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1/1 - БЕРСКА ОКОЛИЈА

АГИОС НИКОЛАОС Αγιος Νικόλαος

Новоизградена населба во атарог на општи- 
•та Чорново, на надморска височина од 100 ме- 

Прв патсе појавува во пописотод 1981 годи- 
■·· : 66 жители. Во 1991 година има 69 жители. 
Им-.г најверојатно го доби поради тоа што во
■е.- ста постои стар манастир посветен на свс- 
**гг I Јикола. 

тука биле сместени и 6 семејства бегалци со вкупно 
24 жители. Како последица на тоа во пописот од 
1928 година бројотна житслите се зголсмил на 
97, во 1940 година селото веќе има 230 жители 
(поради населувањето и на други бсгалски ссмеј- 
ства), во 1951 година пак 230, во 1961 година 296, 
во 1971 година 266, во 1981 година 383, а во 1991 
година 431 жител.

2 АРАХОС Αραχος

Околу еден километар северно од главниот 
игго води од Солун за Бер и 4 километри се- 

■Ч> западно од Плати е сместено селото Арахос
■ е лежи на падморска височина од 10 метри 
агзо- х 40°40'). Тоа претставува самостојна оп- 
рпша во Берската околија (царска наредба од 
2Ѕ ѓ 1950, Вл. в/к бр. 146/1950), со вкупна повр- 
п а на општинскиот атар од 6 квадратни кило- 
■етгри. Селото Арахос е сосема нова населба из- 
криена по извршените мелиорации, односно по 
«••"увањето на Ениџевардарското Блато и по рс- 
Кхацијата на новите корита на реки ге Вардар и 
|мраазчак. Тука биле сместени главно бегалски 
«мсЈства од позагрозени села. Населбата прв пат 
< регистрирана во пописот од 1940 година со 354 
жт··сли, во 1951 година се попишани 634, во 1961 
■кина 635, во 1971 година 467, во 1981 година

а во 1991 година 415 жители. Обработливата
■ чва се наоѓа сред пространото плодно поле, а 
« наводнува од системот за наводнување од во- 
ϊ * на рекага Караазмак. Населението се зани- 
■вва со земјоделство, произведувајќи многу пче- 
шца. пченка, памук, бостан и други земјоделски 
ЈОИЗВОДИ.

3) АСАМАТИ
-АСОМАТА Ασώματα

Околу 6 километри југоисточно од Бер и
ОД Варвара на иадморска височина од 210 

■етри е сместено селото Асамати (22° 14' х 40°29') 
*-·- административно влегува во составог на оп- 
гстината Варвара. Ова село многу одамна било 
■кхлено со домородно население од грчко потек- 
■о Како такво, К'нчов го спомнува со 40 жители 
Грци, додека во 1913 година е евидентирано со 
® а во 1920 година со 78 жители. По 1923 година

4) БАРБЕШ + КУТЛЕШ
- ВЕРГИНА Βεργίνα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Дванаесетина километри југоисточно од Бер, 
крај самиот пат што води за Мелик и Либаново, 
на надморска височина од 120 метри е сместено 
селото Барбеш (22°19' х 40°29'), кое претставува 
самостојна општина во Берската околија (наред- 
ба од 4.4.1934, Вл. в/к бр. 128/1934). Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 33 ква- 
дратни километри. Тоа е всушност нова населба 
која се состои од две постари населби, Барбеш и 
Кутлеш, кои во минатото имале мал број жители 
од грчко по гекло. К'нчов Барбеш го спомнува со 
50 жители Грци, додека во 1913 година е евиден- 
тирано со 98, а во 1920 година со 112 жители. По 
1923 година грчките власти тука населилс 122 се- 
мсјства со голем број бегалци, поради што во 
1928 година бројот на жителите се зголсмил на 
614 (заедно со селото Кутлеш). Во наредниот пе- 
риод има голем пораст на населението, така пгго 
во 1940 година се попишани 1.008 жители, но нив- 
ниот број се намалува по војната, кога при попи- 
сот од 1951 година се попишани 794 жители. Во 
1961 година селото има 962, во 1971 година 1.048, 
во 1981 година 1.212, а во 1991 година 1.255 жите- 
ли. Во непосредна близина на селото постои архе- 
олошки локалитет каде пгго по Втората светска 
војна се вршат ископувања, при што :е откриени 
многу скапоцени предмети за кои се смета дека 
потекнуваат од гробницата на старите македон- 
ски цареви, меѓу кои и на Филип II, таткото на 
Алсксандар Македонски. Населението се заии- 
мава со земјоделство, а најмногу произведува 
пченица, памук, овошје и други производи. Де- 
лумно с развиено и сточарсгвото, посебно кра- 
варството. Земјипггето е многу плодно, а дел од 
него се наводнува од каналскиот систем на река- 
та Бистрица (види и село Кутлеш).
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5) БЕР
-ВЕРИЈА Βέροια

Градот Бер лсжи 75 километри југозападно 
од Солун со кој е поврзан преку добар пат и же- 
лсзничка пруга. Сместсн е на надморска височи- 
на од 130 мстри, во југозападните разгранки на 
планината Дурла (22°12' х 40°ЗГ). Се смета дека 
тоа с многу стар град, кој според преданието бил 
посстен и од апостолот Павле. Иако градог има 
многу цркви, мсѓу кон и многу сгари, до 1924 
година најмногубројно население биле Турците. 
Според К'нчов гука живселе 6.500 Турци, 2.000 
Грци, 350 Македонци, 300 Власи, 500 Евреи и 850 
1’оми. Како таков, градог во 1913 година с еви- 
дептиран со 12.812, а во 1920 година со 13.349 жи- 
гели. По принудното иселување на Турцитс во 
1924 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле населени повсќе од 5.000 бегалци, од 
кои 4.686 дојдени по Грчко-турската војна, и по- 
голсм број влашки семејства од соседните влаш- 
кп села Маруша, Горно и Долно Шел, од Кси- 
роливадон, Кастања н Други. Бср, по новитс ст- 
нички промени, во 1928 година с евидентиран со 
14.589 житсли, во 1940 година со 16.413, во 1951 
година со 21.844. во 1961 година со 25.765, во 1971 
година со 29.528, во 1981 година со 37.087, а во 
1991 година со 37.858 жители, со тенденција за на- 
гамошно зголемување. Градот Бер с седиште на 
истоимениот округ, кој е формиран со закон бр. 
903 од 5 фсвруари 1946 година, Вл. в/к бр. 35 од 
6.2.1946, и како таков с административен, култу- 
реи и стопански центар на истоимениог округ и 
околија.

6) БО1ПТАНИ (ПОСГАН)
- РИЗОМАТА Ριζώματα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

11а надморска височина од 600 метри, околу 
25 километри јужно од Бер, во северозападните 
разгранки на планината Фламбуро, која е дсл од 
планината Пиерија, сместено с сслото Боштани 
(22°13' х 40°2Г). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Берската околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/8.7.1918), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 36 квадратни километри. Селото 
Боштани, иако носи словенско (македонско) име, 
уште од постаро време било населсно со домо- 
родно грчко население. К'нчов го спомнува со 
420 жители Грци, во 1913 година е евидентирано 
со 645, во 1920 година со 623, во 1928 година со 
791, во 1940 година со 1.094, во 1951 година со 
1.032, во 1961 година со 1.266, во 1971 година со 
1.221, во 1981 година со 1.052, а во 1991 година со 
1.129 жители. Статистичките показатели пока- 
жуваат констаптен пораст на неговото население 

иако ссланите располагаат со мошне ограничени 
обработливи површини. · Тис поседуваат само 
5.000 декари обработливи површини, на кои про- 
изведуваат главно тутун и пченица, додека нив- 
ниот добиточен фонд се состои од повеќе илјади 
овци и кози и малку крупен рогат добиток. Др- 
жавата во боштанскиот општински атар се упгге 
држи 45.000 декари пасишта и шума кои ги дава 
под наем.

7) БРАЊАТЕ
- НЕА НИКОМИДИЈА Νέα Νικομήδεια 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

На надморска височина од 25 метри, околу 
13 километри ссвсроисточно од Бер, лежи село- 
то Брањате (22°15' х 40°35') кое претставува са- 
мосгојна општина во Берската околија (н. од 18. 
12.1947, Вл. в/к бр. 1/2.1.1948), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 9 квадратни километри. 
Селото во минатото било чисто македонска на- 
селба. К'нчов ја спомнува со 80 македонски жи- 
тели, додека во 1913 година е евидснтирана со 29, 
а во 1920 година со 53 жители. Оваа некогашна 
чифлигарска населба по 1923 година израснала 
во поголема населба, бидејќи тука биле населени 
61 семејство на бегалци, со вкупно 243 жители. 
Во 1928 година селото имало 278, во 1940 година 
841, во 1951 година 880, во 1961 година 949, во 
1971 година 877, во 1981 година 948, а во 1991 го- 
дина 813 жители. Зголемувањето на бројот на 
жителите се должи на богатата почва и плодните 
обработливи површини, со кои располага селото 
и кои исцело се наводнуваат. Населението про- 
изведува големи количества памук, овошје и дру- 
ги земјоделски производи. Внимание му се по- 
светува и на краварството.

8) БРАТИНИШТА
-ХАРАДРА Χαράδρα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во северозападните разгранки иа планината 
Фламбурон на надморска височипа од 740 метри 
е сместено селото Братиништа (22° 16' х 40°27') 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Кокова. Ова село, како и многу други 
кои носат словенски имиња, уште поодамна било 
погрчено. Жителите зборуваат грчки јазик и се 
чувствуваат Грци. Во пописот од 1913 година 
Братиништа е евидентирано со 95, во 1920 година 
со 94, во 1928 година со 103, во 1940 година со 
163, во 1951 година со 169, во 1961 година со 206 
жители, додека во 1971 година, поради пома- 
совно иселување во поголемите градови во зем- 
јага, бројот на неговите жители се намали на 108.
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• ’■ 981 година на 49. Во 1991 година се по-
вв анн исто така 49 жители. Селаниге распола- 
=** ιο огранмчени обработливи површини од 

сс наводнува. Населението произвсдува 
жито (најмногу пченица), а вниманис му 

■кзетува и иа сточарството. Поголемиот дел од 
«ас· т на селото е сопственост на велепоседни- 

- нрикос, чиј имот се состои од 30.000 декари 
■кжпгга и шуми.

ВАЛОДА
ВРОМОГ1ИГАДОН

Βρομοπήγαδον (Βαλόδα)

Југозападно од Бер, во падините на плани- 
I·:'-- Каракамен, на надморска височина од 540 
•ети лежи малата колибарска населба Вромо- 
■кадон (22°08' х 40°29'). Прв пат е регистрирана 

таква во пописот од 1928 година со 90, а во 
Ж0 година само со 39 жители. Населбата во по-

. жните пописи не се спомнува, иако и на- 
се користи како колибарска населба од 

О чари Власи кои летно време тука ги пасат 
«3* гте стада овци. Всројатно се работи за ста- 

часелба Валода, која К'нчов ја спомнува со 
влашки житсли.

10) ΒΑΡΒΑΡΑ
- АГИЈА ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΡΒΑΡΕ)
Αγία Βαρβάρα (Βαρβάραι)
(η. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

Околу 6 километри југоисточно од Бер, на 
ВЈморска височина од 80 метри во непосредна 
Схизина на левиот ракав на реката Бистрица и 

темата брана лежи селото Варвара (22°15* х 
41 30'). Тоа прстсгавува самостојна општина во 
Берската околија (н. од 24.5.1952, Вл. в/к бр. 142 

29. 5.1952), во чиј состав влегуваат и селата 
К.мштица, Асамати, Метох Продром и новата 
оселба Профитис Илијас. Вкупната површина 
» општинскиот атар изнесува 21 квадратен ки- 

метар. Селото Варвара е релативно нова на- 
«елба. Изградена е по 1923 година, кога грчките 
масти во неа населиле 46 бегалски ссмсјства со 
купно 399 жители, колку што селото броело во 
ί -28 година. Поради добрата местоположба и 

дните обработливи површини со кои распола-
- ат селаните, селото покажува константен по- 

хм и пораст на населенисто. Така веќе во 1940 
лина бројот на жителите се качи на 549, во 

1951 година имаше 585, а во 1961 година дури 
'52 жители (изгледа дека дел од оваа бројка се 
Јнесува на работници кои работеле на изград- 
-та на браната). Во 1971 година Варвара имаше 

1.167, во 1981 година 1.042, а во 1991 година 896 
жителп. Зголемувањето на бројот на насслени- 
ето бсздруго се должи на фактот што тука се до- 
селиле семејства од попасивните села. Тие про- 
изведуваат големи количества пченица, овошје, 
памук, бостан и други земјоделски производи, а 
внимание му се посветува и на краварството.

11)ВОСОВО
- СФИЌА Σφηκιά
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Повеќе од 20 километри југоисточно од 
Бер, на надморска височина од 600 метри, во 
западните разгранки на планипата Фламбурон е 
сместено селото Восово (22°13' х 40°23'). Тоа 
преттставува самостојна општина на Берската 
околија (п. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 25 
квадратни километри. И ова село, како и речиси 
сите околни села од овој регион, иако носи сло- 
венско (македонско) име, уштс од порано било 
погрчено. К'нчов го спомнува со 255 жители Гр- 
ци, додека во 1913 година е евидентирано со 655 
(што значи дека било поголемо отколку што го 
белсжи К'нчов). Во 1920 година Восово имало 
469, во 1928 година 536, во 1940 година 661, во 
1951 година 669, во 1961 година 842, во 1971 го- 
дина 634, во 1981 година 521, а во 1991 година 565 
жители. И тука поголемиот дел од површините 
на селскиот атар се сопственост иа еден мусли- 
мански велепоседник, додека селаните распола- 
гаат со поограничени обработливи површини. Се 
произведува главно тутун и малку пченица, а 
внимание му се посветува и на сточарството.

12) ГЕРАКИ Γεράκι

На единаесетина километри источно од Бер, 
а 4 километри северозападно од Мелик, на дес- 
ниот ракав на реката Бистрица до Втората свет- 
ска војна постоело малото село Гераки (22°2Г х 
40°32'), кое административно влегувало во атарот 
на селото Мелики. Оваа населба, која по се из- 
гледа била чифлигарска, К'нчов ја спомнува со 
35 жители Грци. Во 1913 година е евидентирана 
со 56, а во 1920 година со 23 жители, кои малку 
подоцна го напуштиле селото и во него биле сме- 
стени 19 бегалски семејства со вкупно 76 жители, 
колку што се евидентирани во 1928 година. По- 
доцна, поради мелиоративните зафати, селото се 
распаднало, а неговите жители се прибрале во 
селото Мелик, каде што изградилс посебно маало 
познато и денес како Неон Геракион.



Берски окртѓ

13) ГИДА
- АЛЕКСАНДРИЈА Αλεξάνδρεια
(п. од 6.1.1953, Вл. в/к бр. 10/16.1.1953)

Оддалечено 28 километри североисточно од 
Бер, 26 километри јужно од Ениџе Вардар и 49 
киломстри западно од Солун, на надморска висо- 
чппа од 8 метри крај главниот пат од Солун за 
Бср лсжп гратчето Гида (22°27' х 40°38'). Поради 
порастот и економското значење од селска доби 
статус на градска оппггина (н. од 10.7.1948, Вл. 
в/к бр. 56/1.8.1948), во чиј состав влегуваат и се- 
лата ГолемО Нишел и Схина. Вкупната површи- 
на на општинскиот атар изнесува 62 квадратни 
километри. Гида с една од малкуте населби во 
Егејска Максдонија која поради мошне поволна- 
та гсографска положба и стопанските можности 
се разви во поголемо гратче, со услови за ната- 
мошсн подсм. Од 410 житсли Грци и 60 Роми, 
колку што според К'нчов селото имало при кра- 
јо г па XIX век, во 1913 година е евидентирано со 
715, во 1920 година со 854, во 1928 година со 1.151 
(од кои 163 бегалци), а во 1940 година достигна 
бројка од 1.752 жители. По Втората светска вој- 
па бројот на житслите почна да растс уште по- 
брзо. Веќе во 1951 година се попишани 3.083 жи- 
телн, во 1961 година пивпиот број двојпо сс зго- 
пемува иа 6.168, а во 1971 година на 8.199 жи- 
гели. Во пописот од 1981 година Гида всќс има 
10.543. а во 1991 годипа 12.109 жители, со тендеп- 
ција за патамошен пораст. Тоа е овозможено 
благодарсние па исушувањето на Ениџевардар- 
ското Блато. на регулациите на коритата на рс- 
ките Вардар и Караазмак и на вонредно добрите 
комуникации. Дснсс Гида е стопански центар на 
повеќе околни, вонредно богати села. Прилега 
на убаво урбанизирано гратче со поголем број 
трговски и занаетчиски дуќани и со разни други 
објекти. Тука се сместени и повсќе администра- 
тивни и други инстигуции, жандармериска потко- 
мапда, пошта, скспозитури на банки и др. Меѓугоа, 
населението и попатаму се занимава главно со 
земјодслство, ироизведувајќи големи количества 
памук. пчспица, бостап и други земјоделски про- 
изводи. Земјиштето с мошие плодно и целосно се 
наводнува. Едсн помал дел од разнородното на- 
селение (тука се сместени не само жители од 
околните села, туку и од подалечни краишта) се 
занимава со занаетчиство, трговија и друго.

14) ГОЛЕМ АЛАБОР
НРАСИНАДА (МЕГА АЛАМГ1ОРОН) 

Πρασινάδα (Μέγα Αλάμπορον) 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

На дванаесстина километри југоисточно од 
Гида. во близина на железничката пруга која од 

Солун и Плати води за Катерина и Атина. η 
левиог брег од реката Бистрица на надморсо 
височина од 3 метри е сместено селото Голе* 
Алабор (22°ЗГ х 40°33'). Тоа претставува само- 
стојна општипа во Берската околија (н. од > 
6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), во чиј состав вле- 
гувааг и сслата Мало Алабор и Нишел, со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 17 кваз- 
ратни километри. Селото отсекогаш било насе- 
лено со грчко население. Како такво, К*нчов п> 
спомнува со 110 жптели, додека во 1913 година е 
евидентирано со 229, во 1920 година со 249, во 
1928 година со 256 (од кои само двајца бегалпи . 
во 1940 година со 339, во 1951 година со 531, во 
1961 година со 395, во 1971 година со 260, во 1981 
година со 359, а во 1991 година со 317 жители 
Земјиштето уште од турско врсме е во соп- 
ственост на селаните, поради што тука нс е из- 
вршена никаква прераспределба. Благодарение 
на богатата почва, на извршените мелиорации и 
на изградениот наводнувачки систем од водите 
на реката Бистрица, земјата дава високи при- 
носи. Се произведува многу памук, пченица, ше- 
ќерна репка и други земјоделски производи. При- 
лично е развиено овоштарството, а внимание му 
се посветува и на краварството.

15) ГОЛЕМО НИШЕЛ (БУЈУК АЈНИСЕЛ) 
-НИСЕЛИОН Νησέλιον.

Селото Големо Нишел е расположено на 5 
километри јужно од Гида, крај главниот пат што 
води од Гида за Катерина, на надморска височи- 
на од 10 метри (22°28' х 40°35'). Административно 
влегува во составот на општината Гида. Иако 
К'нчов и Бранков го прстставуваат како маке- 
донска населба со 265 жители Македонци, всуш- 
ност се рабоги за грчко и погрчено македонско 
население. Како такво, во пописот од 1913 годи- 
на селото е евидентирано со 260, а во 1920 година 
со 279 жители. По 1923 година, бидсјќи селото 
било чифлигарско, грчките власти во него сме- 
стиле 22 бегалски семејсгва со вкупно 86 бегал- 
ци. Така селото станало мешано, во кое во 1928 
година се попишанИ 338 жители, во 1940 година 
559, во 1951 година 658, во 1961 година 781, во 
1971 година 761, во 1981 година 794, а во 1991 го- 
дина 791 жител. Зголемувањето на бројот на на- 
селението по 1928 година се должи на изврше- 
ните мслиорации, на новодобиените плодни об- 
работливи површини, поради кои биле доселени 
и други семејства, како и на добрите комуника- 
ции. Селото е мошне богато. Основни земјодел- 
ски производи се памук, шеќерна репка, пченица 
и друго.
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16) ΓΟΡΗΑ ЛУЖИЦЛ
- ΑΗΟ ТРИГ1ОТАМОН Ανω Τριπόταμον
(η. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Горна Лужица било смесгено југо- 
Јжадно од Бер во близина на патот што води од 

за Кожани и на мало растојание јужно од 
•елст? Долна Лужица (22°1 Г х 40°29'). Ова село, 
с». и сите околни села, настрадало во времего 
® Негушкото востание, а обновено с по Нрва га 
ОЕ-пжа војна. Се спомнува при формирањето на 
•т гшната Топлјани (царска н. од 16.6. 1926,‘Вл. 

