рок Илија, а сопствепост на манастирот на. 
од комплексот се и други 14 свегилишта (п 
клиси), пет ќелии во близина на манастирот К 
лумуш и други испоснички ќелии и колиб· 
Капсала, Лакос и во други месности. Во поп· 
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од 1913 година манастирот бил евидептиран со 
156 калуѓери, во 1928 година со 326, во 1940 годи- 
на само во комплексот на манастирот живееле 
57, во 1951 година биле попишани 40, во 1961 го- 
дина 57, во 1971 година 64, во 1981 година 53, а во 
1991 година 56 монаси.

22) МАНАСТИР СВЕГИ ГРИГОРИЈ
- МОНИ ОСИУ ГРИГОРИУ
Μονή Οσίου Γρηγορίου

Манастирот Свети Григориј е сместеп па ју- 
гозападниот брег на Светогорскиот Полуос гров 
(24°16' х 40°1Г) врз псрамни карпи кои се изди- 
гаат над морето. Името на манастирот потекнува 
од неговиот основоположпик Григориј Синаит- 
ски, по потекло Сириец, и неговитс ученци. Ос- 
нован е во почетокот на XIV век. Според свето- 
горскитс списи од 1394 годипа манастирот го за- 
земал дваесет и второто место од вкупно дваесет 
и петте манастири кои постоеле тогаш на Света 
Гора. И овој манастир, како и другите свстогор- 
ски мапастири, настрадал повеќе пати од гусари 
и од пожари, но повторно бил подигнувап со па- 
рични средсва на молдавските влашки кнсзови. 
Настрадал исто така и во 1822 година во времето 
на Халкидичкото востание, но подоцна е повтор- 
но доизградеп. Располага со големо ноќевалиште 
и други објекти. Соборниот храм е посветен на 
свети Никола. Во комплексот на манастирот и во 
иеговата непосредна околина постојат уигге 11 све- 
тилишта (параклиси), а сопсгвеност на манасти- 
рот се и шест ќелии во Кареа, како и една ќелија 
посвегена на свсти Стефан, која е подигната во 
подножјето на планината на растојание од околу 
шсст километри западно од манастирот. Посебен 
интерес побудуваат маиастирските фрески, меѓу 
кои и чудотворната икона на пресвета Богоро- 
дица подарена од Марија, мајката на кнезот Бог- 
дап, кон крајот на XIV век. Во пописот од 1913 
година во манастирот се евидентирани 125 мона- 
си, во 1928 година 485, во 1940 година 72, во 1951 
година 90, во 1961 година 63, во 1971 година 36, 
во 1981 година 74 и во 1991 година 67 монаси.

23) МАНАСТИР СВЕТИ ДИОНИСИЈ
- МОНИ АГИУ ДИОНИСИУ 
Μονή Αγίου Διονυσίου

Манастирот Свети Дионисиј бил подигнат 
во 1366 година од неговиот основополжник Дио- 
нисиј, најпрвин како мало светилиште. Подоцна 
со помош на византискиот император Алексиј III 
Комнен бил проширен и збогатен. Манастирот и 
околните објекти биле уште повеќе проширенп 
во 1510 година од влашкиот војвода Петре. Иако 

манастирот го носи имсто на осиовачот кој е 
прогласеп за светец, соборната црква му е посве- 
гсна на свети Јован Претсча. Ѕиднитс фрескн од 
XVII век предизвикуваат чудењс на многу посе- 
тители, бидејќи прикажуваат многу современи 
оружја, како што се авиони, тенкови кои блуваа г 
оган, атомски и хидрогенски бомби, па дури и 
употреба на ласерски зраци. Манастирот е смес- 
ген па југозападниот брег на полуостровот на 
една висока карпа (24°17' х 40°10') на надморска 
височина од 43 метрн. До него може да се дојде 
преку манастирот Свети Григориј или манастис- 
рот Свети Павле. Во неговиот комплекс се на- 
оѓаат уште седум светнлишта (параклиси) а дру- 
гите осум се надвор од комплексот. Во Кареа по- 
седува седум ќслии и шсст други се наоѓаат во 
неговага непосредна околина. Во мссноста Мо- 
ноксилите пма свои лозја, од кои се произведува 
позпатото виио кое го носи името на оваа мес- 
ност. Во пописот од 1913 година манастирот с 
евидентиран со 130 монаси, во 1928 годипа со 92, 
во 1940 годииа се попишапи 88, во 1951 година 66, 
во 1961 година 55, во 1981 година 43, а во 1991 го- 
дина 50 монаси. Во минатото овој манастир имал 
посебни привилегии и располагал со свои црков- 
ни имоти (метоси) и во Романија и во Халки- 
дичката околија,

24) МАПАСТИР СВЕТИ ПАВЈ1Е
-МОНИ АГИУ ПАВЛУ
Μονή Αγίου Παύλου

Светогорскиот манастир Свети 11авле е смес- 
тен во западното подножје на планината Атос 
меѓу двс суводолици (24°18' х 40°09') на надмор- 
ска височина од 180 метри. Од морскиот брег е 
оддалечен помалку од еден километар. За да се 
дојде до манастирот, грсба да се одп прску прис- 
гапиштето Дафина од кое е оддалечен седум ки- 
лометри. Сс смста дска е подигпат коп крајот на 
VIII век од Павле (свети Павле), син на византи- 
скио г император Михаил Рангаве, кој се замона- 
шил во овој манастир. До XIV век тоа бил мал 
објект и тогаш настрадал од крстоносците. Во 
1360 година манастирот бил продаден на тројца 
српски калуѓери: Герасим, Радоња и Андон. Пов- 
торпо е изграден од српски молдавсковлашки кне- 
зови, мсѓу кои најмногу се истакнувааг српскиот 
владар Ѓуро Бранковиќ (1427-1456), кој се смета 
за ктитор иа мапастирот, и неговата ќерка Мара, 
сопруга на турскиот султан Мурат II. Манасти- 
рот до 1710 година бил чисто српски, а иотоа при- 
силно бил заземен од грчки монаси. Манастирот 
Свети Павле повторно настрадал во Халкидич- 
кото востание во 1822 година, но во 1839-1844 го- 
дина е обновеп. Комплексот на манастирог оп- 
фаќа упгге три светилишта, а надвор од него се 
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паоѓаат уште шест. Во минатото располагал со 
свои црковни имоти (метоси) и надвор од Света 
Гора, меѓу кои метохот Свети Павле во Халки- 
дичката околија и метохо г Свети Павле во Лари- 
говската околија. Иако манастирот го поси име- 
то на својот основоположник, соборната црква е 
посветена на Сретение Господне. Манастиро г Све- 
ти Павлс во пописот од 1913 година е евидепти- 
ран со 153 калуѓери, во 1928 година се попишани 
295, во 1940 83, во 1951 година 88, во 1961 година 
73, во 1971 година 51, во 1981 година 36, а во 1991 
година исто така 36 калуѓери. Книжниот фонд на 
мапастирот се состои од 500 ракописни книги и 
други списи, како и од 12.000 печатепи книги.

25) МАНАСТИР СВЕГИ ПАНТЕЈ1ЕИМОН 
(РУСКИ МАНА(ТИР)
- МОНИ А1ИУ ПАИГЕЛЕИМОНОС 
Μονή Αγίου Παντελεήμονος

Манастир на Света Гора, сместен југозапад- 
но од Кареа и северозападио од малото приста- 
ниште Дафина (Дафни), на самиот морски брег 
(24° 12’ х 40°14'). Се смета дека е подигнат на мес- 
тото на постаро светилипгге кое било посветеио 
на свети Пангелеимон. Во постаро време се на- 
оѓал под заштита на српските кралеви, а од кра- 
јот па XVI век бил под запггита на руските царе- 
ви. Во 1875 година со средсгва од Русија биле 
изградени повеќе објекти, меѓу кои и величестве- 
ната црква посветена на пресвета Богородица, со 
мошне ценети уметнички фрески обвиени со зла- 
то во уметничка обработка. Во комплексот на 
самиот манастир, кој е еден од најбогатите мана- 
стири на Света Гора, постојат уште 35 други 
светилишта. Во сопственост на манастирот Све- 
ти Пантелеимон се наоѓаат: црквата и другитс 
објекти на постариот манастир Свети Врачи 
(познат како Нагорни Русик), метохог Крумица, 
скитот Тибаида (Тибаис) (познат и како Гурно- 
ските), скитот Успение на пресвета Богородица, 
сместен северозападно од манастирот Пантокра- 
тор, како и други светилишта. Се смета дека кон 
крајот на XIX и во почетокот на XX век во ком- 
плексот на манастирот и во другите руски све- 
тилишта на Света Гора живееле околу 2.500 мо- 
наси. Во пописот од 1913 година манастирот е 
евидентиран со 561 калуѓер, во 1928 година се по- 
пишани пак 561, во 1940 година 271, во 1951 годи- 
на 143, во 1961 година 70, во 1971 година 60, во 1981 
година 36, а во 1991 година 38 монаси. Поради 
своето историско мииато и уметаичката вредност 
на целиот комплекс, а и поради местоположбата 
(има и свое мало пристаниште), за време на лет- 
ниот псриод манастирот е буквално поплавен од 
туристи. Библиотеката на манастирот поседува 
повеќе од 20.000 книги претежно на словенски 

јазици, многу кодески иа псргамент и околу 2.000 
ракописни списи на словенски јазици, на грчкиот, 
како и на други јазици.