217/1926). Мсѓутоа, иако Горна Лужица во 
■2" дина доби дури и ново грчко име, таа не се 
«вм-лва во пописотод 1928 година, па ни во по- 
Жчѕежните пописи, едноставно затоа што на- 
И"* * се во непосредна близина на сслото Долпа 

И^кжпа. се соединила со него и повеќе е позната 
Т I орно Маало на Долна Лужица. 

дица Добра) била разурната во април 1822 година 
за врсме на Негушкото востанис. Обповена е во 
1928 година кога тука билс сместени бегалски 
семејства. Во 1926 годипа доби и ново грчко име. 
Меѓутоа, изгледа дека поради неповолните усло- 
ви за живеење населбата наскоро потоа била 
напупггена, така што и не се спомнува во подоц- 
нежпиге пописи пред војната. Добра повторпо с 
обновена како прифатилипгге за бездомни дсца 
по Граѓапската војна и прв пат е регистрирана 
како таква во 1951 година со 384 житсли (деца и 
персонал). Во 1961 година е евидеитирана со 439, 
во 1971 година со 353, во 1981 година со 109, а во 
1991 година сс попишани само 9 жители. Прнфа- 
тилиштето во поново времс с загворено, а сслσ
το Добра с избришано од евиденцијата како насе- 
лсно мссто. Манастироте сместеп ссдум киломе- 
три ссвсрозападно од Бср (22°1Г х 40°33’) на над- 
морска височина од 280 метри. Административно 
влсгува во составот на оппггината Туркохор.

" ГРИСЕЛ (ГРИЏАЛИ)
АНГАТЈА Αγκαθιά
н. од 1.11.26, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926) 

< ►ддалечено десетипа километри јужно од
- крај самиот главен пат што води од Гида за

на надморска височина од 20 мсгри 
I сѕлото Грисел (22°28' х 40°33'). Тоа претста- 
сам хггојна општина на Берската околија (п. 

1 5 1018, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), во чиј сос- 
■л. г> ва и селото Трихлово. Вкуппата повр- 
■ ва општинскиот а гар изнесува 21 квадра- 
схт метар. Упггс од постаро времс селото 
■аселено со македонско, но погрчено насе-
- лСнчов и Бранков го спомнуваат како чи- 
ахедонска населба со 150 житсли, додска во
■ гина е евидентирано со 571 жигел (значи
• многу поголем број жители од оној што го 

η К нчов и Бранков). Во 1920 година во Гри- 
® регистрирани 565 жители, во 1928 година 

кон само 12 бегалци, во 1940 година 858, 
година 1.105, во 1961 година 1.303, во 1971 

-Јвв . 221, во 1981 година 1.447, а во 1991 годи- 
1459 жители. Како што покажуваат статис- 

гтт п жазатели, селото се наоѓа константно 
раст. Тоа се должи на богатата обработлива 
Гксја делумно се наводнува, поради што 

■■огу високи приноси.

• ЛОБРА (БОГОРОДИЦА ДОБРА)
КАЛИ ПАНАГИЈА (ДОВРА)

Καλή Παναγία (Ντοβρά)
1н од 1.11.26, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

чногу стара населба (во нејзина непо- 
лизина се наоѓа манастирот на Богоро-

19) ДОЛЈАНИ
-КУМАРЈА Κουμαριά
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Во севсроисточниге падини на иланината 
Дурла на надморска височина од 700 метри, од- 
далечено повеќс од 10 километри западно од 
Бср. смсстсно е сслото Долјани (22°06’ х 40°ЗГ). 
Долјапи претставува самостојна општина во Бер- 
скага околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
8.7.1918), со вкуппа површина на општинскиот 
атар од 139 квадратни километри. Иако ова ссло 
сс уште носи македонско име, неговите жители 
Македонци настрадале во врсмето на Негушкото 
востание од 1822 година. Подоцна селото било 
обновено од Власи сточари дојдени од Епир. К’н- 
чов го спомнува како влашко со 500 житсли и 
како такво во 1913 година е евидснтирано со 672, 
а во 1920 година со 473 жители. 11о 1923 година 
тука биле населени и 37 бсгалски ссмсјства со 
130 жители, така пгго тоа станало мешана насел- 
ба, која во меѓуврсме поголемиот број на влаш- 
ките семејсгва ја напуштилс. Како мсшана на- 
сслба, во 1928 годипа Долјани е евидентирано со 
280 жители, во 1940 година со 595 жители, во 1951 
година како последица од Вторага светска војна 
и Граѓанската војна е забележано со 276 житсли, 
во 1961 година со 237, во 1971 година со 118, во 
1981 година со 156, а во 1991 година со 252 жите- 
ли. Населснисто се занимава главно со сточар- 
ство, со производство на компири и со експло- 
атација на околната богата шума. Тука е смес- 
тена и жандармсриска станица која врши надзор 
и врз неколку околни ссла.
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20) ДОЛНА ЛУЖИЦА
- ТРИПОТАМОС (КАТО ТРИ11ОТАМОС) 
Τριπόταμος (Κάτω Τριπόταμος)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 29.10.1949, Вл. в/к бр. 319/22.11.1949)

Село и самостојна општипа во Берската око- 
лија (п. од 30.11.1928, Вл. в/к бр. 256/5.12.1928), во 
чиј состав влегува и селото Куманич, со вкупна 
површина на општинскиот атар од 23 квадратни 
киломе гри. Смсстено е околу 5 километри јужно 
од Бср, на надморска височина од 410 метри, крај 
самиот главен пат што води од Бер за Кожапи 
(22°1 Г х 40°30')· Долна Лужица е старо македон- 
ско ссло, уииштено во времсто па Негушкото 
востание од 1822 година. Обновено е веднаш по 
Првата светска војна, кога тука биле сместени 53 
бегалски семсјства со 248 жители. Во негова не- 
посрсдна близина и јужно од него било обновено 
и селото Горна Лужица, кое во 1928 година е 
евидептирано како посебна населба, но таа во 
подоцнежните пописи не се води посебно, бидеј- 
ќи се смста дска с споена со Долпа Лужица. Дол- 
на Лужица како село во 1913 година е евидсн- 
тирана со 250, во 1920 годипа со 207, во 1928 го- 
дина со 269, во 1940 година со 412, во 1951 година 
со 384, во 1961 годипа со 427, во 1971 година со 
444, во 1981 година со 462, а во 1991 година со 458 
житсли. Насслепието се занимава со земјодел- 
сгво. Произведува пченица, овошје и други про- 
изводи, а внимание му посветува и на сточар- 
ството, поссбно на краварството.

21) ДОЛНО КУМАНИЧ
-КАТО КОМНИНИОН Κάτω Κομνήνειον

Новооснована паселба во атарот на сслого 
Куманич. Прв пат се спомиува во пописот па па- 
селението од 1991 година со 30 жители. Веро- 
јатно се работи за жители од селото Куманич 
кои по шеесеттите години почналс да го напу- 
штаат селото и да сс селат во поголеми градови, 
а во последпите години се враќаат назад и го 
обновуваат селото. Некои од нив подигнале нови 
куќи на поудобно место од постарата населба и 
бидејќи новата иаселба се наоѓа на пониска 
надморска височина, го нарекле Долно Куманич 
(Ка го Комиинион) (види и село Куманич).

22) ДРАЧКУП
- ДАСКИОН (ДРАЦИКОН)
Δάσκιον (Δρατσικόν)
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Околу 25 километри јужно од Бер, во бли- 
зина на реката Бистрица, на нејзината десна стра- 

на, на надморска височина од 640 метри на запад- 
ииге падини на планината Фламбурон (22°10’ х 
40°20') е расположеио селото Драчкуп. Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Берската околија 
(п. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 27 квадратни 
километри. Иако носи словенско (македонско) 
име, селото, всушност, е населено со грчко насе- 
ление. Како такво, К'нчов го спомнува со 330 
жители, во 1913 година е евидентирано со 555, во 
1920 година со 461, во 1928 година со 524, во 1940 
година со 605, во 1951 година со 604, во 1961 го- 
дипа со 695, во 1971 година со 572, во 1981 година 
со 394, а во 1991 година со 410 жители. Земјата 
претставува приватна сопственост на селаните 
упгге од постаро време, а од обработливата поч- 
ва 2.000 декари се наводнуваат. Основни произ- 
води на селото се жито, пчепка и гутун, а де- 
лумно е развиено и сточарството. Селото се сме- 
га за сиромашно, поради што постои традиција 
за одење на псчалба, посебно во САД. Непосред- 
но прсд Втората светска војна неколку семејства 
сс иселија во селото Ени Кој (Архангелос), во 
Негушката околија, каде добија земја.

23) ЃΑΒΑΤΟ
-ДЈАВАТОС Διαβατός

Околу 8 километри североисточно од Бер 
па надморска височина од 25 метри е сместено 
селото Ѓавато (22°17' х 40°33'). Тоа претставува 
самостојна општина во Берската околија (н. од 
9.12.1927, Вл. в/к бр. 316/30.12.1927), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 12 квадратни 
километри. Иако е постаро, селото не се спом- 
нува ниту од К'нчов нигу од Бранков. Во пописот 
од 1913 година е евиден гирано со 237 жители, во 
1920 година со 208, во 1928 година со 496, од кои 
45 ссмејства со 176 жители се бегалци. 
Благодарение на богатата почва и на мелиора- 
циите, како и на каналскиот систем за иаводну- 
вање, селото покажува константен подем. Така 
во 1940 година во Гавато се попишани 739, во 
1951 година 992, во 1961 година 1.144, во 1971 го- 
дина 1.111, во 1981 година 1.226, а во 1991 година 
1.315 жи гели. Населението се занимава со земјо- 
делство, а основни производи се памук, овошје и 
малку жито. По се изгледа дека домородното на- 
селение е од македонско потекло кое е погрчено 
во минатото.

24) ЕКСОКЛИСИОН Εξωκκλήσιον

Во атарот на општината Лутрос, три кило- 
метри јужно од него, е подигната нова населба 
(22°24' х 40°34'), која е евидентврана прв пат во по- 
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писот од 1961 година под името Ексоклисион со 
вкупно 42 жители. Во 1971 година имашс само 4, во 
1981 година 4 и во 1991 година исто така 4 жители.

25) ЕПИСКОПИ Επισκοπή

На 15 километри североисточно од Бер и 12 
силометри југозападно од Гида, на надморска ви- 
.чина од 20 метри, во непосредна близина па 
главниот пат од Гида за Бер лежи сслото Епи- 
схопв (22°22' х 40°35'). Тоа претставува самостој- 
■а опиггина во Берската околија (н. од 28.6.1918, 
Вл в/к бр. 152/2.7.1918), во чиј состав влегува и 
алото Е1ово Скилич. Површината на општин- 
-мот атар изнесува 8 квадратни километри. Нс- 
" ?вите жигсли по потекло се Грци домородци. 
зо 1913 година селото е евидентирано со 316, во 
- 920 година со 323, во 1928 година со 345, од кои 
само 9 бегалци. Во 1940 година се попишапи 504. 
■о 1951 година 569, во 1961 година 698, во 1971 
г.гина 678, во 1981 година 684, а во 1991 година 
668 жители. Епископи е прилично богато село, 
бвзејќи лежи во самото полс, почвата е многу 
и- 1на, а делови се наводнуваат. Населението 
1С· изведува главно памук, пченица, бостан и други 
жмЈсделски производи.

26) ЕРГОТАКСИОН ЛУДИЈА
Εργοτάξιον Λουδία

Во атарот на општината Плати, околу три 
сх’ метри североисточно од него, крај самата 
■иезничка пруга по Втората светска војна е по- 

нова населба позната под името Ерго- 
Κ-21ΟΗ Лудија (22° 33 х 40° 39'). Населбата имсто 
• зобила најверојатно затоа што нејзините жи- 

се состоеле од работници вработени на рс- 
гтц~ијата на реката Караазмак (Лудијас). Неј- 
зазагта надморска височина изнесува 10 метри. 
Сжм населба првпат е регистрирана во пописот 
ха 1951 година со 161 жител, во 1961 година има- 
» 166. во 1971 година 40, во 1981 година 279 жи- 
1С-П- а во 1991 годипа нивниот број се намалл на

8 жители. Изградени се нови убави куќи, а 
■■рали плодноста на обработливото земјипгге 
жааките се доста имотии.

2- ЕРГОХОРИОН Εργοχώριον

Околу два километра северно од Бер крај 
вивот пат од Бер за Негуш непосредно прсд 

ата светска војна е подигната нова населба 
■мг-4 под името Ергохорион (22°12* х 40°32'). 
Опа населба влегува во составот на градскага 
■■■I ицј Бер. Во пописот од 1940 година е еви- 

денгирана со 95, а во 1951 година со 79 жители. 
Во подоцнежните пописи нс сс спомнува, бидејќи 
бројот на жителите е пресметан во составот на 
жителите на градот Бср.

28) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА БЕР
- СИДИРОДРОМИКОС СТАТМОС 
ВЕРИЈАС
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας

Два километра јужно од Бср постои же- 
лезничка станица која го носи имсто на градот 
(22° 13' х 40°32'). Покрај за железничкиот персо- 
нал, тука се изградени и неколку други куќи во 
кои живсат одделни семејства. Како поссбна на- 
сслба оваа станица е регистрирана во пописот од 
1920 година со 29 жители. Во подоцнежните попи- 
си нс се спомнува, а бројот на житслите се прс- 
смс гува во составот на жителите од градот Бер.

29) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГИДА
- СИДИРОДРОМИКОС СГАТМОС ГИДА 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά

Низ градот Гида поминува железничката 
пруга која води од Солун за Бер - Лерин - Бито- 
ла, иоради што с изградсна и железничка стани- 
ца (22°27' х 40°38'). Како посебна населба с реги- 
стрирана во пописот од 1920 година со 22 жите- 
ли. Во подоцнежните пописи не се води како 
посебпа населба, бидејќи претставува составсн 
дел на Гида (Александрија).

30) ИЗВОР
- ЛЕВКО1ΙΕΤΡΑ (ИЗВОРОС) 
Λευκόπετρα (Ίζβορος) 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

На десетина километри јужно од Бер, од 
источната страна иа патот што води за Кожани, 
на падморска височипа од 290 метри, а во непо- 
срсдна близина иа левиот ракав на реката Би- 
стрица, лежи малото село Извор (22°13' х 40°27') 
кос административно влегува во составот на оп- 
штината Топлјани. Селото с доста старо, но е 
уништено во врсмето на Негушкото востание во 
1822 година. Обновено е во триесеттите години 
кога тука биле сместени дваесетина бегалски 
семејства. Како такво првпат е регистрирано во 
пописотод 1940 година со 72 жители. Во 1951 го- 
дина има 127, во 1961 година 124, во 1971 година 
71, во 1981 година 50, а во 1991 година 72 житсли. 
Дсл од зсмјата се наводнува од водите на реката 
Бисгрица. Сс произведува овошје (главно јабол- 
ка), пченица и други земјоделски производи, а 
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населението делумно се занимава и со сточар- 
сгво.

31) ЈАВОРНИЦА
-ТРИЛОФОН (НЕА КУКЛЕНА) 
Τρίλοφον (Νέα Κούκλενα)
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926) 
(н. од 28.4.1954, Вл. в/к бр. 91/30.4.1954)

Околу 9 километри северозападно од Бср и 
14 километри југоисточно од Негуш, на надмор- 
ска височина од 160 мстри, сместено е селото 
Јаворница (22"09' х 40"34'), кое претставува само- 
стојна ошптина во Берската околија (н. од 7.6.1928, 
Вл. в/к бр. 170/7.6.1928) Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесува 12 квадратни кило- 
метри. Селото Јаворница во минатото било чи- 
сто македонска населба, која К'нчов ја спомнува 
со 72 жители Македоици, додека во 1913 година е 
евидентирана со 223, а во 1920 година со 242 жн- 
тсли, ΙΠΤΟ значи дека селого било поголемо от- 
колку што го бележи К'нчов. По 1923 годипа ту- 
ка биле сместени и 105 бегалски семсјства со 
вкупно 505 бегалци, главно од Бугарија, односно 
од селото Куклен (Пловдивско). Така селото ста- 
нало мешана населба, која во 1928 година имала 
666, во 1941 година 644, во 1951 година 675, во 
1961 година 834, во 1971 годипа 666, во 1981 годи- 
на 687, а во 1991 година 818 житсли. Селото е 
прилично богато. Основни производи на населе- 
нието се овошје (праски и јаболка) и пчепица. 
Дел од земјата се наводнува.

32) ЈАНЧИШТА
- АГИОС ГЕОРГИОС (ЃАНИСА)
Άγιος Γεώργιος (Γιάνισσα)
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926) 
(н. од 28.8.1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

На 12 километри северозпадно од Бср и πέ
το толку југоисточно од Негуш на надморска 
височина од 55 мегри е сместено убавого село 
Јанчишта (22°12’ х 40°38'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Бсрската околија (н. од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна површи- 
на на ОИП1ТИНСКИОТ атар од само 19 квадратни ки- 
лометри. Јанчишта во минатото било населено 
исклучитслно со македонско население. К'нчов 
го спомнува со 320 македонски житсли, додека во 
1913 година е евидентирано со 311, а во 1920 
година со 353 жители. По 1923 година гука биле 
сместени 131 бегалско семејство со вкупно 483 
бегалци. Така Јанчишта станало мешано село 
кое во пописотод 1928 година е регистрирано со 
858 жители. Во 1940 година има 1.007, во 1951 
година 1.152, во 1961 година 1.452, во 1971 година 

1.364, во 1981 година 1.448, а во 1991 година 1.472 
жигели. Селото е доста богато, бидејќи лежи во 
самото поле, а земјата е многу плодна и дава 
високи приноси. Благодарение на системот за 
наводнување, тука се произведуваат големи ко- 
личества овошје (праски и јаболка), но се про- 
извсдуваат и други земјодслски производи.

33) КАВАСИЛА Καβάσιλα

Речиси па половина патод Бер за Гида, крај 
самиот главен пат, на надморска височипа од 17 
метри лежи селото Кавасила (22°20' х 40°35'). Тоа 
претставува самостојна општина во Бсрската 
околија (н. од 3.9.1956, Вл. в/к бр. 217/29.9.1956), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 6 
квадратни киломстри. Селото нс го спомпуваат 
ниту К'нчов ниту Бранков, а по се изгледа дека 
неговото население има грчко потекло. Во попи- 
сог од 1913 година с евидентирано со 139, а во 
1920 година со 164 жители. По 1923 година тука 
билс сместени и 79 бегалци. Во 1928 година се- 
лото имало 190 жители, во 1940 година 354 (по- 
доцна тука биле сместени и други бегалски се- 
мејства). Во 1951 година се попишани 633, во 
1961 година 739, во 1971 година 678, во 1981 годи- 
на 868, а во 1991 годипа 792 жители. Релативниот 
пораст на бројот на паселението се должи на из- 
вршените мелиорации по 1933 година, на исушу- 
ван.сто на Ениџевардарското Блато и на облаго- 
родуваи.сто па обработливите површипи, кои се 
многу плодни и кои се наводнуваат. Населенисто 
се занимава со земјоделство, произведувајќи го- 
леми количества памук, пченица и други земјо- 
делски производи.