26) МАПАСТИР СИМОН ΠΕΤΡΑ
- МОНИ СИМОНОС ПЕТРАС
Μονή Σίμωνος Πέτρας

Манастирот Симон Петра бил подигнат во 
1256 година од монахот Симон од непознато ет- 
ничко потекло, а бидејќи е изградеи врз високи и 
непристапни карпи, го добил и второто име - Пе- 
гра, што во прсвод значи камен. Сместен е во 
југозападниот дел на Света Гора (24° 15' х 40° 12') 
п од морсто е оддалечен околу два километра. 
Надморскага височина на маиастирот изнесува 
250 мстри. Средствата за изградбата на манасти- 
рот дал српскиот крал Јован Углеша, кој не само 
што го обновил туку и го збогатил со црковни 
пмоти. Овој по својата местоположба павистина 
величествен манастир целосно насградал од по- 
жар во 1580 година, кога биле изгорени сите 
уметпички блага и книжнини. Последен пат ма- 
настирот настрадал од пожар во 1891 година кога 
повторно изгорела библиотеката со целиот кни- 
жен фонд, но пак бил повторно изграден. Мана- 
стирот Симон Петра е еден од најбогатите мана- 
стири на Свста Гора. Поседува половина од прис- 
таништсто Дафина и половина и од придружните 
објекти во пристаништето со кое е поврзан со ав- 
томобилски пат (макадам). Соборната црква на ма- 
настирот е посветена на Рождество Христово. Во 
пописот од 1913 година тука е евидентиран со 122 
калуѓсри, во 1928 година имал 103, во 1940 годива 
85, во 1951 година 69, во 1961 година 58, во 1971 го- 
дина 32, во 1981 годипа 57, а во 1991 година 59 ка- 
луѓери. Манастирот има седум ќелии во Кареа. 
каде има и свое претставнипггво. Манастирот, кој 
по својата изградба и местоположба се смета за 
своевидна атракција, преку летаиот период е многу 
посетуван од домашни и страиски туристи.

27) МАНАСТИР СГАВРОНИКИТА
- МОПИ СГАВРОНИКИТА
Μονή Σταυρονικήτα

Манастирот Ставроникита е смесз'ен врз е1- 
на карпа на самиот морски брег (24° 16 х 40° 161 
североисточно од Кареа, од која е оддалечен пет 
километри и со која е поврзан со автомобилса 
пат. Името на манастирот според некои созн*- 
нија доаѓа од неговите основоположници Ставре 
и Никита. Подигнат е кон крајот на X и поче- 
токот иа XI век. До 1533 година имал статус ав 
ќелија, а во времето на патријархот Јеремија ί 
кој го проширил како објект, добил статус на јо- 
настир. Како и другите светогорски манастирв ι 
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манастирот Ставроникита во минатото често стра- 
дал од ограбувања и пожари, но со помош на 
влашките кнезови бил обновуван и се здобил со 
црковни имоти надвор од Света Гора. Соборната 
црква е посветена на свети Никола. Во својот 
комплскс располага со десет ќелии, а поседува 
поголем број колиби во месноста Капсала, како 
и ќелии и колиби и свое претставнишгво во Ка- 
реа. Манастирот заедно со неговите ќелии и ко- 
либи надвор од комплексот во пописот од 1913 
година е евиденггиран со 82 монаси, во 1928 годи- 
на се попишани 125, во 1940 година нивниот број 
опаѓа на 30, а во 1951 година на 17. Во 1961 го- 
дина се попишани 37, во 1971 година 25, во 1981 
годипа 33, а во 1991 година 31 монах.

28) МАНАСТИР ФИЛОТЕЈ
- МОПИ ФИЈ1ОТЕУ Μονή Φιλόθεου

Околу 13 киломсзри југоисточно од Кареа и 
околу три километри западно од источниот брег 
на Света Гора на надморска височина од 320 ме- 
три лежи манастирот Филотеј (24°18' х 40° 14'). Се 
смета дска е подигнат од Филотеј во 870 година 
како мала црква врз урнатините на помал паган- 
ски храм. Манас гирот Филотеј многу векови бил 
сопственост на словенски монаси, а според про- 
верени извори во 1500 година новодојдениот од 
Олимп игумсн Доситеј се обидел да го наметне 
грчкиот јазик како официјален во литургијата и 
меѓусебната комуникација. Игуменот наишол на 
силен отпор, од монасите па манастирот бил 
застрашен и истеран. За да се спаси, побсгиал и 
нашол засолниште во градот Бер. Манастирот 
добил многу подароци од рускиот цар Михаил 
Теодорович и од влашкиот кнез Иоан Гика во 
1734 година, како и од неговите наследници. На- 
страдал од пожар во 1871 година, но повторно 
бил подигпат. Главниот храм на манастирот е по- 
свсген на Благовештение па пресвета Богоро- 
дица. Во Кареа манастирот има свое претстав- 
ништво и 12 ќелии. Располага и со свое мало при- 
станиште (арсана). Во пописотод 1913 година ма- 
пастирот с евиденгиран со 56, во 1928 година со 
144, во 1940 година со 151, во 1951 година со 97, 
во 1961 година со 86, во 1971 година со 35, во 1981 
годипа со 78, а во 1991 година со 81 монах.

29) МАНАСТИР ХИЛАНДАР 
(ХИЛАНДАРСКИ МАИАСТИР, 
СРПСКИ МАНАСТИР)

МОНИ ХИЛЈАНДАРИУ
Μονή Χιλιανδαρίου

Хиландарскиот манастир е подигнат во 1198 
година од српските кралсви Стефан Немања 1 и 
Стефан II и нивниот брат Растко (свети Сава) кој 

станал и игумен па мапастирот. Соборпата црква 
на манастирот с посветена на пресвега Богоро- 
дица и е подигната во 1293 година од Стефан 
Урош Милутин. Всушност се работи за постаро 
светилиште кое во 1198 година византискиот им- 
ператор Алексиј 111 со хрисовул „го отстапува под 
власта и управата па Симеон и Сава како вечен 
поклон на Србите“. По 1676 година, кога била 
укината Српската пагријаршија во Пеќ, во мана- 
стирог преовладале монаси од македонско и бу- 
гарско потекло. Г1о 1896 година, кога српскиот 
крал Александар Обреновиќ го посетил манас- 
тирот Хиландар, биле вложени нови средства од 
Србија, така што дојде до нов прилив на монаси 
од Србија. Манастирот се наоѓа помалку од три 
километри појужно од неговото мало приста- 
ншпте Свети Василиј, познато како Хиландарска 
Арсана, на надморска височина од 50 метри (24°07' 
х 40°2Г). Опколен е со густа зимзелена шума, а 
од Кареа е оддалечен околу 30 киломстри. Во 
комплексот на самиот манасгир постојат упгге де- 
вет светилиигга и уште три падвор од комплек- 
сот. Покрај пристаништето и црквата Свети Ва- 
силиј. манастирог поседува и други имоти во 
околината. Сопственик е на метохот Кумица, а 
во Кареа иоседува 24 ќелии и свое претставниш- 
тво, како η кулата Свети Сава каде што секој ден 
се држи литургија. Според површина на имотот 
на Света Гора Хиландарскиот манастир е пого- 
лем од манастирот Велика Лавра. Сс смета дека 
во почетоко г на XV вск во сопственост и под уп- 
рава иа манастирот се наоѓале повеќе од 360 ссла 
со .30 метоси со полно феудално право. На сами- 
от Светогорски Полуос гров манастирот распола- 
гал со едпа петтина од целиот полуостров, однос- 
но со вкупно 60 квадратни километри. Хиландар- 
скиот манастир располага со многу богата и це- 
нега библиотека со над .30.000 книги па сите сло- 
венски јазици, на грчки јазик, како и на други ја- 
зицп, со 1000 словенски ракописи од ΧΙΙ-ΧΙΧ век 
и со 180 кодекси и филади на грчки јазик, од кои 
пекои па пергамент. Во пописот од 1913 година 
во мапастирот се свидептирапи 105 монаси, во 
1928 годипа 232, во 1940 година само во комплек- 
сот на манастирот 75, во 1951 година 72, во 1961 
годипа 75, во 1971 година 31, во 1981 година 133, а 
во 1991 година само 22 монаси. Поради историското 
значење на манастирот и уметничките вредности , 
за врсме на летпиот период манастирот е многу 
посетуван од домашни и сгрански туристи.