34) КАЛЈАНИ
- АЛОРОС Άλωρος
(н. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На надморска височина од 6 метри, во непо- 
срсдна близина на реката Караазмак и Солун- 
скиот Залив, сместсно е малото село Калјани 
(22"36' х 40°35'), кое административно влегува во 
составот на општината Клиди. Според К'нчов 
Калјани во минатото било населено со Грци и 
Роми (107 Грци и 48 Роми). Како чифлигарска 
населба во пописот од 1913 година е свиден- 
тирано само со 30, а во 1920 година со 51 жи гел. 
Во 1928 година се попишани 76, во 1940 година 
109, во 1951 година 104, во 1961 година 82, а во 
1971 година само 37 жители. Во пописите од 1981 
и 1991 година е евидентирано без жители. Тие се 
пресметани во составот на жителите од селото 
Клиди. Основни производи на селото се памук, 
шеќсрна репка и пченица.
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35 КАПСОХОРА
- КАПСОХОРИОН Καψοχώριον

' лчо три километри југозападно од Гида, на 
■иморска височина од 10 метри, крај самага 
железннчка пруга лежи малото село Капсохора 
(22*26 х 40°37'), кое административно влегува во 
о-тавот на градската општина Гида. Како и ситс 
вкадни села што му припаѓааг на Урумлукот, га- 

м ова село е населено со грчко население. К'н- 
«е го спомнува со 200 жители Грци, во 1913 го- 
Жг-в е евиден гирано со 279 жители, во 1920 годи- 
в* 305, во 1928 година со 337 (од нив само 5 бе- 
гхиш>. во 1940 година со 424 и во 1951 година со 
>· хатели. Во пописитс од 1961, 1971, 1981 и 1991 
гсЈхана како населба не се спомиува, бидејќи е спо- 
ж со Гида иако и натаму постои. Основни про- 
ж» ди на селото се памук, пченица, шсќерна рсп- 
«■*- & се произведува и грав, детелина и овошјс. 
Ѕиманне му се посветува и на краварство го.

36 КАРАВОСГАСИ Καραβοστάσι

Оваа населба се спомнува при формирање- 
■зе> ѕа општината Корифи во 1918 година, а во 
»30 година с евидентирана со 15 жители. Во по- 
жслсжните пописи на населенисто не се сиомпу- 
м. игго зборува дека се работи за мала чифлп- 
прска населба која сс распаднала. Лоцирана би- 
х* во атарот на општината Корифи.

37) КАРАЧАЛИ
- МАВРОДЕНДРИОН Μαυροδενδριον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Четири километри североисточно од Бср, 
* .-мото Бсрско Поле, на надморска височина 
•1 55 метри е сместено малото ссло Карачалн 
22*14' х 40 °32'), кос административно влсгува во 

•зктавот на градската општипа Бср. К'нчов го 
јавмнува со 30 житсли Грци. Изгледа дска се 
Јаѓк ги за мала чифлигарска населба која се рас- 
■инала во Балканските војни, бидејќи во попи- 
<₽т од 1913 година нс се спомнува, додека во по- 
моот од 1920 година е евидентирана со 67, во 
»3 година со 34 (од нив 13 бегалци), во 1940 
гохина со 30, а во 1951 година само со 17 житсли. 
Во подоцнежните пописи селото нс сс спомнува 
кжо насслба поради малобројпоста на негового 
васеление, а бројот на жителите с прссмстап во 
г хтавот на жителите на градот Бср.

38) КАРЈА Κάρυά

Населбата Карја се спомнува во пописот од 
•1' година со 34, а во 1920 година само со 16 

жители. Се наоѓала во атарот на општината Три- 
кала, на еден киломстар северно од селото Три- 
кала (22*’33' х 40°37'). Во подоцнежните пописи нс 
се спомнува, пгго значи дека се распаднала. Ве- 
ројатно сс работи за мала чифлигарска населба 
која не била обновена.

39) КАСГАЊА
- КАСТАНЕА Καστανεά

На 18 километри јужно од Бср на надморска 
височина од 1.080 метри крај самиот главен пат 
од Бср за Кожани е сместсно селото Кастања 
(22°07' х 40°24'). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Берската околија (н. од 11.4.1933, Вл. 
в/к бр. 99/24.4.1933), во чиј состав влегува и ссло- 
то I (рковјапи. Вкуппата површина на општин- 
скиот атар изнесува 53 квадратни километри. Се- 
лото во минатото претставуваЛо влашка населба. 
К'нчов го спомнува со 400 влашки жители, додс- 
ка во пописот од 1913 година с евидентирано са- 
мо со 110. Малку подоцпа соссма се распадпало, 
поради шго и во пописот од 1920 година како 
населба пе е регистрирано. Сслото било обнове- 
по по 1923 година, кога тука билс иаселени 39 бс- 
галски ссмсјства со вкупно 163 житсли, колку 
ΙΗΊΌ броело во 1928 година. Малку подоцна тука 
биле сместени и други семејства, поради што 
бројот на жителите во 1940 година пораснал па 
402. Во 1951 година Кастања имашс 355, во 1961 
година 204 жители. Во 1971 година, поради пома- 
совно иселување во поголемите градови, бројот 
на жителите опадна на 147, во 1981 година на 92, 
а во 1991 година повторно пораспа на 237. Жи- 
телите на сслото сс занимаваат со земјоделство и 
сгочарство.

40) КАТАФИГИ Καταφύγι

Па јужниот брсг на некогапшото Ениџсвар- 
дарско Блато, два километра североисточно од 
селото Ниси, во чиј агар и влегувало, во мипа- 
того посгосло малото ссло Катафиги (22°24' х 
40°39'), кое нс го спомнуваат ниту К'нчов ниту 
Бранков. По сс изгледа селото било населено со 
Грци. Во пописот од 1913 годипа е евидентирано 
со 48, а во 1920 година само со 9 жители. Малку 
подоциа сслото се распадиало, а неговите житс- 
ли сс преселилс во соседното ссло Ниси.

41) КИРКАСИИ
- АГИЈА ТРИЈАС Αγία Γριάς
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

Нова бегалска населба изградена по 1923 
година во атарот на општината 11родром. Сме- 
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стена е три километри источно од реката Би- 
стрица и два киломстра источно од селото Про- 
дром на надморска височина од 15 метри (22°26' х 
40°33'). Бидејќи бегалското население на селото 
му припаѓа на плсмето Киргизи, веројатно е дска 
селото го добило името од овој етноним. Прси- 
мснувано с по Втората светска војна. Прв пат е 
регистрирано во пописот од 1928 година со 165 
жители, а во 1940 година поради добритс услови 
(плодна земја) се зголеми на 322 жители. Во 1951 
година имаше 392, во 1961 година 465, во 1971 го- 
дина 447, во 1981 година 436, а во 1991 година 387 
жители. Земјата с многу плодна и се наводнува. 
11аселение го се занимава со земјоделство, произ- 
ведува многу памук, шеќерна репка, пченица и 
други земјоделски производи. Виимание му се 
посветува и на краварствого.

42) КЈ1ИДИ
- КЛИДИОН Κλειδίον

Мсѓу реките Бистрица и Караазмак, недале- 
ку од Солунскиот Залив, на надморска височина 
од само 9 метри е сместсно селото Клиди (22°36* 
х 40°34'), кое претставува самостојна општина во 
Берската околија (н. од 26.10.1949, Вл. в/к бр. 302 
од 31.10.1949). Во негов сосгав влегува и селото 
Калјани. Вкупната површипа иа општинскиот 
атар изнесува 61 квадратеп километар. Селото 
уштс од своето основање било населено со грчко 
населснис. К'нчов го спомнува со 600 Грци и 80 
Роми, во 1913 година е евидентирано со 407, во 
1920 годипа со 455, а во 1928 година со 434 жи- 
тели, од кои само 9 бсгалци. Во 1940 година Кли- 
ди имаше 574, во 1951 година 775, во 1961 годипа 
873, во 1971 година 997, во 1981 година 1.244, а во 
1991 година 1.412 жители. Зголемувањето на бро- 
јот на жителите се должи на извршените мслио- 
рации, на плодноста на земјиштето кое се навод- 
нува и на добрите комуникации. Во негова не- 
посрсдна близипа поминува авгопатот Солун - 
Агина, а од градот Солун е оддалечено околу 30 
километри. Населението произведува големи ко- 
личества пченица, памук, овошје, шеќерна репка 
и други земјоделски производи. Внимание му се 
посветува и на сточарството, за пгго постојат 
идеалии услови. (Во атарог на оппггината влегу- 
ва некогашната ..Сланица*.)

43) КОКОВА (КУКОВА)
- ПОЛИДЕНДРОН Πολύδενδρον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Во североисточните падини на планината 
Фламбурон, која е разгранка на планината Нис- 
рија, на надморска височина од 760 метри, југо- 

источно од Бер, на десниот ракав од реката Бв- 
стрица е сместено селото Кокова (22°14' х 40*25'·. 
Тоа прстставува самостојна општина во Берска- 
та околија, во чиј состав влегуваат и селатѕ 
Спорлита, Братинипгга и манастирот Свети Јо- 
ван Претеча (Мони Тимиу Продрому) (н. од 28 6 
1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918). Вкупната површв- 
на на општинскиот атар изнесува 71 квадратеѕ 
километар (во оваа површина не влегува атарст 
на селото Спорлита). Населението на селото, ка- 
ко II населението од сите села на десниот ракаѕ 
од реката Бистрица пгго имаат македонски имн- 
н»а, има грчко потекло. К'нчов го спомнува со 300 
жители Грци. Во 1913 година е евидснтирано со 
629, во 1920 година со 622, а во 1928 година со 792 
жители, од кои само 11 бегалци. Во 1940 година 
Кокова имаше 1.075, во 1951 година 406, во 1961 
година 500, во 1971 година 376, во 1981 година 256. 
а во 1991 година 231 жител. Причините за опаѓа- 
њето на бројот на населението сс должи на фак- 
тот пгго поголемиот дел од обработливите повр- 
шинп и шумата се сопственост на велепоседниии 
и на самата држава. (Освен тоа селото е и пла- 
нинско и пасивно.) Главеп производ е жито, а на- 
сслението делумно се занимава и со сточарство.

44) КОЛИБИ АЛАБОР(АЛАБОРСКИ КОЛИБИ
- АЛАМПОРИКА КАЛИВИЈА 
Αλαμπορικά Καλύβια
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.19261

Во непосредна близина на селото Неохо 
риоп на дссна га сграна на реката Бистрица сс 
наоѓа мала колибарска населба позната под име- 
то Колиби Алабор (22°29' х 40°34'). Оваа населба 
сс спомнува првпат во пописот од 1913 година сз 
77 жители, во 1920 година со 81, а во 1928 годев* 
со 91 житсл. Бидејќи се наоѓа на десниот ракѓл 
од рската Бистрица, по Втората светска војна е 
одвоена од оппггината Голем Алабор и вклучеѕл 
во составот на иовоформираната општина Не> 
хорион. Во пописот на населението од 1940 γος»- 
на како посебна населба не се спомнува, а бројст 
на жителите влсгува во составот на општинатж 
Неохорион.

45) КОЛУРА
- КУЛУРА Κουλούρα

Десетина километри североисточно од Бф, 
во полето, на надморска височина од 20 метри. ж» 
еамата жслезничка пруга лежи селото Колур· 
(22°19' х 40°33'). Тоа претставува самостојна ош 
штина во Берската околија (н. од 20.11.1958, Ѕх. 
в/к бр. 318/9.12.1958), со вкупна површина на сг- 
штинскиот атар од 12 квадратни километри. Не - 
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говото население, како и населението на сите 
околни села од Урумлукот, има грчко потекло. 
К нчов селото го спомнува со 250 жители Грци. 
Во 1913 година с евидентирано со 265, во 1920 го- 
-ина со 318, а во 1928 година со 410 жители, од 
<ои 14 бегалци. Во 1940 година се попишаии 661, 
во 1951 година 712, во 1961 година 883, во 1971 
година 805, во 1981 година 1.035, а во 1991 година 
*-8 жители. Обработливото земјиште е мошпс 
■лодно и се наводнува од систсмот за наводнува- 
ѕе. Населението произвсдува големи количества 
пчсница, памук, шеќерна репка и други земјо- 
зелски производи.

46) КОРИФИ Κορυφή

Неколку километри југоисгочно од Гида, а 
западно од Солун, во близнна на железничката 
-руга од Солун за Атина, се наоѓа селото Кори- 
фн (22°30' х 40°36'). Тоа претставува самостојна 
зшптина во Берската околија (н. од 28.6.1918, Вл.

бр. 152/2.7.1918), во чиј состав влегува и сс- 
ктго Палеохор, со вкупна површина на опшгип- 
-<иот атар од 25 квадратни километри. Селото 
лежи сред поле, кое с многу плодно, на надмор- 
ска височина од 10 мстри. Неговото население 
»ма грчко домородно потекло. Бранков го спом- 
з\ва со 145 жители Грци, но изгледа дска било 
□оголсмо, бидејќи во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 455, а во 1920 година со 568 
•кители. По 1923 година тука биле населени и 24 
бсгалски семејства со 89 житсли. Поради убавата 
местоположба, плодната почва и извршените ме- 
тиорации, бројот на населението расте. Од 816 
*ители, колку што сс евидентирани во 1928 го- 
1ина, во 1940 година пивниот број се покачил на 
I 206. Во 1951 година се евидентирани 1.208, во 
1961 година 1.686, во 1971 година 1.656, во 1981 
година 1.650, а во 1991 година 1.520 жители. Зго- 
Јемувањето на бројот на жителите од 1961 годи- 
=а наваму се должи и на фактот што во вкупниот 
'рој се пресметани и жигелитс од соседното село 
Нихор кое престана да се води како самостојна 
■аселба. Основни производи на селото се паму- 
кот и шеќерната репка, а големо впиманис му се 
■осветува и на краварството, бидејќи селото рас- 
■олага со околу 2.000 декари зелсни површини 
кои се користат како ливади (види и ссло I 1ихор).

47) КОСГОХОР (КОСТЕМАР)
- КУЦОХОРИОН (КОСТОХОРИ) 
Κουτσοχώριον (Κωστοχώρι)

Северозападно од Бер, крај патот што водп 
за Чорново и Негуш, во источните иадини иа 
аланината Каракамен, на надморска височина од 

680 метри с смсстсно селото Костохор (22°09' х 
40°32'). Административно влегува во составот на 
општината Чорпово. Ова ссло, кое се смста за 
постаро и кое настрадало во Негушкото воста- 
ние од 1822 година, е обновено по Првата свет- 
ска војна. Прсд тоа поврсмено го користсле влаш- 
ки сточарски ссмејства. К'нчов селото го спом- 
нува со 55 грчкп жители, додека во пописот од 
1913 година воопшто не сс спомнува, а во попи- 
сот од 1920 година с евидентирано со 9 жители. 
11о 1923 година тука билс населени 35 бегалски 
семејства со вкупно 115 жители, колку што бро- 
ело селото во 1928 година. Во 1940 година Ко- 
стохор имаше 186, во 1951 година 133, во 1961 го- 
дина 93, а во 1971 година само 20 жители. Нив- 
ниот број повторно се покачи во 1981 година 
кога сс евидентирани 99, односно во 1991 годииа 
136 жигели. Селото се смета за планинско и 
релативно пасивно, поради што неговите жители 
го напушгаат и сс сслат во поголемите градови.

48) КРЕВАТАС Κρεββατάς

Околу 5 километри северозападно од Бер, 
крај главниот пат и железничката пруга што 
водат од Бер за Негуш, на надморска височина 
од 80 метри е сместено малото ссло Крсватас 
(22°12' х 40°33') кое административно влсгува во 
составот на градската општина на Бер. Оваа на- 
сслба, која во минатото по се била чифлигарска, 
прв пат се спомнува во пописот од 1920 година со 
16 житсли, а во пописот од 1928 годипа е евиден- 
тирана со 33 жители, од кои 5 семсјства бегалци 
со 18 житсли. Во 1940 година Кревагас имаше 34, 
а во 1951 година 23 жители. Во подоцнежните 
пописи не се спомнува како посебна населба, а 
бројот на жителите е прссметан во составот на 
градот Бер.

49) КСЕХАСМЕНИ Ξεχασμένη

Околу 15 километри североисточно од Бер, 
на па гот за Гида, на надморска височина од 20 
метри, во непосредна близииа на желбзничката 
пруга што води од Солун за Бер, лежи селото 
Ксехасмени (22°2Г х 40°34'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Берската околија, во чиј 
состав влегува и селото Рапсоманик (н. од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна површи- 
на на општинскиот атар од 9 квадратни киломе- 
гри. Нсгового население, како и на околните се- 
ла во Урумлукот, има грчко потекло. К'нчов го 
спомнува со 200 жители Грци, додека во 1913 го- 
дипа е евидентирано со 374. Во 1920 година има- 
ло 429, во 1928 година 484 жители, од кои само 7 
бегалци. Во 1940 година сс попишани 698, во 1951 
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година 794, во 1961 година 802, во 1971 година 
737, во 1981 година 766, а во 1991 година 795 жи- 
тели. Бидејќи селото лсжи во самото поле и рас- 
полага со плодни обработливи површини кои се 
наводнуваат, паселението добива високи приноси 
од памук, шеќерна репка и од други производи. 
Вниманис му сс посветува и на краварството, кое 
е во подсм.

50) КСИРОЛИВАДОН Ξηρολίβαδον

На североисточните падини на планината 
Дурла на надрморска височина од 540 мстри е 
сместено селото Ксироливадон (22°05’ х 40°28’), 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Долјани. Селото во минатото било до- 
ста голсмо според К'нчов во него живесле 850 
влашки сточарски жители, но во пописите од 
1913 и 1920 година вооппгго не се спомнува. Во 
пописотод 1928 годипа се евидентирани 40 житс- 
ли, ситс од машкл пол, што зборува дека се рабо- 
ти за сточари кои тука ги паселе своите стада, а 
во 1940 година дури 645 жители. Секако се рабо- 
ти за Власи сточари кои тука престојувале со 
нивните семејства. Селото, кое и натаму повре- 
мено се користи за истага цел, особено во лет- 
ниот период, во пописот од 1951 годипа не се спом- 
нува, додека во 1961 година е регистрирано со 7, 
во 1971 година со двајца, во 1981 година со 54. а 
во 1991 година со 117 жители.

51) КУМАНИЧ
- КОМНИНИОН (КУМАНИЦИОН) 
Κομνή νειον (Κουμανίτσιον)

Селото Куманич (22°10' х 40°ЗГ) лсжи околу 
гри километри западно од Бер, на надморска 
височииа од 420 метри, а административно влегу- 
ва во составот на општината Долна Лужица. Тоа 
е постаро село, унинггено во врсмсто на Нсгуш- 
кото востание во 1822 година. Обновсно е по 1923 
година кога тука грчките власти населиле 26 бе- 
галски семејства со вкупно 98 жители, колку што 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година е 
евидентирано со 160, во 1951 година со 135, во 
1961 година со 98, во 1971 година со 18, а во 1981 
годипа со 25 жители. Куманич во последните го- 
дини почнало да се обновува и како такво во 
пописотод 1991 година с евидентирано со 77 жи- 
тели со тснденција за натамошно зголемување. 
Неколку од повратените семејства дури подигна- 
ле нова населба на мало растојание од старото 
село и иа поудобно мссто и ја нарекоа Долно Ку- 
манич. Оваа населба с евидентирана во пописот 
од 1991 година со 30 житсли. (Види и село Долно 
Куманич.)

52) КУМШТИЦА (КУМ ЌОЈ)
- АМОС (ПАЛЕОС АМОС) 
Αμμος (Παλαιός Άμμος)

Околу 6 километри југоисточно од градот 
Бср на надморска височина од 35 метри е сме- 
стено селого Кумштица (22°16’ х 40°ЗГ), кое ад- 
министративно влегува во составог на општи- 
нага Варвара. К'нчов го регистрира со 80 грчки 
жители. Во 1913 година е евидентирано со 107, а 
во 1920 година со 70 жители. 11о 1923 година тука 
биле населени 31 семејство бегалци, поради што 
малку подалеку од старата населба биле изгра- 
дени нови домови во кои бегалците биле смес- 
тсни. Така во 1928 година селото се води како 
двс пасслби, и тоа како Стара Кумшгица (Па- 
лсос Амос) и Нова Кумштица (Нсос Амос) во ко- 
јапгго билс сместени бегалските семејства. Во 
овој попис старага населба се води со 84, а но- 
вата со 101 жител. Бидсјќи новоизграденото бе- 
галско маало постепено се споило со старата 
иаселба, во подоцнежните пописи населбата Кум- 
штица повторно се води како сдна населба. Како 
таква, во 1941 година има 178, во 1951 година 139, 
во 1961 година 145, во 1971 година 137, во 1981 го- 
дина 134, а во 1991 година 176 житсли. Земјиш- 
тето се наводнува од системот за наводпување на 
реката Бистрица и дава високи приноси. Се произ- 
всдуваат голсми количсства памук, жито, овошје 
и други земјоделски производи.