30) МЕТОХ КРУМИЦА
(РУСКИ МЕТОХ, РУСКИ СКИТ)

МЕТОХИОН ХУРМИСГИС
Μετόχιον Χουρμίστης

Метохот Крумица, кој се смста за скит, с 
сместен во северозападниот дсл на Свстогорски- 
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от Полуостров во непосредна близина и источно 
од метохот Пирг (Уранополис) (24°0Г х 40° 19'). 
Надморска височина на овој манастирски имот и 
скиг изнесува 240 метри. Основан е во средина га 
па минатиот век на дотогаш сосема празно мсс- 
то, со средства на руската држава. Тогаш биле 
подигнати поголем број импозантни бсли згради 
расположени на една висорамнина на самата гра- 
нична линија на Света Гора со Лариговската 
околија. Соборнага црква е посветена на пресве- 
та Богородица наречена „Ерусалимска", чијашто 
икона се смета за чудотворна. Во почетокот на XX 
век тука живееле повеќе од 150 руски монаси, а 
во пописот од 1940 година се евиденгирани 43. 
Нивниот број во 1951 година опадпа на 12, во 1961 
година се попишапи 29, во 1971 година 28, во 1981 
година 2, а во 1991 годииа 11 монаси. Метохот за- 
едно со храмот и другите објекти е сопственост 
на рускиот манастир Свети Пантелеимон.

31) МИЛОПОТАМ
-МИЛОПОТАМОС Μυλοπόταμος

Црква со мал црковен имот, сопственост на 
манастирот Велика Лавра. Сместена е во непо- 
средна близина на Грузинскиот манастир (24°04' 
х 40° 18'). Името го доби затоа што е подигната 
во близина на река која се користи за воденнца 
(мелница па вода). Милопотамос во превод значи 
река со воденица.

32) МОНОКСИЛИТЕ Μονοξυλείται

Мало светилиште, сопсгвеност на рускиот 
манастир Свети Пантелеимон. Сместено е на по- 
малу од сдеп километар источно од скитот Тиба- 
ида (24°04' х 40°18’). Во пописите пе сс спомнува 
како паселено место.

33) ΠΡΟΒΑΤΑ Πρόβατα

Група од 16 ќелии и мали светилишта смес- 
тени северозападно од манастирот Велика Лавра, 
околу два километра западно од југоисточниог 
брсг на Света Гора (24°20' х 40°12'). Ќелиите и 
светилииггата се сопственост на манастирог Ве- 
лика Лавра. Во пописот од 1940 година се еви- 
дентирани со 132, а во 1951 година со 110 монаси. 
Во поновите пописи нивниот број е пресме ган во 
составот па манастирот Велика .Павра.

34) СВЕТИ ВАСИЛИЕ (СРПСКА ЦРКВА)
АГИОС’ ВАСИЛИОС Αγιος Βασίλειος

Мало светилипгге познаго како Пирг Хру- 
сија, сместено во клисурата на хилапдарската ре- 

кичка до самиот морски брег (24°07' х 40°22'), на 
мала оддалеченост западно од Хиландарска Ар- 
сапа (пристаниште). Самиот пирг (кула) е изгра- 
ден во 1302 година, а црквата во третата деценија 
на XIV век од српскиот крал Стефан Дечанин. 
Црквата и пиргот се сопственост иа манастирот 
Хиландар.

35) СВЕГИ ВАСИЛИЈ
АГИОС ВАСИЛИОС Αγιος Βασίλειος

Мал храм подигнат во јужното подножје на 
планината Атос (24°20' х 40°08'). Се состои од 14 
колиби и е сопстевност, како и скитот Кериша 
(Богородица) кој лежи во непосредна близина и 
малку понассвер, на манастирот Велика Лавра.

36) СВЕТИ ВРАЧИ
(НАГОРНИ РУСИК, РУСИК)
- АГИИ АНАРГИРИ
(ПАЛЕОМОНАСГИРОН)
Αγιοι Ανάργυροι (ΓΙαλαιομονάστηρον)

Манастирот Свети Врачи, познат и како На- 
горни Русик, а во постаро време и како Русик. е 
сместеи во северното подножјс на плапииата Гр- 
бовпца (24° 14' х 40° 15'), североисточно од рускист 
манастир Свети Пантелеимон. Неговата надморса 
височипа изнесува 380 метри. Свети Врачи е 
сопственост иа манастирот Свети Пантелеимо·. 
Се смета дека се работи за постар храм на Русклот 
манастир подигнат од руски монаси уште во ј 
век поради што и е познат како Нагорни Русш 
во постаро време и како Русик. Во почето! 
бил посветен на пресвета Богородица, но во ι 
пово време ги слави Светитс врачи. Почиа да оп; 
по изградбата на манастирот Свети Панте. 
имон. кога поголемиот број руски монаси се ιτ 
селиле во новиот манастир и во метохот К 
мица. Во пописот од 1941 година Свети Врача 
евидентиран со 38 руски монаси, а во 1951 годи 
со само пет. Во поновите пописи не се спомну 
и најверојатно е напупгген. За храмот и имотот 
грижи управата на манастирот Свет Пантелеимс·.

37) СКИТ БЛАГОВЕНГГЕНИЕ
НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 
(СКИТ КСЕНОФОНД)

СКИТИ ЕВАНГЕЛИСМОС ТИС
ТЕОТОКУ (СКИТ КСЕНОФОНТОС)
Σκήτη Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου 
(Σκήτη Ξενοφώντος)

Помалку од четири километри југоис 
од манастирот Ксенофонд на надморска висс*·· 
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на од 260 метри е сместен скитот Благовештение 
на пресвета Богородица (24° 12' х 40° 15'). Храмот е 
подигнат во 1766 година и се наоѓа под управата на 
манастарот Ксенофонд. Во комплексот на скитот 
се ноѓаат уште 20-25 колиби. Во пописот од 1940 
годипа е евидентиран со 51 монах, во 1951 година 
со 47, во 1961 година со 39, во 1971 година со 46, во 
1981 година со 80, а во 1991 година со 26 монаси.

38) СКИ Г БОГОРОДИЦА (НОВИ СКИТ)
СКИТИ ТЕОТОКУ (НЕА СКИГИ) 

Σκήτη Θεοτόκου (Νέα Σκήτη)

Јужно од манастирот Свети Павле, во бли- 
зина на југозападниот брег на Света Гора (24° 18’ 
х 40°09'), на надморска впсочина од 100 мстри ле- 
жи скитот Богородица. Подигнат е во 1760 годи- 
на, а храмот е посветен на Рождество на пресвета 
Богородица. Скитот е опколеи со зимзелена флора 
и спаѓа меѓу најубавите на Света Гора. Монасите 
кои живеат тука се познати мајстори на ико- 
ноппството и резбарсгвото. Во поиисот од 1940 
година е евиден гиран со 81 мопах, во 1951 година 
се попишани 57, во 1961 година 60, во 1971 година 
7, во 1981 година 80, а во 1991 година 35 монаси.

39) СКИТ СВЕТА АНА
СКИТИ АГИЈАС АНИС

Σκήτη Αγίας Άννης

Скитот Света Ана се смета за најголем и нај- 
стар скит на Света Гора. Подигнат е во VI век, 
«ооред преданието од монаси дојдени од Анадо- 
Дија. Изграден е во близина па југозападниот брег 
■а Светогорскиот Полуостров (24° 18 'х 40”09'), па 
■иморска височина од 250 метри, врз урпатини- 

на постар пагански храм. Светилиштето на- 
јирадало во IX век од напади на морските гусари. 
Охсите други скитови на Света Гора, скитот Света 
Аза. кој е сопственост иа манастирот Велика 
мВавра, има најголеми привилегии. Располага со 

колиби, ќелии и други објекти, а врска со све- 
одржува преку пристаништето Дафина, од каде 

« зддалечсн околу шест киломегри. Монасите, 
®· се побројни во споредба со другите скитови и 
«■стилишта на Света Гора, живеат обично од ра- 
^Мворби, резбарство и иконопиство. Во пописот 
|к 1940 година се евидентирани 167, во 1951 годи- 
I» 142, во 1961 година 207, во 1971 година 157, во 
I·**! годииа 133, во 1991 година 126 монаси.

40) СКИТ СВЕТА ТРОИЦА
- СКИТИ АГИЈАС ТРИЈАДОС’ 

(КАВСОКАЛИВИЈА)
Σκήτη Αγίας Τριάδος (Καυσοκαλύβια

ѕиτοτ Света Троица е сместеп во близина 
•цот брег на Светогорскиот Полуостров 

(24°2Г х 40°08') на надморска височина од 110 ме- 
три. Прекарот Кавсокаливија го добил од нави- 
ка га на монахот Максим кој, за да не биде оне- 
спокојувап, често ги горел своите колиби напра- 
всни од дрво. Освен главниот храм скитот распо- 
лага и со 38 аскетски колиби направени од тврд 
материјал, а врска со светот има преку своето мало 
пристаниште. Сопственосте на манастирот Велика 
Лавра. Порано тука живееле поголем број мона- 
си, по нивниот број посгепено опаѓа. Во пописот 
од 1940 година се евидентирани 81 монах, во 1951 
година сс попишани 82, во 1961 година 74, во 1971 
година 32, во 1981 година 31, а во 1991 година 29 
монаси коп живеат од ракотворби и иконопис- 
тво.