53) КУТЛЕШ + БАРБЕШ 
-ВЕРГИНА Βεργίνα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401 /12.11.1926)

Селото Кутлеш (22°19* х 40°29') било лоци- 
рано во непосредна близина на селото Барбеш. 
на 12 километри југоисточно од Бср, крај патот 
што води за Мелик и Либаново. Селото баж> 
населено со малобројно грчко население. К'нч 
го спомнува со 60 грчки жители, додека во 19 
година е евидентирано со 83, а во 1920 година 
110 жители. По 1923 година тука билс сместе: 
122 бегалски семејства со вкупно 391 жител. 
селото потоа се обедини со соседното село Б 
беш во една поголема населба прсимснувана 
Вергина, познат археолошки локалитет. (Пс 
дробни податоци за Вергина види кај сел 
Барбсш - Вергина.)

54) Ј1АЗОХОРИОП Λαζοχώριον

Околу 5 километри северно од Бср, во н< 
средна близина и од источната страна на же. 
ничката пруга, на надморска височина од 
ме гри е расположено селото Лазохорион (22
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- '“34'), кое административно влегува во составот 
на градската општина на Бер. По се изгледа дска 
сс работи за сосема нова бсгалска населба, фор- 
мирана по Првата светска војна, во која биле 
смсстени 43 бегалски семејства со вкупно 156 
жители. Селото прв пат е регистрирано во 1920 
година како чисто бегалска населба со 86 жители. 
Во 1928 година има 167, а во 1940 година 257 жи- 
тели. Во 1951 година се попишани 124, во 1961 
година 230, во 1971 година 188, во 1981 година 
178, а во 1991 година 167 жители. Селото е доста 
богато, бидејќи располага со плодни обработли- 
ви поврпшни кои сс паводнуваат. Населението сс 
занимава со земјодслство, произведува овошје 
(праски и јаболка), памук и пчсница.

55) ЛИКОВИШТА 
(Ј1УКОВИЦА, СТАРА ЛИКОВИПГГА) 
- ПАЛЕА ЛИКОГАНИ (ЛИКОЃАНИ) 
Παλαιά Λυκόγιαννη (Λυκόγιαννη) 
(н.од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

На надморска височина од 25 метри, во не- 
■псредна близина на селата Света Марина и Јан- 
чжигга, северозападно од Бер и југоисточно од 
Нсгуш, лежи селото Ликовишта (22°15’ х 40°36'). 
1 оа до нсодамна претставувало самостојна оп- 
згтина во Берската околија (н. од 23.3.1948, Вл. в/к 

87/8.4.1948), со вкупна површина на оппггпн- 
схиот атар од 19 квадратни километри. Во поно- 
•о време седиштето на општината се прсфрли во 
селотп Нова Ликовишта. Уште од своето оспова- 

сслого било населено со македонско насслс- 
*ае К'нчов го спомнува со 165, а Бранков со 224 
жжтели Македонци, додека во 1913 година е еви- 
жнтирано со 109, а во 1920 година со 92 жители. 
По 1923 година грчките власти тука населиле 65 
бегалски семејства со вкупно 247 бсгалци. Како 
■ешана населба со македонско и грчко бсгалско 
■аселение, во 1928 година селото е забележано
- 368 жители. Бидејќи грчките власти за бегал- 
-хмтс семејства изградиле посебна населба во 
вгпосрсдна блпзина на старата и јужно од неа, во 
■мисотод 1940 година па наваму оваа населба сс 
* зи како посебна, и тоа како Нова Ликовишта, 
з дека старата населба, за да се разликува од 
» вата, е наречсна Стара Ликовишта. Така ста- 
ЈИта населба, за која станува збор и која с чисто 
■акедонска, во 1940 година е евидентирана со 
116, во 1951 година со 210, а во 1961 година со 224 
жжтели. Во 1971 година, поради помасовно исс- 
г.вање во поголемите градови, бројот на жите- 
ипе е намален на 134, во 1981 година повторно 
к зголеми на 206. а во 1991 година се попишани 
Х2 жители. Бидејќи лсжи сред поле и располага

плодни обработливи површини кои се навод- 
г.ваат, селото е доста богато. Главни производи
- ‘ВО1ПЈС (праски и јаболка), памук и пчсница.

56) ЛЈАНОВЕР
- ЛЈАНОВЕРГИОН Λειανοβέργιον

Пет километри источно од Гида и два кило- 
метра западно од Плати, крај железничката пру- 
га од Солун за Бср и Лерин, на надморска ви- 
сочина од 9 метри с сместено селото Лјановер 
(22°ЗГ х 40°38'). Тоа претставува самосгојна оп- 
пггина во Берската околија (н. од 5.12.1946, Вл. 
в/к бр. 364/27.12.1946), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 16 квадратпи киломстри. Лја- 
новср, како и ситс околни села на Урумлукот, 
било населено со Грци. Како такво, во пописот 
од 1913 годпна е евидентирано со 297, а во 1920 
година со 373 жители. Грчкитс власти малку по- 
доцна тука сместиле 31 бегалско семсјство со 
вкупно 143 жигсли, па така оваа паселба станала 
мешана и во неа во 1928 година сс попишани 525, 
во 1940 година 840, во 1951 година 937, во 1961 
година 1.760, во 1971 година 1.631, во 1981 годипа 
1.770, а во 1991 година 1.652 жители. Повосното 
зголемување на бројот на жителите се должи на 
фактот што дојде до спојување со соседното село 
11алсохори, чиј број на жителите с пресметан во 
составот на сслото Лјановср. Селото располага 
со плодно обработливо земјиштс кое се навод- 
нува. Населснието произведува големи количе- 
ства памук, шеќерпа репка, пчсница и други 
ироизводи. (Види н ссло Палсохори.)

57) ЛУТРОС Λουτρός

Дваесетина километри североисточно од 
Бер и 18 километри југозападно од Гида, крај 
самага железнлчка пруга од Солун за Бср, на 
надоморска височина од 10 мстри с сместепо сс- 
лото Лу грос (22"24' х 40°35'). Тоа прстставува са- 
мостојна општипа во Берската околија (п. од 28. 
6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна повр- 
тина на општннскиот атар од 11 квадратни кило- 
мстри. Лутрос, како и ситс други села на Урум- 
лукот, уште од постаро врсмс било населено со 
Грци. Како такво, К'нчов го спомнува со 300 жи- 
тсли, додека во 1913 година е евидентирано со 
583, во 1920 година со 465, а во 1928 година со 568 
жители, од кои само 23 бегалци. Во 1940 година 
бројот па житслите сс покачи на 773, во 1951 го- 
дина на 987, во 1961 година на 1.175, во 1971 годи- 
на на 1.253, во 1981 година се евидентирани 1.234, 
а во 1991 година 1.286 жители. Сслото располага 
со плодни обработливи површини кои се навод- 
нуваат. Населението се запимава со земјодсл- 
ство, а најмногу произвсдува памук, шеќерна 
репка, пченица и други земјоделски производи. 
Внимание му се иосветува и на краварството.

. -аселените места во Егејска Македонија - I дел
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58) МАВРАНГЕЛИ Μαυραγγελι

Мала чифлигарска или сточарска населба 
на три киломе гри северозападно од селото Мс- 
лик (22"22' х 4О*’32'). Се спомнува во пописот од 
1913 година со 8, а во 1920 година со 10 житсли. 
Оваа населба во подоцнежните пописи не сс 
спомнува, што значи дека се распаднала.

59) МАЛО АЛАБОР
КИДОНЕА (МИКРОН АЛАМПОРОН) 

Κυδωνέα (Μικρόν Αλάμπορον) 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.195.3)

Грпнаесетина километри североисточно од 
Бср, а помалку од 40 километри западпо од Со- 
луп, крај самата железничка пруга на надморска 
височина од 3 метри с расположено селото Мало 
Алабор (22°ЗГ х 40°34') кос адмипистративио вле- 
гува во составот на општината Голем Алабор. 
К'пчов и Бранков, за разлика од другите околни 
ссла кои билс насслени со грчко население, се- 
лово го водат како македонско со 165 жители, но 
изгледа дека се работи за македопско погрчепо 
паселение. Во 1913 година с евидептирано со 1.39, 
во 1920 годииа со 175, а во 1928 година со 190, од 
кои само тројца бсгалци. Во 1940 година имаше 
242, во 1951 година 272, во 1961 година 275, во 
1971 година 260, во 1981 година 240, а во 1991 го- 
дпна 222 жители. Населението произведува голе- 
ми количества памук, грав, пченица, а внимание 
му посветува и на овоштарството. Земјипггето се 
паводнува и дава високи приноси. Поради огра- 
ничените пасишга, сточарството е сосема слабо 
развиено.

60) МАНАСГИР 11А СИ ГЕ СВЕТИИ
- МОНИ АГИОН ПАНТОН
Μονή Αγίων 1 Ιάντων

Во атарот на селото Спорлита, северно од 
него и јужно од Палатич, се наоѓа манастирот 
посветен на Ситс Светии (22°20' х 40°27'). Овој 
манастир се спомиува во пописот од 1940 година 
со 8 жители. Во подоцнсжнитс пописи не сс 
спомпува и по сс изгледа дека не е населен.

61) МАНАСГИР СВЕТИ АТАНАСИЈ
ОД СВИНИШТА
- МОНИ АГИУ АТАНАСИУ СФИНИСИС’ 
Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης

Околу три километри јужио од Грисел во 
атарог па општипата Неохорион се наоѓа мана- 

сгирот посветен на Свети Атанас од Свиништа 
(22°29' х 40°32'). Овој манастир по 1923 година се 
користел како прифатилиигге за бегалски депа 
Се спомнува во пописот од 1928 година со 132 
жители (деца и персонал), од кои 102 бегалски 
деца. Во пописот од 1940 година манастирот е 
евиденгиран со 11, во 1951 година со 5, во 1961 
годипа со 4, во 1971 година со еден, во 1981 годи- 
па со двајца, а во 1991 година пак со сден жител.

62) МАИАСТИР СВЕТИ ВРАЧИ
- МОНИ АГИОН АНАРГИРОН
Μονή Αγίων Αναργύρων

Манастир во атарот на опиггината Ниси. Се 
спомнува при формирањето на ошптината во 
1918 година, но иикаде не се спомнува како насс- 
лено мссто.

63) МАНАСГИР СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА 
(МЕТОХ, 1ΥΙΕΤΟΧ СВЕГИ ЈОВАН ПРЕГЕЧА)
- МЕТОХИОН ПРОДРОМУ
(МЕТОХИ, МОНИ ПРОДРОМУ) 
Μετόχιον I Ιροδρόμου 
(Μετόχι, Μονή Προδρόμου)

Источпо од Бср, само на еден километар од 
источпиот брсг на реката Бистрица, крај самиот 
пат што води од Бср за Мелик е смсстено сслото 
познаго како Мопи Продрому (Метохион Про- 
дрому) или како Мстох (22°17' х 40°29‘). Ова ссло 
адмипистративно влегува во составот на општи- 
ната Варвара. На ова мссто, кое било метох на 
манастирот Свсти Продром, порано работеле на- 
смпи работници. Во пописите од 191.3 и 1920 го- 
дина пе се спомнува како населба. По 1923 годи- 
на гука билс населеии 37 бегалски семејства со 
149 жители. Во мсѓувреме повеќето од нив ја на- 
пуштиле населбата и се преселилс во соседните 
села Кутлеш и Барбсш. Во 1940 година селото е 
евидентирано со 108, во 1951 година со 71, во 
1961 година со 35, во 1971 година со 18, во 1981 
година со 63, а во 1991 година со 163 жители.

64) МАНАСТИР СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА
- МОНИ ТИМИУ ПРОДРОМУ
Μονή Τίμιου Προδρομου

Југоисточно од Бер и северно од Кокова на 
дссната страна на рската Бисгрица на надморска 
височина од 200 метри е смсстсн манастир по- 
свстсп на Чесниот Ирсгец (Мони Тимиу Про- 
дрому) (22°14 х 40°27). Овој манастир админи- 
страгивно влегува во сосгавот на оппггината Ко- 
кова и изгледа дека с многу с гар. Во пописот од
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Ќ 3 годлна се спомнува без жители, додека во 
1*2' година е забележан со 6 жителн. Во 1928 
тс:ина се попишани 24 жители, сите од машкп 
■м. во 1940 година 12 (од кои само сдна жсла), 

1951 година двајца, во 1961 година едипае- 
вгтчина, а во 1971 година само тројца. Во 1981 
жкшна се евидентирани 36 души, додека во 1991 
«:ина е без жители.

65) МАНАСТИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА ОД МУЦАЛА 
(МАНАСГИР МУЦАЛА)
- МОНИ КИМИСЕОСТЕОТОКУ 
МУЦАЛИС(МОНИ МУСТАЛА)
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουτσάλης 
(Μονή Μουσταλά)

Околу гри километри северозападно од Ко- 
■гел. крај деспиот ракав ла реката Бистрица, на 
»τν 'рска височина од 350 метри е сместеп ма- 

, Шстирот посветсп на Успение Богородичипо. Би- 
11 *ιό тука постои значајна месност позната под 
■ •■гто Муцала, и манастирот го добил ова лмс 

2?";' х 40°26). Прв пат е регистриран во попнсот 
« 1913 година, но без жители, а подоцна, во 

' втасот од 1940 година, е регистриран со 8 жите- 
Манастирот, кој по правило нс с населен, во 

■таоцнежните пописи не се спомнува.

66) МАРУША
МАРУСИЈА Μαρούσια

Βο југоисточните падипи на планината 
во атарот на општината Долјани (Кума- 

во минатото постоело убавого максдонско 
«ао Маруша (22°04' х 40°33'), уништсно во врс- 
■гго на Негушкото востание во 1822 година. Ова 

' подоцна било обновено од влашки сточар- 
«ж» ссмејства дојдени од Епир. К'нчов го спом- 
** ?-· како такво со 740 влашки жители. Ова село 
■> подоцнежните пописи не се спомнува, освен 
»с·’ формирањсто на општината Долјани (Ку- 
■а^а) во 1918 година, но без жители. Бидејќи нс 

обновено, селото Маруша престана да по- 
р**. но повремено, преку ле гниот период, сс ко- 
Јвств од сточари Власи.

67) МЕЛИК (МЕНЛИК)
-МЕЛИКИ Μελίкη

■

Мелик е една од најголемите населби во 
та околија. Се наоѓа околу 25 километри 

од Бер, на источната страна на реката 
^«-тица, на надморска височина од 40 мсгри 
" ?- х 40°ЗГ). Мелик претставува самостојна 

ошптина во Берската околија (л. од 28.6.1918. Вл. 
в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 35 квадратни километри. Во 
најново врсмс лма статус па градска општипа. 
Како и слте ссла од овој рсгиоп, пако носи сло- 
вепско (максдонско) име, одамна с населен со гр- 
чко ллл погрчено македонско население. К'нчов 
го спомпува со 400 житсли Грцп, но лзгледа дека 
блл поголем, блдејќл во 1913 година е евиденти- 
рал со 985, а во 1920 годлла со 1.007 житсли. По 
1923 годлла грчките властл тука сместпле 43 бе- 
галскл есмсјства со вкупно 156 жлтслл. Оттука, 
заедло со бсгалцлте, во 1928 годлла во Мсллк сс 
реглстрлралл 1.366 жителл, за ллвллот број во 
1940 годлла да се качл на 2.088. Во 1951 годлла 
Мсллк лмал 2.220, во 1961 годлла 2.662, во 1971 
годлла 3.033, во 1981 годлна 3.245, а во 1991 го- 
длла 3.290 жлгелл. Зголемувап.сто на бројот ла 
жлтеллтс сс должи ла добрата местоположба, на 
комуллкацисклте врски и ла фактот пгго прет- 
ставува еколомскл центар ла едсл цел регион. 
Тука лостојат трговски и занаетчиски дуќали, 
како л другл институции, мсѓу кои жандармс- 
рлска сталлца л полгга која олслужува л повеќс 
околлл села. Главло занимање ла ласелслисто с 
земјодслствого, а прсгсжло сс произведува ла- 
мук, лчслица л другл земјоделскл лролзводи.

68) МЕЧ (МЕЖ)
МЕСИ(МЕЦИ) Μεση(Μετσι)

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

I Га лет киломегри источно од Бер, крај же- 
лсзпичката лруга, ла надморска влсочина од 28 
мстрл лсжл малото ссло Мсч (22°16' х 40°32'), кос 
адмиллстративло влегува во составот на општи- 
лата Бср. К'нчов го сломлува со 140 грчки житс- 
лл, а во 1913 годила с евндентирано со 211. Во 
1920 годлла сслото лмало 145, а во 1928 година 
173 жлтслл, од кол 72 бегалци. Во 1940 годлла сс 
регистрирани 267, во 1951 годлла 306, во 1961 го- 
дила 375, во 1971 годлла 463, во 1981 годила 498, а 
во 1991 годлла 484 жители. Насслсллето се зали- 
мава со земјодслство, а лроизвсдува главно пче- 
нлца, овошје л ламук.

69) МИКРОГУШ
- МАКРОХОРИОН (МИКРОГУЗИ) 
Μακροχώριον (Μικρογούζι)
(η. од 28.8.1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

Четири кллометри севсроисточно од Бср, 
крај самиот ла г игго води за Гида и Солул, ла лад- 
морска влсочлла од 35 мстри лсжл големото сс- 
ло Микрогуш (22°15' х 40°34'), кое претставува са- 
мостојпа олштина во Берската околија (н. од 28. 
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6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918). Вкупнага повр- 
шина па општинскиот атар изнесува 25 квадрат- 
ни киломстри. Како и сите села во овој регион и 
Микрогуш уште од порано било населено со грч- 
ко население. К'нчов го спомнува со 365 жители 
Грци, но изгледа дека селото било поголемо, би- 
дејќи во 1913 годипа е евидентирано со 626, а во 
1920 година со 708 жители. По 1923 година грч- 
китс власги тука населиле 127 бегалски семеј- 
ства со вкупно 526 жители, поради што Микро- 
гуш во 1928 година покажува зголемувањс на 
бројот на жителите на 1.154. Во 1940 година има 
1.989, во 1951 годипа 2.359, во 1961 година 3.026, 
во 1971 година 3.048, во 1981 година 3.950, а во 
1991 година 4.338 жители. Ваквиот пораст на иа- 
селението сс должи на преселувањето на голем 
број семсјства од попасивните планински села во 
Микрогуш поради плодната почва, која исцело се 
наводнува, близината па градот Бер и добритс 
комупикации. Во сслого постојат повеќе тргов- 
ски и занаетчиски дуќани, како и жандармериска 
сганица која врши надзор и врз неколку околни 
села. Населението произведува многу памук, 
овошјс, пченица, а помалку детелина и шеќерна 
репка.

70) МУЦАЈ1А
- КИДОНОХОРИОН 
(МУСТАЛА, МУСТАЛЈОН) 
Κυδωνοχώριον (Μουσταλά, Μουσταλιόν) 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

Четири кпломегри источно од Бер, на пад- 
морска височипа од 30 метри, лежи малото село 
Муцала (22°14' х 40°ЗГ), кое административно 
влегува во составот на градската општина Бср. 
Изглсда дека сс работи за постара населба која 
била уништена во времето на Негушкото воста- 
нис, од чии жители с изграден и манастирог Ус- 
пение на Пресвета Богородица кој го носи имсто 
на селото (манастир Муцала). Селото е обновепо 
по Првата еветска војна кога тука биле населени 
14 бегалски семејства со вкупно 47 жители. Во 
1920 година е евидентирано со 26, во 1928 годипа 
со 58, во 1940 година со 83, во 1951 година со 54, 
во 1961 година со 37, во 1971 година со тројца, во 
1981 година со двајца, а во 1991 година со 10 жи- 
тсли. Селото с напуштсно поради непосредната 
близина на Бср, кадс главно се имаат преселено 
нсговите жители, кои меѓутоа продолжуваат да 
ги обработуваат своите имоти.

71) НЕОКАСГРО
11ЕОКАСТРОН Νεόκαστρον

Источно од Бер, а помалку од три киломе- 
трп источно од Мелик, на надморска височина од 

70 метри лежи голсмото село Неокастро (22°25’ х 
40"30'), кое претставува самостојна општина во 
Берската околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 
од 2.7.1918). Вкупната површина на оппггинскиот 
атар изнесува 15 квадратни километри. Селото 
уште од постаро време било населено со грчкс 
паселение. К'нчов го спомнува со 145 жители Гр- 
ци, додека во 1913 година е евидентирано со 450. 
во 1920 година со 550, а во 1928 година со 780, од 
кои само седуммина бегалци. Во 1940 година 
Неокастро има 768, во 1951 година 829, во 1961 
годииа 910, во 1971 година 851, во 1981 година 
928, а во 1991 година 949 жители. Населението сс 
запимава со земјоделство, а основни производи 
сс памукот, овошјето и пченицата.