41) СКИТ СВЕТИ АНДРЕЈ (РУСКИ СКИТ)
СКИТИ АГИУ АНДРЕА

Σκήτη Αγίου Ανδρέα

Скитот Свети Андреј е сместен на мало ра- 
стојание северозападнно од Кареа на надморска 
впсочипа од 30 метри (24°14' х 40°16'). Овој вели- 
чествен храм е подигнат од руски монаси кон 
крајот на XIX век и е градеп од делкан гранит и 
мсрмер. Според големина е иајголем долг е 60, 
а широк 33 метри. Иако се работи за руски храм, 
тој се наоѓа под патропатот на манастирот Вели- 
ка Лавра. Во пописот од 1940 година во скитот сс 
евидентирани 138 монаси, во 1951 година 22, а во 
1961 година 74. Во 1971, 1981 и 1991 година мо- 
наси ге од скитот Свети Аидреј се пресметани во 
составот на манастирот Велика Лавра.

42) СКИТСВЕГИ ДИМИТРИЈ (ВА ГОПЕДСКИ)
СКИТИ АГИУ ДИМИТРИУ 

(ВАТОПЕДИНИ) 
Σκήτη Αγίου Δημητρίου (Βατοπεδινή)

Скитот Свети Димитриј, сопствепост па ма- 
настирот Ватопед, е сместен помалку од два ки- 
лометра југоисточно од маиастирот Ватопед на 
падморска височина од 140 мерти (24° 14' х 40° 18'). 
Спорсд преданието се работи за едно од најста- 
рите светилишта на Свега Гора, подигнато од 
блиски роднини на свети Димитриј чиишто нас- 
ледници го издржувале до 1821 година. Освен 
главниот храм, скитот Свети Димитриј има уште 
21 колиба. Во пописот од 1940 година тука биле 
евидентирани 24 монасп, во 1951 година се попи- 
шани 87, во 1961 година 50, во 1971 година 51, во 
1981 година 15, а во 1991 година е евидентиран без 
монаси.
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43).  СКИТ СВЕТИ ДИМИТРИЈ ЛЛК 
(РОМЛНСКИ СКИТ)
- СКИТИ АГИУ ДИМИТРИУ ЛАКУ 
Σκήτη Αγίου ΔμητρίουΛάκκου

Скитот Свети Димитриј е подигнат во мес- 
носга Лаку, порадн што е познат и по тоа име. Се 
наоѓа под па гронатот на манастирот Свеги Пав- 
ле. Сместен е североисточно од манастирот Све гп 
Павле и северозападно од манастирот Велика 
Лавра (24°19' х 40° 1Г) на надморска височина од 
280 метри. Во овој скит живеат исклучително ро- 
мански монаси. Освен главниот храм посветен на 
свети Димитриј гука постојат и 25 колиби, соп- 
ственост на скитот. Во пописот од 1940 година во 
него се евидентирани 87, а во 1951 година 45 мо- 
наси. Во поповите пописи од 1971, 1981 и 1991 го- 
дина монасите од овој скит се пресметани во со- 
ставот на манастирот Свети Павле.

потпомаган и од романската влада. Во пописот 
од 1940 година во него се попишани 72, во 1951 
година 48, во 1961 година 32, во 1971 година 22, 
во 1981 година 12, а во 1991 година 13 романски 
монаси.

46) СКИТ СВЕГИ ПАНТЕЛЕИМОН
СКИТИ АГИУ ПАНТЕЛЕИМОНОС 

Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος

Скитот Све ги Пантелеимон е сместен во ие- 
посредна близина североисточно од Кареа на иад- 
морска височина од 260 метри (24°16' х 40° 15'). 
Скитот с сопственост на манастирот Кутлумуш. 
Во пописот од 1940 година е евидснтиран со 44 
монаси, во 1951 година биле попишани 29, во 
1961 година 37, во 1971 година 27, во 1981 година 
11, и во 1991 година 24 монаси.

44) СКИТ СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА ИВЕРСКИ 
(ГРУЗИНСКИ СКИТ)
- СКИТИ ТИМИУ 11РОДРОМУ ИВИРО11 
Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Ηβήροιν

Овој скит, посветен на свети Јован Претеча, 
е познат и како Грузински скит, бидејќи с соп- 
ственост па Грузискиог манастир познат како ма- 
настир Ивирон. Сместен е помалку од два кило- 
метра југозападно од ма гичниот манастир (24° 17' 
х 40” 14') иа надморска височина од 200 метри. Во 
неговата непосредна околина се наоѓаат 13 коли- 
би кои се во негова сопственост и кои во мина- 
тото сс корисгеле од некогаш побројните монаси 
кои живееле таму. Скитот Свети Јован Претеча 
во пописот од 1940 година бил евидентиран со 62 
монаси, во 1951 година се попишани 30, во 1961 
година 14, во 1971 година 8, во 1981 година исто 
така 8 а во 1991 година 6 монаси.