72) НЕОХОР
-НЕОХОРИОН Νεοχώριον

На пет километри северно од Гида на над- 
морска височина од 11 метри е сместено сслото 
Неохор (22°27' х 40°39'), кое претставува само- 
стојна општина во Берскага околија (и. бр. 336 
1.4.1966, Вл. в/к бр. 91/26.4.1966). Порано вле- 
гувало во составот на општината Гида. Вкупната 
површииа на ошптинскиот атар изнесува 10 ква- 
дратни километри. Селото од дамнина е населено 
со грчко население, како и сите села на Урум- 
лукот. К'нчов го спомиува со 350 жигели Грци 
Во 1913 година е евидентирано со 274, во 1920 го- 
дина со 259, а во 1928 година со 277, од кои само 
двајца бегалци. Во 1940 годипа селото има 428. 
во 1951 година 633, во 1961 година 653, во 19“1 
година 585, во 1981 година 710, а во 1991 година 
759 жигели. Неохор с прилично богато село за- 
игго располага со плодни обработливи површини 
Населението се занимава со земјоделство, а ос- 
новпи производи се памукот и пченицата.

73) НЕОХОРИОН
-КИПСЕЛИ Κυψέλη
(н. бр. 317/26.3.1968, Вл. в/к бр. 101/8.5.1968»

На 11 километри јужно од Гида на надмор* 
ска височина од само 14 метри, а во непосредна 
близипа на десниот брег на реката Бистрица, се 
паоѓа сслото Неохорион (22°29' х 40°33'). Тоа прет-1 
ставува самостојна општина во Берска га околија 
(и. од 11.1.1952, Вл. в/к бр. 14/16.1.1952), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 12 квадратна 
километри. Селото е наполпо ново - подигпато е| 
по 1923 година кога во него биле сместени исклу- 
чигелно бегалски семејства. Во пописот од 1928 
годипа, кога и прв пате регистрирано, се поппша- 
ни 205 жители, а во 1940 година двојно повсќе -| 
564. Во 1951 година имаше 453, во 1961 година
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» :“1 година 535, во 1981 година 534, а во 
пмина 520 жители. Неохорион е приличпо 

■ село. бидејќи располага со плодии обра- 
и површини кои се наводнуваат. Основпи 
к>зи на селото се памук, овошје, шеќерпа 
1 пченица.

■- ниси
- НИСИОН Νησίον

Оголу 6 километри западно од Гида на над-
а височина од 12 метри е расположено се- 
Нжга (22°23' х 40°38'), кое претставува са- 
«2 оппггина во Берската околија (н. од 28. 
В1 вк бр. 152/2.7.1918), со вкуппа поврпти- 
кжпггинскиот атар од 34 квадратни кило- 
С елото порано било чифлигарска населба 

со грчко население. К'нчов и Брапков 
мнуваат, додека во пописот од 1913 го- 

г евидентирано со 396, а во 1920 година со 
жжтели. По 1923 година тука биле населени 

бегалски семејства со вкупно 175 жители. На
£»чин селото станало мешано и како такво во
5 година е регистрирано со 574 жители. Пора- 
■звспЈените мелиорации и добивањето на но- 
■бработливи површини, по 1933 година тука 
■селиле и други бегалски семејства и житсли 

Драчкуп, Чорпово, Гуменџе и други, 
з ΖΠΌ селото во 1940 година пораснало на 
Е" жители. Во 1951 година Ниси имаше 1.289, 
Β6Ι година 1.477, во 1971 година 1.450, во 1981 
■ва 1 644, а во 1991 година 1.648 жители. Се- 
■ е многу богато, бидејќи располага со плод- 
■бваботливи површини, а основни производи 

нието се памукот и шеќерната репка.

·'■ НИХОР (НИХОРАБАЛИ)
- НЕОХОРОПУЛОН Νεοχωρόπουλον

На надморска височина од 9 метри, три ки- 
три југоисточно од Гида, сместено е селото 
с 22°29' х 40°36'), кое админисгративно вле- 
зо составот на општината Корифи. Според 
» селово имало 60 жители Грци. Во 1913 го- 
е евидентирано со 15, а во 1920 година со 76 
10 По 1923 година тука биле сместени 21 
ско семејство со вкупно 87 жители. Поради 

зо 1928 година покажува зголемување и се 
со 173 жители. По извршените мелиорации 

■’ >33 година во селото биле преселени и други 
<тва, така што во 1940 година бројот на жи- 

'ί-гтте се качи на 311. Во 1951 година Нихор е 
ркгвстриран со 439 жители, додека во пописите 
« 1961. 1971, 1981 и 1991 година веќе не се води 
ик.? посебна населба, туку се смета оти е при- 
β«. гннет кон селото Корифи, а бројот на негови- 

те жители е пресметан во составот на Корифи 
(види и село Корифи).

76) ИИШЕЛ (МАЛО НИШЕЛ,
(ЌУЧУК АЈНЕШЕЛ)
- НИСЕЛУДИОН (НИСЕЛУДИ) 
Νησελούδιον (Νησελούδι)

На надморска височина од 11 метри, на по- 
малку од 5 километри северозападно од Голем 
Алабор, во чија општина и влегува, и па 6 кило- 
метри југоисточно од Гида, лежи малото село 
Нишел (22°29' х 40°35'). Иако К'нчов го спомнува 
со 65 жители Македонци (истото го прави и Бран- 
нков), малку е веројатно дека се работи за маке- 
донско население, бидејќи се наоѓа во регион со 
грчки и погрчени села. Селото во 1913 година е 
евидентирано со 84, а во 1920 година со 100 жи- 
тели. Бидејќи било чифлигарско, тука по 1923 
година билс населени и 13 бегалски ссмсјства со 
вкупно 50 жители. Така селото станало мсшано и 
во 1928 годипа е евидентирано со 103 жители (во 
мсгувреме некои од месните жители го напушти- 
ле). Во 1940 година се попишани 169, во 1951 го- 
дина 180, во 1961 година 192, во 1971 година 205, 
во 1981 година 189, а во 1991 годипа 155 жители. 
Основни производи на селото се памукот, гравот 
и пченицата.

77) НОВ ПРОДРОМ
- НЕОС ПРОДРОМОС Νέος Πρόδρομος

Се работи за сосема нова бегалска населба, 
основана по 1924 година во близпна па селото 
Продром, во чија општина и припаѓа. Надмор- 
ската височина на населбата изнссува 30 метри 
(22°24' х 40°33'). Тука биле сместени 49 бегалски 
ссмсјства од Понд и Кавказ, со вкуппо 160 жите- 
ли, колку што броело селого во 1928 година. 
Благодарение па убавага местоположба и плод- 
пите обработливи површини, Нов Продром пока- 
жува постојан пораст. Во 1940 година е еви- 
дентиран со 202, во 1951 година со 270, во 1961 
година со 269, во 1971 година со 268, во 1981 го- 
дина со 235, а во 1991 година со 222 житсли. Ос- 
новни производи на селото, како и на целиот 
регион, се памукот, шеќерната репка и пчени- 
цата. Селото е сместено околу 4 кплометри ис- 
точно од старата населба Продром и исто толку 
североисточно од Мелик.

78) ИОВА КУМПГГИЦА
- НЕОС АМОС’ Νέος Αμμος

С’е работи за населбата Кумштица (22°16' х 
40°30') која е сместена источно од Бер и која во 
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сто произведува големи количества памук н ше- 
ќерпа репка.

88) ПРОФИТИС ИЛИЈАС (СВЕТИ ИЛИЈА)
I Ιροφήτης Ηλίας

Новооснована населба подигната по 1961 
година на два километра јужно од сслото Вар- 
вара во близина на левиот брег на реката Бис- 
трица (22°15' х 40°29'). Прв пат се спомнува во 
пописот од 1971 година со 179, а во 1981 година 
со 61 жител. Во пописотод 1991 година е евиден- 
тирана бсз жители. Очигледно се работи за при- 
врсмсна населба подигната за потребите на ра- 
ботници кои некадс во близина граделе некаков 
поголем објект, а најверојатно последната (трета 
по рсд) брана на реката Бистрица.

89) РАПСОМАНИК
ΡΑ11СОМАНИКИОН Ραψομανίκιον

Дваиаестина километри североисточно од 
Бср, во непосрсдна близипа на реката Бистрица 
и на железничката пруга што води од Солун за 
Бср, на надморска височина од 23 метри лсжи 
селото Рапсоманик (22°2Г х 40°33'), кое админи- 
сгративно влегува во составот на општината 
Ксехасмени. Неговите жители ушге од постаро 
времс биле Грци. К'нчов го спомнува со 135 жи- 
тсли Грци, во 1913 година е евидентирано со 142, 
а во 1920 година со 131 жител. По 1923 година 
тука билс сместени и 17 бегалски семејства со 50 
житсли, така пгго селото во 1928 година како ме- 
шана населба нараснало на 173 жители. Во 1940 
година имаше 242, во 1951 година 277, во 1961 
година 285, во 1971 година 237, во 1981 година 
280, а во 1991 година 227 житсли. Благодарение 
на тоа што се наводнува од системот за наводиу- 
вање изграден на реката Бистрица, земјата е 
многу плодна. Основни производи се памукот и 
шеќсрната репка, додека сточарството, поради 
ограничени ге пасишта, с слабо развисио.

90) РАХОВА
- РАХИ (РАХЈА) Ράχη (Ραχιά)
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926) 
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

На 6 километри југоисточно од Бер на над- 
морска височина од 240 метри на југоисточните 
падини на планината Дурла лсжи сслото Рахова 
(22° 13' х 40°29'). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Берската околија (н. од 13.5.1927, Вл. в/к 
бр. 86/16.5.1927), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 16 квадратни километри. Селото 

упгге од порано било населено со грчко населе· 
ние. К'нчов и Бранков го спомнуваат со 151 
грчки житсли (како ссло Рајко), додека во 1913 
година е евидентирано со 56, а во 1920 година а> 
115 жители. Малку подоциа грчките власти тукж 
сместиле 47 бегалски ссмејства со вкупно 164 бе- 
галци, така што бројот на жителите во 1928 го- 
дина пораснал па 268. Во 1940 година Рахова ијо- 
ше 420, во 1951 година 481, во 1961 година 487, вс 
1971 година 433. во 1981 година 470, а во 1991 п> 
дина 501 жител. Основни производи па селото се 
овошје, пчсница и други земјоделски производж. 
а дслумно е развиено и сточарството.

91) РЕШАНИ
- ВРИСАКИОН Βρυσάκιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192"

Дваесетина километри североисточно С1 
Бср, исто толку јужно од Ениџе Вардар и четнр· 
километри западно од Гида, крај главниот пат οι 
Гида за Бер на надморска височина од 14 метр« 
лежи селото Решани (22°24' х 40°38'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Берската околир 
(н. од 1.7.1950, Вл. в/к бр. 155/15.7.1950), со вкупв* 
површина на општинскиот атар од 9 квадратна 
километри. Житслитс на Решани, како и на др>- 
гитс околни ссла, по народност се Грци или погр- 
чени Македонци. К'нчов село го го спомнува какс· 
грчка населба само со 45 жители, а во 1913 годв* 
на е евидентирана со 11. Во 1920 година Решанж 
има 127 житсли меѓу кои бегалци, бидејќи тука 
непосредно по Балканските војни биле населенж 
бегалски семејства со 174 жители. Во 1928 годв- 
на селото имало 292 жители, а во 1940 година 
бројот на жителитс пораснал на 533, благо- 
дарсние на исушувањето па Ениџсвардарскотг 
Благо и ослободувањето на нови обработливж 
површини, со пгго се создалс можности да се на- 
селат и други, претежно бегалски семејства. Рс- 
шани во 1951 година имаше 557, во 1961 година 
638, во 1971 година 629, во 1981 година 615, а во 
1991 година 700 жители. Селото е доста богато. 
бидсјќи земјиштс го е многу плодно и дава високв 
приноси. Основни земјоделски производи се па- 
мукот и шеќерната рспка.

92) САДЕНА (САДИНА)
- КАРАВИ Καράβι
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Десет киломстри источно од Бер и западно 
од Мелик, во непосредна близина на реката Бис- 
трица, од нејзината десиа страна, до Втората свет- 
ска војна постоело малото село Садена (22°20' \ 
40°32'), кос административно влегувало во соста- 
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«от на општината Мелик. Садена уште од посга- 
ро време била населена со грчко население. К'н- 
ов ја спомнува со 75 жители Грци, додека во 
19Β година е евидентирана со 216, а во 1920 го- 
жна со 124 жители. По 1923 година тука билс на- 
«лени 23 бегалски семејства со вкупно 121 бега- 
жп Така селото во 1928 година нараспало на 170 
жггели. По извршените мелиорации и рсгулира- 
*ето на коригото на реката Бисгрица, по 1933 
пзднна, селото се распаднало, а неговите житсли 
-- прибрале главно во селото Мелик, поради што 
■е подоцнежни ге пописи не се спомнува.

93) САНТА Σάντα

Во атарот на опиггината Ниси, пет киломс- 
северно од неа, во пописот од 1971 година е 

?егистрирана нова населба со 14 жители позната 
жзд името Санта (22°24' х 40°40'). Во 1981 година е 
еаидентирана со 66, а во 1991 година со 13 житсли. 
НсЈзината надморска височина изнесува 10 мстри.

94) СВЕТА МАРИНА
- АГИЈА МАРИНА Αγία Μαρίνα

Тринаесет километри северозападно од Бер 
« исто голку југоисточно од Негуш на надморска 
исочина од 40 мстри е сместено селото Света 
Марина (22°13' х 40°36'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Берската околија (н. од 16.6. 
:949, Вл. в/к бр. 136/24.6.1949), со вкупна површи- 
ва на општинскиот атар од 14 квадратни киломе- 
три Света Марина во минатото била чисто маке- 
ж?нска населба. К'нчов ја спомнува со 185 макс- 
јонски жители, во 1913 година е евидентирана со 
298, а во 1920 година со 216 жители. По 1923 го- 
ина грчките власти тука населиле 72 бегалски 
сгмејства со вкупно 237 жители. На тој начин 
Света Марина станала мешана населба со маке- 
јонско и бегалско грчко население. Како меша- 
®о село, во 1928 година е свидентирана со 443, во 
1940 година со 652, во 1951 година со 809, во 1961 
година со 935, во 1971 година со 886, во 1981 го- 
дина со 964, а во 1991 година со 958 жители. Све- 
та Марина е прилично богато село, бидејќи лежи 
сред поле, а земјата, која се наводнува, е миогу 
иодна и дава високи приноси. Освовни произво- 
ΙΗ се овошје (праски и круши), памук, шеќерна 
репка и друго.

95) СВИНИШТА (СВИНЧЕ, СВИНЦА)
- СФИНА Σφήνα
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

На еден километар јужно од бегалското се- 
ло Неохорион, во близина на главниот пат што 

води од Гида за Катерина, и југозападно од Го- 
лем Алабор до Втората свстска војна постоело 
селото Свиништа (22°29' х 40°33'), кое админи- 
стративно влегувало во составот на општината 
Грисел. Неговото население било грчко. К'нчов 
го спомнува со 60, а Бранков со 55 жители Грци. 
Во селото ио Балканските војни биле смсстсни 
извесен број бегалски ссмејсгва. До 1924 година 
тука бнле сместсни вкупно 64 бегалски семејства 
со 270 жители. И покрај тоа, во пописот од 1928 
годипа Свиништа се води како мсшана населба 
само со 92 жители, пгго укажува дека поголе- 
миот број од бегалските семејства веќе го напу- 
штиле селото. Малку подоцна и преостанатите 
семејства го напуштиле селото и се прибрале во 
соссдното село Неохорион. Причината за напу- 
штаљето па сслото сс должи на фактот што тоа 
и неговитс имоти му припаѓаат па соседниот 
мапастир Свсти Атанасиј од Свиништа (Мони 
Агпу Атанасиу Свинисис), поради што и не мо- 
жсле да бпдат експроприрани и дадени како соп- 
ствепост на селанитс.

96) СИЌА
- СИКЕА Συκέα

Југоисточно од Бер и околу пет километри 
југоисточно од Палатич на надморска височина 
од 330 метри, смсстено е селото Сиќа (22°23' х 
40"27'). Тоа прсгставува самостојна општина во 
Берската околија (н. 765/12.10.1965, Вл. в/к бр. 
190/26.10.1965), со вкупна површина на општин- 
скио г атар од 14 квадратни киломстри. Сслото 
уште од порано било насслено со чисто грчко на- 
селение. Како такво, во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 91, во 1920 година со 123, а во 
1928 година со 168 жители, од кои само еден 
бегалец. Во 1940 година имаше 261, во 1951 годи- 
на 427, во 1961 година 511. во 1971 година 325, во 
1981 година 386, а во 1991 година 377 жители. Се- 
лото е полупланинско, а нассленисто произведу- 
ва главно пчсница, компири, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

97) СКИЛИЧ
- ПАЛЕОН СКИЛИЦИОН (СКИЛИЦИ) 
Παλαιόν Σκύλλίτσιον (Σκυλλίτσι)

Дванаесет киломсгри западно од Гида и два 
километра северно од главниот пат што од Гида 
води за Бер на надморска височина од 14 ме гри е 
смсстено селого Скилич (22°20' х 40°37’). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Бсрската околија 
(н. од 11.1.1952, Вл. в/к бр. 14/16.1.1952), со 
вкупна површина на опшгинскиот атар од 11 ква- 
дратни киломстри. Селото упгге од порано, како 
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I! другитс села од Урумлукот, било населено со 
грчко население. Брапков го спомнува со 75 жи- 
гели Грци, во 1913 година с свидснтирано со 73, а 
во 1920 годииа со 107 жители. Во 1923 година ту- 
ка биле сместени и бегалски ссмејства во новоиз- 
градената населба наречена Ново Скилич (Нсон 
Скилицион), така што сслото во 1928 година с 
евидентнрапо само со 126 жители. По извршени- 
гс мслиорации и исушувањето на Ениџевардар- 
ското Блато тука билс сместени и поголем број 
бегалски семејства, тдка што во 1940 година бро- 
јот на жителите порасна на 632. Во 1951 година 
имаше 574, во 1961 година 652, во 1971 година 
669, во 1981 година 696, а во 1991 година 647 жи- 
тсли. Основни производи на селото се памукот и 
шсќсрната репка (види и Ново Скилич).

98) СПОРЛИТА (СПУРЛИТА)
- ЕЛАФИНА Ελαφίνα
(и. од 1.11.1926, «Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Некогашно големо село и самостојна оп- 
ппипа во Берската околија (н. од 28.6.1918, Вл. 
в/к бр. 152/2.7.1918). Сместено с југоисточно од 
Бср, во југоисточните разгранки на планината 
Фламбурон, на надморска височина од 860 мстри 
(22°19’ х 40"25'). Иако носи македонско име, нгго с 
случај со повеќсто села од ова подрачје, пего- 
вого население уигге од порано има грчко по- 
тскло. К'пчов го спомпува со 145 жители Грци, 
но изгледа дека било многу поголемо, бидсјќи во 
1913 година с евидентирано со 350 жители. Во 
1920 година имало 309, а во 1928 годипа 434 жи- 
тсли. Во врсмето на Втората светска војна село- 
то прилично настрада, поради пгго во 1951 годипа 
сс попишани 129, а во 1961 година 181 жител. Во 
1971 година селото имаше 7, во 1981 година пет, 
а во 1991 година 42 жители. Причината за напу- 
штан.ето на селото се должи на фактот што се- 
ланите нс располагаат со своја земја, бидејќи таа 
с сопственост па еден муслимански велепоседник 
познат под имсто Халил и на неговите иаслед- 
ници. Повсќето од семејствата се преселиле во 
некогашпиге Колиби на Спорлига во Катсрин- 
скиот округ, кадс имаат своја земја. 11оради 
напуиггањсто на селото, атарот на оваа нскогаш 
голема населба и ошптина со посебна нарсдба 
(27.5.1955, Вл. в/к бр. 166/30.6.1955) е вклучсн во 
составот па општината Кокова.