45) СКИТ СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА НА
ВЕЈ1ИКАТА Ј1АВРА (РОМАНСКИ СКИТ) 
СКИТИ ТИМИУ ПРОДРОМУ

МЕГИСТИС ЛАВРАС
Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Μεγίστης Λαύρας

Иако скитот е посве ген на свети Јован Пре- 
теча, главниот храм е посветеи на Богојавлеиие. 
Сместен е па југоисточниот брег на Светогор- 
скиот Полуостров (24°23' х 40°09’) на надморска 
височина од 280 метри. Скитот е сопственост на 
манас гирот Вслика Лавра, но се смета за роман- 
ски, бидејќи тука живеат исклучително романски 
монаси. Самиот скит е изграден во постаро вре- 
ме од романски кнезови, а во најново време е

47) СКИТ СВЕТИ ИЛИЈ А (РУСКИ СКИТ)
СКИТИ ПРОФИТУ И.ЊУ

Σκήτη Προφήτου Ηλιου

Храмот односно скитот Свети пророк Илија 
е подигнат од Русите, поради што епознати како 
Руски скиг, но се наоѓа под патронатот на мана- 
стирот Пантократор. Скитот е смесген во непо- 
средна близина југозападно од манастирот Пан- 
тократор на надморска височина од 140 метр· 
(24" 15' х 40“ 17'). Се работи за еден од најголемитс 
скитови на Света Гора. При пописот од 1940 го- 
дина во скитот се попишани 62 монаси, во 1951 
годипа 29, во 1961 годииа 78, во 1971 година 7, ι 
1981 година два, и во 1991 година исто така < 
монаси.

48) СКИТ УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА (БОГОРОДИЦА) 

СКИТИ КИМИСИС ТИС ТЕОТОКУ 
(КСИЛУРГУ)
Σκήτη Κοίμησις της Θεοτόκου 
(Ξυλουργού)

Северозападно од 
километар исгочно од 
Ватопсдски, сместен е 
свега Богородица кој е

Кареа, помалку од е« 
скитот Свети Димит) 
скитот Успение на П| 
повеќе познат како α

наоѓа под управата на рускиот манастир С1 
Пантелеимон, по во минатото бил сопстве.
на манастирог Зограф и по правило тука ж 
сле македонски монаси. Во пописот од 1940 п 
па во него се евидентирани девст, во 1951 гоз 
шест, во 1971 годипа само два монаси. Во ποπι 
ге од 1981 и 1991 година не се спомнува највер*·
јатно затоа што е напуштен.
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49) ТИБАИДА (РУСКИ СКИТ)
- ТИБАИС’ (ГУ РНОСКИТЕ,
СКИТИ ТИБЛИДОС)
Θηβα'ίς (Γουρνοσκήται, Σκήτη Θηβαίος

Овој светогорски скит е сместен североза- 
надно од Кареа и југоисточно од метохот Пирг 
(Уранополис), во непосредна близина на морски- 
от брег (24°03' х 40° 18'). Сопственост е на рус- 
киот манастир Свети Пантелеимон, како и ме го- 
хот Крумица (Хурмистис) и храмовите Камена и 
Моноксилите, кои се наоѓаат во близина на овој 
скит. Во пописот од 1940 година скитот Тибиада 
е евидентиран со 12, а во 1951 година со шест мо- 
наси. Во поновите пописи не се спомнува како 
населен, што укажува дека е напуштен. За хра- 
мовите и другите објекти, како и за самиот имот 

на овој скит се грижи управата на рускиот ма- 
настир Свети Пантелеимон.

50) ХИЛАНДАРСКА АРСАНА 
АРСАНАС ХИЈ1ЈАНДАРИУ

Αρσανάς Χιλιανδαρίου

Мало светогорско пристанипггс. сопствсност 
на српскиот манастир Хиландар. Се наоѓа помал- 
ку од гри кплометри посевсрно од матичниот 
манастир, во непосредна близииа и десно од хра- 
мог Свети Василие (24°07' х 40"22’). Се користи 
за превоз на стока и луѓс за потребите на мана- 
стирот Хиландар. Преку летниот период одржу- 
ва речиси редовна бродска врска со пристаниш- 
тето Иерисо, како и со другите светогорски малп 
пристанипгга.

МАНАСТИР ХИЛАНДАР, СВЕТА ГОРА

27 Населенитв места во Егејска Македонија - II дел