99) СГАВРОС Σταυρός

Единаесет километри североисточпо од 
Бср, а четиринаесет километри западно од Гпда, 
крај главниот пат пгго од Гида води за Бер на 
надморска височина од 10 метри лежи селото 

Ставрос (22° 19’ х 40°35'). Тоа претставува само- 
стојна општипа во Берската околија (н. од 12.2. 
1947, Вл. в/к бр. 27/21.2.1947), со вкупна површи- 
па на општинскиот атар од 14 квадратни киломе- 
три. Во минатото тоа била мала чифлигарска на- 
селба во која според К'нчов живселс 120 жители 
Грци, која во 1913 годипа е евидентирана со 154. 
а во 1920 година со 188 жители. По 1923 година 
тука билс паселени 27 бегалски семејства со 
вкупно 130 житсли, така пгго селото во 1928 го- 
дипа, како мсшана населба, нараснало на 277 жи- 
тсли. Населепието покажува голем пораст по 
1935 година, односно по исушуваљето на Ениџе- 
вардарското Блато и по извршените мелиорации 
во ова подрачјс. Поради ослободувањето на нови 
плодни обработливи површини тука биле населе- 
ни и други, претежно бегалски семејства. Така 
селото во 1940 годипа покажува пораст, кога се 
попишани 746 жители, во 1951 година има 878, во 
1961 година 1.114 , во 1971 година 1.230, во 1981 го- 
дипа 1.339, а во 1991 година 1.529 жители. Сгаврос е 
многу богато ссло, бидејќи располага со плодни 
обработливи површини кои даваат високи прино- 
си. Населеиието произвсдува памук и шеќерна 
рспка. Во селото с смсстепа жандармериска ста- 
ница која врпш надзор и врз неколку околни села.

100) СХИНА
-СХИНАС Σχοινάς

Помалку од гри километри севсрозападно 
од Гида па надморска височипа од 6 мс гри с сме- 
стено селото Схина (22°26' х 40°39'), кос адми- 
пистративно влегува во составот на општинага 
Гпда. Селото, како и сите околни ссла, во мина- 
тото било населсно со грчко население. К'пчов 
го спомнува со 220 житсли Грци, додека во 1913 
годипа с евидентирано со 228, а во 1920 годипа со 
279 жители. По 1923 година тука билс сместени 
27 бегалски семсјства со вкупно 130 житсли. Та- 
ка Схина стаиала мсшана населба која во 1928 
година имала 401, во 1940 година 584, во 1951 го- 
дина 677, во 1961 година 687, во 1971 година 575, 
во 1981 година 552, а во 1991 година 419 жители. 
Селото е прилично богато. Основни производи 
се памукот и шеќерната репка, но се произведува 
и многу грав, пченица, детслина и други зсмјо- 
делски производи.

101) ТАРАМОН (ТЕРАМОП)
- ТАГАРОХОРИОН Ταγαροχώριον 
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Пст километри северно од Бер на надмор* 
ска височипа од 50 мс гри лсжи малото село Та- 
рамон (22° 13' х 40°34'), кое административно вле- 
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гува во составот на градската општина Бер, К'п- 
ѕ го спомнува со 72, а Бранков со 75 жители 

\?акедонци, во 1913 година е евидентирано со 27, 
л во 1920 година со 58 жители. Изгледа дека сс 
работи за чифлигарска населба, бидејќи тука грч- 
*гте власти во 1923 година сместиле 39 бегалски 
— чејства со 151 жител, кои заедно со помало- 
бројните месни македонски жители во 1928 годи- 
■а броеле 197 жители. Во 1940 година селото има- 
ое 303, во 1951 година 241; во 1961 година 270, во 
19“ 1 годпна 243, во 1981 година 201, а во 1991 го- 
1жна 194 жители. Бидејќи лежи в полс и распо- 
лага со плодни обработливи површипи, Тарамон 
е мошне богато село. Основен производ е овошје 
«ѕраски и круши), но се произведува и пчепица, 
ѕако и други земјоделски производи.

102) ТОПЛЈАНИ
-ГЕОРГИЈАНИ Γεωργιανοί
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Девет километри јужно од Бер, крај глав- 
ииот пат што води од Бер за Кожапи, на над- 
морска височина од 440 метри, во источиите раз- 
гранки на планината Дурла лежи селого Топ- 
лјани (22°10' х 40°28'). Тоа претставува самостојна 
зшштина на Берската околија (н. од 16.6.1926, Вл. 
вк бр. 217/30.6.1926), во чиј состав влегува и 
селото Извор (Левкопетра). Вкупната површина 
аа општинскиот атар изнесува 25 квадратни ки- 
лометри. Изгледа дека се работи за стара насел- 
ба разурната во времето на Негушкото востаиие 
во 1822 година, поради што и не се спомнува во 
постарите статистики. Тука сукцесивно биле смес- 
тепп 82 бегалски семејства со 288 жители. Во 
1920 годипа селото е регистрирано како населба 
со 123, а во 1928 година со 326 жители, ситс бе- 
галци. Во 1940 година Топлјани имаше 398, во 
1951 година 327, во 1961 година 267, во 1971 годи- 
на 224, во 1981 година 270, а во 1991 година 365 
жители. Населението произведува овошје (прас- 
ки и круши), пченица и други земјоделски про- 
изводи, а делумно се заиимава и со сточарство, за 
што постојат поволни услови.

103) ТРИКАЛА Τρίκαλα

Пет километри јужно од Плати и девет ки- 
лометри северозападно од Солунскиот Залив на 
надморска височина од 10 метри е сместено село- 
то Трикала (22°33’ х 40°36') кое претставува само- 
стојна општина во Берската околија (н. од 4.5. 
1946, Вл. в/к бр. 159/11.5.1946), со вкупиа површи- 
на на општинскиот атар од 26 квадратни киломе- 
три. Селото, кое е сместено меѓу коритата на ре- 
ките Бистрица и Караазмак, К'нчов го спомнува 

со 215, а Браиков со 180 жители Македонци. Ме- 
ѓутоа, изгледа дека се работи за погрчено маке- 
допско паселение. Во 1913 годииа селото е еви- 
дспгирапо со 162, а во 1920 година со 190 жители. 
Г1о 1923 година тука биле населени 110 бегалски 
семсјства со вкуппо 448 жители, дојдени во Гр- 
цнја пред 1922 година. На тој начин оваа веќе ме- 
шапа населба во 1928 година имала 562 жители, 
во 1940 година 928, во 1951 година 1.204, во 1961 
годипа 1.441, во 1971 година 1.462, во 1981 година 
1.643, а во 1991 година 1.725 жители. Обработ- 
ливата почва с многу плодна и дава високи при- 
поси. Основни производи сс памукот, шеќсрната 
репка, пченицата и друго. Прилично е развиено 
сточарството, посебно краварството.

104) ТРИХЛОВО (ТРИХЛЕВО) 
-ТРИЛОФИЈА Τριλοφία

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

Помалку од два киломстра западно од Гри- 
сел на надморска височина од 20 метри е смес- 
тено селото Трихлово (22°27' х 40°33'), кое адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Грпсел. Ова село според К'нчов било населено со 
200, а според Бранков со 320 житсли Македонци. 
Мсгутоа, по се изгледа дека се работи за по- 
грчсно македонско паселение. Во пописот од 
1913 годииа селото е евидентирано со 101, а во 
1920 година со 54 жители. По 1923 година тука 
биле сместени 47 бегалци, така што селото во 
1928 година имало 148 житсли. Во подоцнежнитс 
пописи бројот на населението се движел вака: во 
1940 годипа 168, во 1951 година 136, во 1961 го- 
дина 213, во 1971 година 216, во 1981 година 198, а 
во 1991 година 221 жител, што прстставува кон- 
стантен прираст на месното иассление. Дел од 
обработливата почва се наводнува. Основеп про- 
извод е житого, додека сточарството, поради 
ограничените пасишта, е слабо развиено.

105) ТРИХОВИИГГА
- КАМПОХОРИОИ Καμποχώριον 

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

Шест километри западно од Гида, крај глав- 
ниот пат што води од Гида за Бер, на надморска 
височина од 20 метри лежи селото Триховишта 
(22°22’ х 40°37'), кое претставува самостојна оп- 
штина во Берската околија (н. од 22.5.1947, Вл. 
в/к бр. 142/12.7.1947), со вкупиа површина на оп- 
штинскиот атар од 15 квадратни километри. Се- 
лото Триховишта во мииатото било мала чиф- 
лигарска населба, која според К'нчов имала 35 
житсли Грци, но изгледа дека била поголема, 
зашто во пописот од 1913 година е евидентирана 
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со 206, а во 1920 година со 259 жители. По 1923 
година тука билс сместенп 50 бегалски семејства 
со вкупно 206 житсли. Така селото порасиало и 
во 1928 година како мешапа населба имало 478, а 
во 1940 година 659 жители. Во пописот од 1951 
година е евидентираио со 772, во 1961 година со 
824, во 1971 година со 791, во 1981 година со 876, 
а во 1991 година 916 жители. Зсмјиштсто е многу 
плодио и целосно се наводнува. Населението 
произведува големи количества памук, шеќерна 
репка и други производи.

106) ТУРКОХОР
- ПАТРИС (ТУ РКОХОРИОН) 
I Ιατρίς (Τουρκοχώριον)

Четири километри северозападно од Бср, 
крај главниот пат што води од Бер за Негуш, на 
надморска височииа од 120 мстри лсжп селото 
Туркохор (22°1 Г х 40°34')г Тоа прстставува само- 
стојна општина вочБсрската околија, со вкупна 
површина на општинскиот атар од 19 квадратни 
километри (н. од 24.5.1952, Вл. в/к бр. 140/27.5. 
1952). К'нчов го спомнува со 170 житсли Маке- 
донци, додска во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 83, а во 1920 година со 58 жители. 
По 1923 година грчките власти тука населиле 124 
бегалски семејства со 458 жители, така што се- 
лото во 1928 година пораснало па 468 жители. Во 
1940 година Туркохор имаше 689. во 1951 година 
686, во 1961 година 826, во 1971 година 782, во 
1981 година 994, а во 1991 година 1.177 бегалски 
жители. Селото произведува жито, тутун и други 
земјоделски производи.

107) ЦРКОВЈАНИ
- МИКРА САНТА (АГИОС ИОАНИС) 

Μικρά Σάντα (Άγιος Ιωάννης) 
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Во југоисточнитс пазуви на планината Дур- 
ла, на надморска височина од 760 метри, недале- 
ку од левиот брег на реката се наоѓа малата па- 
селба Црковјани (22°09' х 40°24'), која администра- 
тивно влегува во составот на општината Каста- 
ња. К'нчов ја спомнува со 185 жители Грци, но не 
е сосема сигурно дека овој подагок сс однесува 
на оваа населба, бидејќи во пописитс од 1913 и 
1920 година нс е рсгистрирано такво име. Всуш- 
ност се работи за стара паселба уништена во 
времето на Негушкото востание во 1822 година и 
обновена по 1923 година, кога во неа биле смес- 
тени 57 бегалски семејства со вкупно 211 жители, 
колку што имало селого во 1928 година. Во 
пописот од 1940 година е евиденгирано со 234 
жители. Црковјани настрада за време на Вторага 

светска војна и во Граѓапската војиа, така што 
во пописот од 1951 година е евидентирано само 
со 76 жители, во 1961 година со 77, во 1971 
година со 71. во 1981 година со 37, а во 1991 го- 
дина со 122 житсли. Видејќи селото е планинско, 
неговото население претежно се занимава со 
сточарство и малку со земјоделство.

108) ЧАТАЛ (НЕОХОРУДИ)
-ДИХАЛИ Λιχάλι
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во непосредна близина и западно од Кори- 
фи до неодамна постоела мала населба позпата 
под имсто Чатал (22°28' х 40°36'). К'нчов ја спом- 
нува со 60 жители Грци, додека во пописот од 
1913 година се води како напуштена населба без 
население, а во 1920 година е евидентирана со 26 
житсли. Иако селото Чатал во 1926 година било 
преименувано со ново грчко име, во подоцнеж- 
ниге пописи пе се спомнува како посебна насел- 
ба, бидејќи се смета дска е сиоена со Корифи.

109) ЧИНАРФУРНОС
Ш1АТАНОС (ЦИНАФОРОН)

1 Ιλάτανος (Τσινάφορον)
(II. од 28.4.1954, Вл. в/к бр. 91/31.4.1954)

Дсвет километри јужно од Плати и гри ки- 
лометри источно од Голем Алабор на надморска 
височина од 7 метри, а само осум киломстри 
оддалечено од морето, лсжи селото Чипар Фур- 
пос (22"33' х 40°34'). Тоа прстставува самостојна 
ошигина во Берската околија (п. од 25.10.1949, 
Вл. в/к бр. 302/31.10.1949), со вкупна површина на 
општинскиот атар од 13 квадратни километри. 
Според К'ичов селото било паселено со 300 Грци 
и 35 Роми, додека во 1913 година е евидентирано 
со 200, а во 1920 година со 475 жители. По 1923 
година грчките власти тука населиле 25 бегалски 
семејсгва со 97 жители. Во 1928 година сслото 
имало 543, во 1940 година 678, во 1951 година 730, 
во 1961 година 823, во 1971 година 855, во 1981 го- 
дина 910, а во 1991 година 1.098 жигели. Населе- 
нието произведува големи количсства памук, 1рав, 
пченица, овошје и други земјоделски производи.

110) ЧОРНОВО
ФИТИЈА Φυτεία
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Во источните разгранки на планината Кара- 
камен на надморска височина од 480 метри се на- 
ога селото Чорново (22°О7' х 40°34'). Оддалечено 
е 14 киломе гри северозападно од Бер и 10 кило-
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метри југоисточно од Нсгуш. Селото претставу- 
ва самостојпа општина во Бсрскага околија (н. 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), во чпј сос- 
тав влегува и селото Костохор. Вкупната повр- 
шина на општинскиот атар изнесува 44 квадрат- 
ни километри. Селото од своето основање сс до 
денес с населено со чисто македонско населсние 
и како такво не прстрпе никакви етнички измс- 
пи. К'нчов го спомнува со 280 жители Македон- 
ци, но изгледа дека било многу поголемо, бидеј- 

ќи во пописот од 1913 година е евидентирано со 
639. во 1920 година со 679, во 1928 година со 776, 
во 1940 годипа со 977, во 1951 година со 880, во 
1961 година со 828, во 1971 година со 635, во 1981 
годнпа со 537, а во 1991 година со 585 жители. 
Селото с полупланинско. Населението произве- 
дува овошје, пченица и други земјоделски произ- 
води. Прилично с развиено и сточарството, за 
ιπτο постојат погодни услови.

БЕР



1/2 - НЕГУШКЛ ОКО.Ј1ИЈА

1) ЛГИОС НИКОЈ1АОС Άγιος Νικόλαος

Новооснована населба во непосредпа близи- 
на иа атарот на градската оппггина Негуш. Прв 
пат сс спомнува како таква во пописот од 1991 
година со 217 жигели.

2) АРКУДОХОР
- АРКОХОРИОН (АРКУДОХОРИОН) 
Αρκοχώριον (Αρκουδοχώριον) 
(н. од 11.5.1934, Вл. в/к бр. 167/22.5.1934)

Во источните падипи на планината Карака- 
меп. пет километри јужно од Негуш, на надмор- 
ска височина од 600 метрн с расположспо селото 
Аркудохор (22°05' х 40°35')· Тоа претставува са- 
мостојна општина во Негушката околија (наред- 
ба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар оп- 
фаќа површипа од 17 квадратни километри. На- 
селеписто во мииатото пмало грчко и максдон- 
ско погекло, но максдопското одрано бпло аси- 
милирано од грчкото. К'нчов и Бранков погреш- 
но го спомнуваат како словенска населба пр- 
виотсо 240. а вториогсо 320 македонскп житслп. 
Селото во пописог од 1913 година с евидепгира- 
но со 447. во 1920 година со 446, во 1928 година со 
512. во 1940 година со 670, во 1951 година со 715 и 
во 1961 година со 675 житсли. Во 1971 година, по- 
ради иселувањето на поголем број ссмсјства во 
поголемите градски цснтри во земјата и во стран- 
ство. бројот на населението се намали на 375, а 
во 1981 година на 206 жители. Во поппсотод 1991 
година се покажува зголемување, бидејќи се еви- 
дентирани 312 жители. Селото Аркудохор с дос- 
та пасивпо, а населенпето се занимава главно со 
овоиггарство, со експлоатација иа шумите и со 
сточарство.

3) ВЕИГГИЦА БЕРСКА
- АНГЕЛОХОРИОН Αγγελοχώριον 
(Одлука на МВР бр. 31448/10.9.1926. 
Вл. в/к бр. 72/1926, т. 11)

Севсроисточно од Нсгуш и 12 километри ју- 
гоисточно од Вртикоп на иадморска височипа од 
25 метри лсжи сслото Вештица Берска (22°12’ х 
40°4Г). Тоа до неодампа претставуваше самостој- 
на општина во Негушката околија (царска на- 
редба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918 п од 25.6. 

1920, Вл. в/к бр. 158/1920), чиј атар опфаќа 
поврппша од 14 квадратпи киломстри. Селото до 
1924 година било паселено исклучително со ма- 
кедонско населсние. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 500, а Брапков со 664 житслп. Во пописот 
од 1913 година с евидентирано со 513, а во 1920 
година со 592 жителп. По 1923 година тука биле 
пасслени поголсм број бсгалски семсјства од 
Попд (според официјалните податоци 385 бе- 
галци), така игго селото станало мсшана населба 
со македопско и грчко население, кое во 1928 го- 
дипа бросло 721 житсл. Поради натамошното на- 
сслуван.е и на други бегалски семејства по 1928 
година, во 1940 година селото нараснало на 1.132 
жители, во 1951 година имало 1.292, во 1961 го- 
дипа 1.511, во 1971 година 1.575, а во 1981 година 
1.670 житсли. Во последнитс годинп сслото доби 
статус на градска општина именувана Ирипупо- 
лис, во чпј состав се опфагенп и селата Вештица 
Воденска, Жервохор, Горно Жсрвохор и Ново 
Село. Во пописот од 1991 година Всштица Бер- 
ска с свидситпрана со 2.635 житсли, во која број- 
ка сс пресметани п жителите од соссдното ссло 
Вспггпца Воденска кос како такво престана да се 
смста за посебна населба. Бидејќи лежи во бога- 
тото Солунско Поле, каде што сс извршсни ме- 
лиорации п каде постои развиена мрежа за на- 
воднување, селото е многу богато. Главни земјо- 
делскп производи сс големи количества овошје, 
пчсница п памук. Развиено с и сточарството, со 
голем добиточеп фонд, посебпо од млечни крави. 
Во сслото е сместсна жандармериска станица ко- 
ја врпш надзор и врз неколку околпи ссла (види и 
село Вештица Воденска).

4) ВЕПГГИЦА ВОДЕНСКА
- НОЛИПЈ1АТАНОС 1 Ιολυπλάτανος 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во непосредна близина на Всштица Берска, 
од западната страна на каналот кој ги рсгулира 
водите на реките Вода и Мегленица, на надмор- 
ска височина од 25 метри с расположено селото 
Вештица Воденска (22°1Г х 40°41'). Оддалечено е 
15 киломстри ссвероисточно од Негуш и 10 кило- 
метри југоисточно од Вртикоп. Селото до нео- 
дамна претставуваше самостојна општина во Нс- 
гушката околија (царска нарсдба од 1.7.1950, Вл. 
в/к бр. 155/1950), чиј атар опфаќаше површииа од 
12 квадратни километри, но во последните годи- 



Берски окру?

ии го изгуби статусот па самостојна општина и 
влезе во сосгавот иа повоформираната градска 
оппггина Иринуполис, со центар во Вештица 
Берска. Во минатото, односно до 1924 година, би- 
ло населепо исклучително со македонско населс- 
ннс. К’нчов.не го спомиува веројатно затоа што 
го смета за иста населба со Вештица Бсрска, до- 
дска Бранков го регистрнра како посебна нассл- 
ба со 128 максдонски жители. Во пописотод 1913 
година с евидентирано со 158, а во 1920 годппа со 
204 жители Македонцп, По 1924 година, порадп 
плодпоста на почвата тука се насслиле и 155 бс- 
галски житсли од Понд. На тој пачин селото ста- 
нало мешана населба, која во пописотод 1928 го- 
дииа с евидснтирана со 381 житсл, во 1940 годи- 
иа, поради пови досслувања на бегалци, бројот на 
жителите нараснал на 606, во 1951 година сслото 
имало 751 жител, во 1961 година 872 жители, во 
1971 година 852 и во 1981 година 942 жители. Бо 
пописот од 1991 година неговите житсли се прс- 
смстани во составог на градскага општииа Вс- 
пггица Берска. Статистичките показатели по Вто- 
рата светска војна покажуваат зголсмувањс на 
бројот на населението, што се должи на вопрсд- 
но богатата почва која рсчиси целосно се навод- 
нува. Населснпето произведува големи количе- 
ства јаболка, праски, памук и пчепица. Прилично 
е развисно и краварството.

5) ГИМНОВО
- РОДАКИНЕА (ЛЕВКОГИЈА, 

НЕА СТРАНЏА, НЕАСГРУМЦА) 
Ροδάκι νέα (Αευκόγεια, Νέα Στράντσα, 
Νέα Στρούμτσα)
(н. од 30.4.1929, Вл. в/к бр. 164/3.5.1929) 
(н. од 26.7.1954, Вл. в/к бр. 188/19.8.1954)

Три кнлометри севсрло од Негуш се до 11с- 
гушкото восганпе постоело македонското село 
Гимново (22"О5' х 40”39'), унипггено од разјарсни- 
тс војски на .Побут-паша во врсмсто на востани- 
сто од 1822 година. Подоцна го користеле сто- 
чарски влашки семсјства за зимување. Точно по- 
ради тоа селото не се спомнува во ниту една по- 
рансшна статистика, со исклучок на пописот од 
191.3 година кога е забележано со 25 жители, кои 
нм припаѓале на таквитс сточарски семејства. 
Како населба се спомнува и во наредбата од 28 
јунн 1918 година (Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), со која 
се вклучува во составот на оппггината 1(армари- 
ново, но во пописот од 1920 годипа не се спом- 
пува, што значи дска се распаднало. Малку по- 
доцна тука биле смсстенп бсгалски семејсгва кои 
селото го нарекле Неа Струмца, како игго и се 
води во пописот од 1928 година кога е реги- 
стрирано со 541 жител. Со нарсдба од 30.4.1929 

(Вл. в/к бр. 164/3.5.1929) селото повторно го ме- 
нува своето име во .Певкогија, за малку подоцна 
да бидс преименувано во Нса Странџа, како што 
се води во пописот од 1940 година, но овојпат со 
намален број жители, односно со 165 души, колку 
што пзпссувал вистинскиот број на преселените 
бсгалци. Гимново, кос од 1936 година адмипи- 
стратпвно влегува во составот на градската оп- 
штина Негуш,’ повторно го сменува своето име 
со наредба на грчката влада од 26 јули 1954 годи- 
на (Вл. в/к бр. 188/1954, т. II). кога е преимспува- 
по во Родакинеа. Всушност, гоа е единствено се- 
ло во Егејска Македопија кое за нсколку деце- 
пии со официјални акти на грчката држава с пре- 
именувано четири пати. Во пописот од 1951 го- 
дина с евидентирано со 128 жители, во 1961 годи- 
на со 137 житслп, додека во поппситс од 1971 и 
1981 година се водп како напупггена населба, би- 
дејќи во мсгуврсме пеговите житсли се прибрале 
во градот Негуш, но и натаму ги обработуваат 
своитс имоти, претежпо насадени со праски. 
Впрочсм, порадн нив селото го има добиено сво- 
его пово име, зашто Родакинеа во превод значи 
..праскарник". Гимново во последните години е 
обновсно и како такво во 1991 година е евиден- 
тирано со 131 жител.

6) ГОЛЕМА РЕКА
- РОДОХОРИОН (МЕГА РЕВМА) 
Ροδοχώριον (Μέγα Ρεύμα)
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926) 
(н. од 20.9.1955. Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Во пазувите на планината Каракамен на над- 
морска височина од 540 метри е расположено 
селото Голсма Рска (22°0Ј ’ х 40°4Г), кое е оддале- 
чсно околу 10 километри ссвсрозападно од гра· 
дот Ηειγιιι. Гоа претставува самостојна општина 
во Негушката околија (паредба од 17.3.1927, Вл 
в/к бр. 46/1927), во чиј состав влегуваат и селата 
Држилово и Куцуфлјани. Атарот иа општината 
опфаќа површина од 32 квадратни километри 
Голема Рска е мошне стара насслба која била на- 
селсна исклучитслно со македонско население 
Сслото било разурнато од војските на Лобут- 
паша во времс го на Негушкото востание во 1822 
годипа ч псговото пассление кое успеало да сс 
спаси од јатаганитс на турската војска се ра< 
лило на сите страни. Селото не било обнове 
цслп 100 години, но објектитс повремено ги 
рпстсле влашки сточарски семејства. По 1923 
дина сслото било обновено п во нсго биле н« 
лснп бегалски семејства од Понд. Бројот на : 
тслитс во 1928 година изнесувал 475, во 1940 
дииа 653, во 1951 година 478, во 1961 година 
во 1971 годипа 618, во 1981 година 611, а во 1°°Т
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■■цана 623. Селото најпрвин било именувано Ме- 
"< Ревма, односно старото име Голема Река било 
греведено на грчки, но по Граѓанската војна, за 
1а се избрише секоја трага од старото име, тоа 
'ило преименуваио во Родохорион, што значи 
-ССЛО со праски“. По војната селаните масовно 
■очнаа да подигаат овоштарници, во прв рсд со 
храски, кои многу добро успеваат во овој регион 
к>ј се наводнува од истоименага река. Исто така 
ге одгледуваат и добиточни култури, а поради 
еогатите и пространи пасишта, прилично е раз- 
псно и краварството.

7) ГОЛИШАНИ
- ЛЕВКАДИЈ А (ГИМНОТОПИ)
Λευκάδια (Γυμνοτόπι)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 85/8.3.1926) 
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Шест километри од Негуш и сосема близу 
I*' главниот лат кој од Бер и Негуш води за Вр- 
хжкоп е расположено селото Голишани (22°08' х 
4Ш9*). Тоа претставува самостојпа општина во 
Негушката околија (наредба од 5.1.1931, Вл. в/к 
бр 2/1931). (До 1941 година се наоѓало во соста- 
■от на Воденската околија, кога со н. бр. 325 од 
М" 1941 (Вл. в/к бр. 257/31.7.1941) е одвосно од пса 
■ е приклучено кон Негушката околија.) Атарот 
офаќа површина од 9 квадратни километри, а 

«еговата надморска височина изнесува 90 ме гри. 
И ова село, како и сите села во околината, до 
1924 година било населено исклучително со ма- 
седонско население. Според К'нчов имало 50, а 
:горед Бранков 208 македонски жители, додека 
■о пописотод 1913 година е евидснтирано со 131, 
а во 1920 година со 118 жители. Селото во поста- 
ро времс било поголемо, но настрадало во времс- 
"' на Негушкото востание поради масовното 
учество на ссланиге на сгранага на востаниците. 
Поради плодноста на почвата, по 1923 година ту- 
ка биле населени бегалски семејства, така што 
Г >лишани во 1928 година нараснало на 395 жите- 
ли, во 1940 година е евидентирано со 598 жители, 
зо 1951 година со 670, во 1961 година со 838, во 
1971 година со 882, во 1981 година со 935, а во 
1991 година со 914 жители. Зголемувањето на 
бројот на житслите се должи на плодноста на 
жмјата, чиј добар дел се наводнува од реката 
Храпица. Речиси сите обработливи површини сс 
претворени во овоштарници од праски и јаболка, 
кои даваат високи приноси и убав квалитет.

Според некои претпоставки што се заснову- 
ваат врз истражувања се смета дска во а гаро г на 
селото „ма нафга, особено во близината на Гим- 
ново, каде што се направени и опити за вадење 
на оваа цеиста гечност.

8) ГОРНО ЖЕРВОХОР (НОВО ЖЕРВОХОР)
- АНО ЗЕРВОХОРИОН (ЗЕВРОХОРИ, 
НЕОН ЗЕРВОХОРИОН)
Άνω Ζερβοχώριον (Ζερβοχώρι, 
Νέον Ζερβοχώριον)
(π. од 28.8.1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

На 15 километри североисточио од Негуш, а 
речиси на исто растојание северно од Бер и југо- 
источно од Вртикоп, на надморска височина од 
20 метри с расположепо селото Горно Жсрвохор 
(22°14* х 40°40'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Негушката околија (наредба од 5.3.1935, 
Вл. в/к бр. 78/1935), во чиј состав влсгуваат и се- 
лата Жсрвохор и Ново Село (Мустафа Агово 
Село), со вкупна површина на општинскиот а гар 
од 24 квадратни километри. Селото претставува 
нова бегалска населба, изградена по 1932 година, 
во која сс населиле бегалски семејства од Понд 
кои добиле земја од новоисушсното Ениџсвар- 
дарско Блато. Прв пат сс спомнува во поиисот од 
1940 година со 513 жители. Во 1951 година е еви- 
ден гирано со 665, во 1961 година со 838, во 1971 
година со 607, во 1981 година со 714, а во 1991 го- 
дипа 727 жители. Благодарение на вонредно плод- 
пата почва и наводнувањето на обработлнвите 
површини (за што постои наводнувачка мрсжа), 
подигнати сс плантажи од праски и друго овошје, 
а се произведува и многу памук и пченица.

9) ГОРНО КОПАНОВО
- КОПАНОС (АНО КОПАНОС) 
Κοπανός (Άνω Κοπανός)
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

11а надморска височина од 80 метри, 7 кило- 
метри источно од Негуш, крај самата жслсзнич- 
ка линија Солун - Бср - Водсп, опколено со го- 
лсми плангажи од овошни дрвја, расположено е 
богатого ссло Горно Копаново (22°08' х 40°38'), 
кое прсгставува самостојна општина во Нсгуш- 
ката околија (ц. н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152 од 
1918), чиј атар опфаќа површина од 8 квадратни 
километри. Горно Копаново до 1924 година било 
населено исклучително со македонско население. 
К'нчов го спомнува со 175, а Бранков со 232 ма- 
кедонски житсли. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 210, а во 1920 година со 228 жи- 
тсли. По 1924 година тука билс населени и бе- 
галски семејства од Понд (вкупно 186 бегалци), 
така што Горно Копаново станало мешана на- 
селба која во 1928 година порасна на 647 жители. 
Во 1940 година сслото е евидентирано со 968 жи- 
тсли, во 1951 година со 1.181, во 1961 година со 
1.383, во 1971 годипа со 1.567, во 1981 годипа со 
1.851, а во 1991 година со 1.993 жители. Бидејќи е 
развисно овоштарството (насадени се 6.000 дека- 

3 Населените места во Егејска Македонија - I дел



34 Берски округ

ри со овошјс) и селото претставува центар на 
целиот овоштарски регион, во Горно Копаново с 
изградепа фабрика за преработка на овошје, ка- 
ко и голем ладилник, кои делумно ги задоволу- 
ваа г потребите на производителите па овошје.

10) ГОРНО 1ИЕЈ1 (ГОРНО СЕЛО)
АНО ВЕРМИОН Ανω Βέρμιον

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

Во пазувите па североисточниот дел на пла- 
нината Каракамен на повеќе од 1.500 мстри над- 
морска височина е лоцирано некогашното маке- 
донско село Горно Шел (2Г57' х 40°35')· Тоа е 
многу старо село кое било разорено во врсмето 
на Негушкото востание од војските на Лобут-па- 
ша, чиешто население кое успеа да се спаси од 
јатаганите на турската војска и башибозукот по- 
бегнало во источна Егејска Македопија, во Пи- 
ринска Македонија и во други места. Подоцна 
ова место било запоседнато од сточарски влашки 
семејства дојдени од Епир, па постепено израсна- 
ло во голема влашка сточарска населба. К'пчов 
Горно Шел го спомнува со 1.200 жители Власи, а 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 
1.430 жители. ПодоЦнежннте пописи покажуваат 
големи осцилации. Така, во пописотод 1920 годи- 
па сс регистрирани 15 жители, бидејќи пописот е 
извршен на 19 декември кога жителите од оваа 
типично сточарска населба биле прсселени на зи- 
мување во полето. Во пописот од 1928 година се 
регистрпрани само 83 жители, додека во пописот 
од 1940 годипа бројот с зголемен на 411 житсли. 
1 Јамалувањето на бројот на жителите се должи и 
на фактот што многу од овис семејства, збогате- 
1П1 со сточарството, се оддале на други занасти, 
па го напуштиле селото и се преселиле во голе- 
мите градски центри. За врсме на Вторага свет- 
ска војна селото бсше запалено од германскиог 
окупатор, и тоа на 23 октомври 1941 година, од- 
носно во истиот ден кога било запалено и селото 
Крмча во Кајларската околија. По Граѓанската 
војна селото повеќе нс е подигнато како населба, 
гуку се користи како рекреативен центар за зи- 
мување, за пгго се изградени и специјални објек- 
ги. Атарот на оваа некогашна планинска сто- 
чарска населба влегува во составот на новофор- 
мираната општина Долно Шсл (Долно Село).

11) ДОЛНО КОПАНОВО
ХАРИЕСА (КАТО КОПАНОС) 

Χαρίεσσα (Κάτω Κοπανάς)
(н. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

Североисточно од Негуш, од каде шго с од- 
далечено околу 11 километри, и четири киломс- 

три североисточно од Горно Копаново крај са- 
миот пат кој води за Пласничево е расположсно 
сслото Долно Копаново (22'40' х 40°39'). Тоа прет- 
ставува самостојна опшгина во Негушкага око- 
лија (паредба од 9.12.1927, Вл. в/к бр. 311/1927), 
чиј атар опфаќа површина од 12 квадратни кило- 
мстри. Неговата надморска височина изнесува 45 
метри. Долно Копаново до 1924 годипа било на- 
селено исклучително со македонско население. 
Како такво К'нчов го спомнува со 340, а Бранков 
со 320 македонски жители. Во 1913 година е сви- 
ден гирано со 338, а во 1920 година со 442 жители. 
Норади богагата почва, по 1922 година тука сс 
населиле и 102 бегалци, така што селото Долпо 
Копаново стапало мешана населба, во која во 
1928 година се регистрирани 591 жител, во 1940 
годмна 725, во 1951 година 850, во 1961 година 
1.028, во 1971 годииа 962, во 1981 година 1.001, а 
во 1991 година 1.112 житсли. Како што сс гледа 
од статистичките показатели, селото покажува 
постојано зголемување на населението благода- 
рение на плодноста на почвата која речиси исце- 
ло се наводпува. Селото е многу богато. Обра- 
богливите површини се пасадени со овошни др- 
вја (главно праски), а само делумно се произвс- 
дува пченица и памук.

12) ДОЛНО ШЕЛ (ДОЛНО СЕЛО)
- КАТО ВЕРМИОН Κάτω Βέρμιον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/кбр. 401/12.11.1926)

Југозападно од Негуш и западно од Бер во 
пазувите на планината Каракамен на иадморска 
височина од 1.400 мсгри е расположено селото 
Долно Шел (22"02' х 40°34'). До неодамна тоа вле- 
гуваше во составот на општината Негуш, по во 
поново време претставува самостојна опшгина 
со вкупна површина па општинскиот атар од 39 
квадратни киломстри. Долпо Шел, како и Горно 
Шсл, до 1822 годииа било пасслено со македон- 
ско паселение кое настрадало во Негушкото во- 
стапие. Неговиге жители кои се спасиле од јата- 
ганитс на гурската војска и башибозукот биле 
принудени да сс раселат во источна Македонија и 
во други мсста. Подоцна тука се населиле влаш- 
ки ссмејства дојдени од Епир. Долно Шсл по- 
степено прераспало во голсма населба која К'н- 
чов ја спомнува со 3.000 жители Власи, а во по- 
писотод 1913 година е евидентирано со 2.000 жи- 
тслп. Во пописот од 1920 година не се води како 
населба, бидејќи неговите жители со свои стада 
се наоѓале на зимување во полсто. Во 1928 годи- 
на с забслежано со 707, а во 1940 година со 636 
жи гели. Во пописот од 1951 година сс води како 
напуштеиа населба, во 1961 година има само 5 
жители, во 1971 година 97, во 1981 година 133, а 
во 1991 година веќе 463 жители. Всушност, село-
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:-^г-.дна зашто нсговите жигели сс пресе- 
•с гтлдовитс и во полето каде пгго добија 
! · -- занимаваат со модерно земјоделство. 
е Шел денеска е претворено во зимскп ре- 
■всн центар, поврзан со асфалтен пат со 
ВНегуш, а преку планината Каракамен и со 

Кожани и Кајлари.

ДРЖИЈ1ОВО
- МЕТАМОРФОСИС Μεταμόρφίοσις
• Η. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

■сжуто Држилово с расположено во северо- 
ειτε падини на плапината Каракамсн, па 

височина од 950 метри, а адмпнпстра- 
ѕлегува во составог на општииата Голема
оа каде што с оддалечено околу 4 киломе- 
-’?·?' х 40°4Г). Тоа с позиаго историско село 
<т ' масовно учесгво во Негушкото воста- 

•?1 1822 година, кога наполно настрадало, а
г жители кои успеале да сс спасат сс ра- 
во источна Максдоиија, во Пиринска Ма- 

во Солун и во други места. Од овде 
»ат и Држиловци, познати по својата 
ка печатница во Солуи. По Негушкото 
Држилово повремено се корисгело од 
I влашки семејства, но не било паселено 

’-24 година кога тука билс паселепи не- 
бегалски семејства од Понд. Како гакво 
г се спомнува во пописот од 1928 годипа со 
ели, а во 1940 година со 115 житсли. Тоа 
■с се распадна во Граѓанската војпа (зи- 
-4~ годпна), а неговите жители сс прссе- 

г градот Негуш, но продолжуваат да ги ко- 
■ свопте имоти. Бидејќи селото ие било об- 
13. во подоцнсжнитс пописи е регис грирано 
ѕаселба без жители, но во последните го- 
= екои од нив почнаа да се враќаат и да го 
гваат, така што во последниот попис од 

година е евидентирано со 71 житсл.

- ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НЕГУШ 
-СТАТМОС Σταθμός

Седум километри југоисточно од Негуш и 
ϋ: метри севсрозападно од Бер до самата 
кзничка липија Бер - Воден по 1928 година с 
ралена нова мала паселба (22"08’ х 40°37’), која 
КП близината на железничката линија и по- 
ељето на железничката станица с именувана 
гмето на станицата. Во оваа насслба биле

ни неколку бегалски ссмејства кои во 1940 
броеле 81 жител, во 1951 година 70, во 

ВМ година 123, во 1971 година 68, во 1981 година 
Г- аво 1991 година 81 жител. Населбата адмипи-
ггт.--пвно влегува во составот на општината Не- 

гуш, а нсЈЗИНите жители, како и сите жигели од 
ова подрачје, сс занимаваат со земјоделство. Всуш- 
ност, пространите обработливи површини се на- 
садени со овоштарници.

15) ЖЕРВОХОР (СГАРО ЖЕРВОХОР, ЧРВОР)
11АЛЕО11 ЗЕРВОХОРИО11 (ЗЕРВОХОРИ) 

1 Ιαλαιόν Ζερβοχώριον (Ζερβοχώρι) 
(н. од 28.8.1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

На 16 километри североисточно од Негуш, а 
приближно па еднакво растојание од Бср и југо- 
источно од Воден, на рампото берско-воденско 
полс па надморска височипа од 14 метри с смс- 
стено селото Жервохор (22°14* х 40°39'). Оддале- 
чсно с само сдсн километар источно од новата 
бегалска населба Горно Жервохор. Тоа админи- 
стративпо влегува во составот на опиггината Гор- 
но Жсрвохор. И ова село, како и сите околни се- 
ла, било населено исклучително со македоиско 
населепие. Како такво, К'нчов го спомпува со 
240. а Брапков со исто толку македонски жители. 
Во пописотод 1913 година е евиден гирано со 242, 
а во 1920 година со 270 жители. По 1923 година 
тука бплс пасслсни поголем број бегалски се- 
мејства од Понд, така што селото станало меша- 
на паселба која во 1928 година имала 466 жители. 
Меѓутоа, бпдејќи бегалските семејства биле смес- 
тени во новата населба, која сс паоѓа на извесна 
оддалеченост од Жервохор и која подоцна се во- 
ди како посебна населба под името Горно Жср- 
вохор, селото Жсрвохор остана чисто максдон- 
ска пасслба. Тоа е и причината поради која во 
пописот од 1940 година Жсрвохор се води со 
намален број жители, односно регистрирани се 
284 жители, бројка која се однссува исклучител- 
но на месното максдонско население. По Вто- 
рата светска војна селото покажува извесно зго- 
лемување: во 1951 година е евидентирапо со 331 
жител, во 1961 година со 369, во 1971 година со 
375, во 1981 година со 394, а во 1991 година со 413 
жители, сите Македонци. Благодаренис на висо- 
ката плодност на земјата која исцело се навод- 
нува, Жсрвохор е мопшс богаго, со главни про- 
изводи овошје, памук и нешто пченица.

16) ЈАНАКОВО (ЈАНАКЕВО)
ЃАНАКОХОРИОН Γιαννακοχώριον 

(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 85/8.3.1926)

Седум километри ссверно од Негуш, на па- 
тот што од Исгуш води за Голсма Рска, на над- 
морска височина од 290 метри лежи селото Јана- 
ково (21”03' х 40"40'). Тоа претставува самостојиа 
општипа во Негушката околија (н. од 12.2. 1935, 
Вл. в/к бр. 50/1935), чиј атар опфаќа површина од 
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18 квадратни километри. Селого Јанаково, како 
и селата од целото ова подрачје, до 1924 година 
било населено исклучително со максдонско насе- 
ление. Како такво, К'нчов го спомнува со 70, а 
Бранков со 72 жители Македонци. Во пописот од 
1913 година е свидентирано со 47, а во 1920 го- 
дина со 128 жители. Селото порано било многу по- 
големо, но настрадало во времето на Негушкото 
востание, поради што голем дел од селаните се 
раселиле на сите страни. По 1924 година тука сс 
населиле неколку бегалски семејства (вкупно 80 
бегалци), така што селото станало мешана насел- 
ба, која во 1928 година е евидентирана со 229 жи- 
тели, во 1940 година со 461, во 1951 година со 418, 
во 1961 година со 504, во 1971 година со 444, во 
1981 годииа со 440, а во 1991 година со 468 жи- 
тели, од кои нешто повеќе од половинага Маке- 
донци. Поголемиот дел од обработливата почва 
се наводнува од реката Голема Река, поради што 
е развиено овоштарсгвото, а само ограничепи 
површини се сеат со памук и пченица.

17) КУЦУФЛЈАНИ
- АГИОС ПАВЛОС Αγιος Παύλος
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Во североисточните падини на планината 
Каракамен на над 1.250 метри надморска височи- 
на, северозападно од Негуш, било сместено се- 
лото Куцуфлјани (21°58' х 40°40') кос администра- 
тивно влегувало во составот на оппггината Голе- 
ма Река. И ова село до 1822 година, кога се рас- 
паднало поради неговото учество во Негушкото 
вос гание, било населено исклучително со македон- 
ско население. Долго време не било обновено, но 
поврсмено се користело од сточарски влашки се- 
мејства кои летно време ги паселе своитс стада во 
ова подрачје. Селото било обновено во 1924 го- 
дина кога тука биле смсстени неколку бегалски 
семејства од Понд. Прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1928 година со 44 жители, а во 1940 година 
е свидентирано со 67 жители. Селото се распадна 
во Втората свстска војна, бидејќи беше жариште 
на борби и воени операции. По Втората светска 
војна не беше обновено. Неговите малобројни 
жители се преселија во Негуш, но повремено ги 
користат своите имоти, поради што во поновите 
пописи е регистрирано без жители. Во последни- 
те години селото е обновено и како такво во по- 
писот од 1991 година е евидентирано со 78 жители.

18) МАНАСГИР СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА
- МОНИ ТИМИУ ПРОДРОМУ 
Μονή Τίμιου Προδρόμου

Четири километри северозападно од Негуш 
и гри километри јужно од Јанаково се наоѓа ма- 

настир посветен на свети Јован Претеча (22°03' х 
40°39'). Манастирот е мошне стар. Прв пат се 
спомнува во пописот од 1928 година со еден 
калуѓер, а во пописот од 1940 година со 4 ка- 
луѓсри. Атарот на манастирот влегува во соста- 
вот на општината на селото Јанаково.

19) МИНОПГГИЦА
- МОНОСПИТА Μονόσπιτα

На надморска височина од 45 метри, во са- 
мото пространо Солунско Поле, десетипа кило- 
метри југоисточно од Нсгуш и на исто толкаво 
растојание севсрозападно од Бер е сместено се- 
лото Миношгица (22°10’ х 40°37'). Тоа претставу- 
ва самостојна опиггина во Негушката околија 
(наредба од 1.3.1932, Вл. в/к бр. 62/1932), чиј атар 
опфаќа површина од 13 квадратни километри. 
Селото до 1924 година било населено исклу- 
читслно со македонско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 170, а Бранков со 240 ма- 
ксдонски житсли. Во пописот од 1913 година е 
свидентирано со 265 житсли, колку што имало и 
во 1920 година. Поради плодноста на почвата, по 
1924 година тука биле сместени и бегалски грчки 
семејства прсселени од Бугарија (вкупно 157 бе- 
галци), гака што селото станало мешана насслба. 
Миноштица во 1928 година имала 541 жител, во 
1940 година 766, во 1951 година 864, во 1961 го- 
дипа 941, во 1971 година 929, во 1981 година исто 
така 929, а во 1991 година 969 жители. Сите ста- 
тистички показатели говорат за постојано зголе- 
мување на бројот на жителите, што сс должи на 
големата плодност на почвата, која речиси исце- 
ло се наводнува. Тука постојат големи плантажи 
со овоштарници, во прв ред праскарници, но се 
одглсдува и памук и малку пченица.

20) НЕГУШ (АУГУСТА)
- Н АУ СА Νάουσα

Градот Негуш е седиште на истоимената 
околија во составот на Берскиот округ. Располо- 
жеп е во источните падини на планината Карака- 
мен, на надморска височина од 360 метри (22°04' х 
40°38'). Оддалечен е 18 километри северозападно 
од Бер и повеќе од 20 километри јужно од Воден. 
Од Солун по железничка линија е оддалечеи 90 
километри. Негуш, кој има статус на градска оп- 
штина (царска наредба од 3.5.1918, Вл. в/к бр. 
98/1918), стана седиште на околија по Втората 
светска војна, и тоа со наредба бр. 903 од 5 фе- 
вруари 1946 година (Вл. в/к бр. 35/6.2.1946), кога 
се формира и Бсрскиот округ. Градот Негуш е 
познат по историјата по своето востание против 
османлиското ропство во февруари 1822 година.
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Жма неговото македонско и грчко население, 
•ако и околу сто претежно македонски села се 
Жгваа на востание. Градот бил речиси до гемсл 

1₽ват, а настрадале и сите села во околината и 
■овеќето од нив никогаш подоцна не биле по- 
вгнати. К'нчов Негуш го бележи со 3.500 Грци, 
1-500 Македонци, 800 Турци, 300 Власи, односно 
•® вкупно 6.100 жители, додека во пописот од 
1913 година е евидентиран со 10.000 жители, а во 
1920 година со 8.468 жители. По иселувањето на 
прското население во 1924 година тука се насе- 
лае 2.080 бегалци, од кои 1.868 иселени од Тур- 
ија по сила па Лозанската конвенција. Од нив 
Г9 по потекло сс *од Мала Азија, 561 од Понд, 
232 од Источна Тракија, 182 од Бугарија, 135 од 
Кавказ, а останатите од други земји. Во Негуш 
■сто така се населувале и бројни македонски, 
машки и грчки семејства од околните села. Гра- 
Жут како таков во 1928 година имал 10.250, а во 
' -40 година 12.556 жители. Во 1951 година пока- 
жува стагнација, бидејќи се рсгистрирани 12.584 
жители, но во 1961 година се води со 15.492, во 
!971 година со 17.375, во 1981 година со 19.383, а 
8ι> 1991 година со 19.794 жители, со тенденција за 
«атамошен пораст. Зголемувањето на бројот на 
■аселенисто се должи на индустријализацијата 
■а градот, во кој се изградени чсгири текстилни 
фабрики во кои сс вработени повсќс од 1.000 
работници, постојаг повеќе заиастчиски рабо- 
тилници, трговски дуќани и државни институции. 
Покрај тоа, опиггинскиот атар на Негуш е најго- 
зем во Егејска Македонија и опфаќа површина 
'Д 222 квадратни километри, кои претежно се 
простираатзападно од градот и опфаќаат добар 
1ел од источните падини на планината Карака- 
чен, погодни за пасиигга и за експлоатација на шу- 
мите. Градот располага и со 22.000 декари обра- 
ботливи површини, претежно насадени со овошни 
плангажи (праски и јаболка), кои се обработу- 
ваат со соврсмени агротехнички средства и дава- 
ат високи и квалитетни приноси. Развиено е и гра- 
динарството, а се садат и други кул гури. Низ гра- 
дот тсче рската Арапица, која порано ги дви- 
жела машините на текстилните фабрики, а сега 
нејзините води се користат за наводнување на 
обработливите површини.

21)НОВОСЕЛО
(МУСГАФА АГОВО СЕЛО, ЕНИ ЌОЈ)
- АРХАНГЕЛОС (ВАЛТОС) 
Αρχάγγελος (Βάλτος)
(н. од1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926) 
(н. од 28.8.1940, Вл. в/к бр. 271/3.9.1940)

Околу три километри југозападно од Плас- 
ничсво, 18 километри североисточно од Негуш и 
20 киломстри југоисточно од Водеп на надморска 

височина од 12 метри лежи селото Ново Село 
(22°15* х 40°4Г) кое административно влегува во 
составот на општината Жервохор. Селото до 
1924 година било населено исклучително со ма- 
ксдонско население. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 90, а Бранков со исто толку жители Ма- 
кедонци. Во 1913 година е свидентирано со 118, а 
во 1920 година со 119 жители, сите Македопци. 
11о 1924 година дука биле населеии и 65 бегалски 
жигели, така што селото станало мешана на- 
селба која во 1928 година имала 174 жители, во 
1940 година 319, во 1951 година 346, во 1961 го- 
дина 397, во 1971 година 367, во 1981 годипа 396, а 
во 1991 година 378 жители. Бидејќи се наоѓа в 
поле, селото е многу богато, а обработливите по- 
врпшии, главно, се насадени со овошни дрвја, кои 
даваат високи приходи, а земјипггето исцело се 
наводпува. Тоа е и причината што селото се на- 
оѓа во постојан подем.

22) ПЕРИШОР Περισσόρ

Северозападно од Негуш, меѓу селата Јана- 
ково, Голема Река и манастирот Свети Јован 
Прстеча, до 1822 година постосло легендарното 
по своето учссгво во Негушкото востание маке- 
донско село Псришор (22°0Г х 40°39'), кое војски- 
тс на Лобут-паша го срамниле со зсмјата. Селото 
подоцна нс е подигнато, но локалитетот каде 
ιιγιό се наоѓало и натаму го носи старото име. 
Атарот на ова старо разрушено село се наоѓа во 
составот на градската општина Негуш.

23) ПИСКОГ1ИЈА
-ЕПИСКОПИ Επισκοπή

Крај самата железничка линија која од Со- 
лун и Бер води за Негуш и Воден, 10 километри 
југозападно од Вртикоп, на надморска височина 
од 80 метри е лоцирано селото Пископија (22°08’ 
х 40°4Г). Тоа прстставува самостојна општина во 
Негушката околија (ц. н. од 7.2.1922, Вл. в/к бр. 
20/1922), чиј атар опфаќа површина од 16 квадра- 
тни километри. Селото Пископија, како и сиге 
села од ова подрачје, до 1924 година било насе- 
лено исклучително со македонско население. К'н- 
чов го спомнува со 250, а Бранков со 280 маке- 
донски жители, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 296, а во 1920 година со 294 жители. 
По 1923 година гука биле населени бегалски се- 
мејства (вкупно 399 бегалци), така што селото 
Пископија станало мешана населба која во 1928 
година е евидентирана со 811 жители, во 1940 го- 
дина со 1.080, во 1951 година со 1.225, во 1961 го- 
дина со 1.457, во 1971 година со 1.564, во 1981 го- 
дина со 1.700, а во 1991 година соЈ.728 жители.
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Како што се гледа од статистичките показатели, 
благодарение на плодносга на обработливата поч- 
ва, која, речиси целосно се наводпува со совреме- 
на наводнувачка мрсжа, селото се наоѓа во пос- 
тојан подсм. Населепието сс занимава со овош- 
тарство (постојат пространи плантажи со праскн 
и друго овошје), а делумно е развисно и одгледу- 
вањето на млсчни крави. Една половина од на- 
ссленисто се Македонци, а другите се бегалци.

24) РАМНИЦА (РАМНИШЧА) Ραμνίτσα

Мала македонска населба лоцирана па око- 
лу 4 километри севсрпо од Негуш меѓу селата 
Гимново и Цармариново (22°06' х 40°40'). Нејзи- 
ното населсние било македоиско. Изгледа дека 
селото се расиаднало во врсмето па Негушкото 
востание, поради што и во подоцнежпите пописи 
не сс спомнува. Милоевиќ оваа насслба, изгледа 
како обновена, ја бележи со 10 македонски куќи. 
но во официјалните пописи на населението на- 
селбата не се спомнува. Меѓутоа, регисгрирана с 
во повеќе генерал-штабни карти, како во поста- 
ри така и во тие од меѓу двете светски војии. 
Впрочсм, селото е распаднато и не постои по- 
веќе, а неговото насслснис е прибрано во сосед- 
ното ссло Цармариново.

25) СРЕДНО ШЕЛ (СРЕДНО СЕЛО)
- КЕНДРИКОН ВЕРМИОН
Κενδρικόν Βέρμιον
(н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 401/12.11.1926)

Во североисточните разгранки на планината 
Каракамен, југозападпо од Негуш од кадс што с 
оддалечено околу 15 километри, крај самиге из- 
вори на реката Арпггица било лоцирано макс- 
донското село Средно Шсл (2Г58' х 40°34’), кое 
поради свосто учество во Негушкото востание 
било срамнсто со зсмја од турскиот аскер на Ло- 
бут-паша во 1822 годипа. Подоцна локалитетот 
на населбата се користел како летно врталипгге 
на влашки сточарски семејсгва, кои постепено го 
прствориле во нивно постојано живеалипгге. осо- 
бено во летно време. Населбата порано, посебно 
лете, била населена со поголем број сточарски 
семејства, но сега од сточарите сс користи во 
мошне помала мера. Имсто Средно Шел селото 
го добило бидејќи се наоѓа на половина па г меѓу 
селата Горно и Долно Шел.

26) ФЕТИЦА (ФЕЧИПГГА)
- ПОЛА НЕРА Πολλά Νερά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 9 киломстри ссвероисточно од Не- 
гуш, па надморска височпна од 150 метри сс на- 

оѓа малото село Фетаца (22°05' х 40°43) кое ад- 
мшшстративно влегува во составот на општи- 
ната Цармариново. И ова село, како и повеќето 
ссла од околината, поради масовното учество на 
пеговото македонско населенис во Негушкото 
востание било срампето со земјата од турскиот 
аскер, а жителите кои успеале да се спасат од ја- 
таганите на аскерот и башибозукот се раселилс 
на сиге страни. Долги години потоа селото оста- 
нало пусто. Само повремсно се користело од сто- 
чарски влашки семејства, поради што и не се 
спомнува како населба во минатото. Бранков го 
спомнува како посебна населба со 24 влашки 
ссмсјства, но во пописот од 1913 година е еви- 
дснтирано со зголемен број житсли, односно со 
514 души, веројатно Власи сточари, додека во по- 
писот од 1920 година не се спомнува, бидејќи 
влашките семејс гва со своите стада зимувале во 
полето. Селото било обновено по 1923 година 
кога покрај влашките семејства во него биле 
сместени и бсгалски семејства (вкупно 78 бегал- 
ци). Како такво, селото во 1928 година е еви- 
дентирано со 340, а во 1940 година со 208 жители. 
Фетица нас града во зимата 1944 година, кога бс- 
ше изгорена од Германците, а нејзините жители 
биле припудсни да се раселат. По нормализира- 
н.сто на ситуацијата селото беше обновено, така 
што во пописот од 1951 година се регистрирани 
217, во 1961 година 254, во 1971 година 169, во 
1981 година 185, а во 1991 година 163 жители. По- 
крај со сточарство, населението се занимава и со 
интснзивно земјодслство, бидејќи дел од земјата 
сс наводиува. Главен земјоделски производ е пче- 
ницата, а во голема мера е развиено и овопггар- 
ството.

27) ХОРОПАН
- (ТЕНИМАХОС
(НЕА СГЕНИМАХОС, ХОРОПАНИОН) 
Στενήμαχος (Νέα Στενήιμαχος, 
Χοροπάνιον)
(п. од 23.7.1953, Вл. в/к бр. 195/31.7.1953)

Околу 6 километри југоисточно од Негуш и 
12 километри ссверозападно од Бер, во северо- 
ис гочното подпожје на планината Каракамен на 
надморска височииа од 140 метри лежи селото 
Хоропан (22°07' х 40*36'). Тоа претставува само- 
стојпа општина во Негушката околија (наредба 
од 23.9.1927, Вл. в/к бр. 207/1927), чиј атар оп- 
фаќа поврпшна од 12 квадратни километри. И 
оваа населба, како и сите околни села, настра- 
дала во Нсгушкото востание од 1822 година кога 
бпла срамнега со земјата. Подоцна делумно ја 
користеле сточарски влашки семејства. Иако 
Бранков ја регистрира како македонска населба 
со 104 житсли, таа веројатно била населена со 
Власи. Хоропан во 1913 година е евидентиран со
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жители, а во 1920 годипа со 251 житсл, ситс 
■егшци. Во селото подоцна биле смсстени и дру- 
■ 6-1.-.ЈСКИ семејства, така што бројот па житс- 
■гтг пораснал и во 1928 година се рсгис грирани 
•I жител, во 1940 година 763, во 1951 годипа 
ΙΒ- во 1961 година 779. во 1971 година 726. во 
ВИ дина 819, а во 1991 година 806 жители, од 
■ж 10% по потекло од Стенимахос, а останатитс 
ж Власи Каракачапи и нсшто бегалци од Понд. 
В·» с и причината поради која селото било прс- 
■пувано во Стенимахос, односпо го добило 
■к" на местото од каде што потекнуваат него- 
■Γΐ бегалски жители. Главпи производи на насе- 

се памук и грозје, а дслумпо с развиено 
1кж>чарството.

: ЦАРМАРИНОВО (ЦРНО МАРИПОВО)
- МАРИНА Μαρίνα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 85/8.3.1926)

На осум километри североисточно од Нс- 
Мв и 10 километри југозападно од Вртикоп на 
МВѓ рска височина од 140 метри е расположено 
В г т ■ Цармариново (22°06' х 40°42'). Тоа прет- 

ставува самостојпа општпиа во Негушката око- 
лпја (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), во чнј состав влсгува и селото Фетица. 
Атарот на целата општина опфаќа површина од 
17 квадратнп кплометри. Сслото Цармарпново, 
како п другнтс околни села, до 1924 година било 
иасслсно псклучптслно со максдопско нассленнс. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 400, а Бран- 
ков со 208 жители Македонци, во пописот од 
1913 година с евиденгирано со 223, а во 1920 го- 
дпна со 414 житсли. 11о 1923 година во селото би- 
ле сместепи помал број бсгалски семејства. Така 
селото станало мешапо, во него во 1928 годппа 
сс рсгистрирани 558 жители, во 1940 година 786, 
во 1951 годипа 827, во 1961 годипа 994, во 1971 
година 972, во 1981 година 957, а во 1991 година 
1.036 жители. Селото е прилично богато, бпдејќи 
лсжи во самото полс, а дсл од обработливата 
почва се наводнува и дава високи приноси. Гла- 
всн производ е овошјето, а сс сее и пченицата. 
Дслум но е развиено и сточарството. Поголсм 
број од населението е македонско, а околу една 
третина бегалско. Во селото с сместена и жан- 
дармериска станица која врши надзор врз пскол- 
ку околни села.

Е ~О Ш



II. ВОДЕНСКИ ОКРУГ
1. ВОДЕНСКА ОКОЛИЈА

2. ЕНИЏЕВАРДАРСКА ОКОЛИЈА
3. МЕГЛЕНСКА ОКОЛИЈА



ΙΙ/1 - ВОДЕНСКА ОКОЛИЈА

1) АЛГИРИ

Мала македонска населба растурена во не- 
мирнитс години. Била лоцирана меѓу селата К'д- 
рово, Фурка и Ливадица на северните падини на 
планината Каракамен (2Г57' х 40°46'). Нејзиното 
населенис сс прибрало главно во селото Мсси- 
мер, во чиј атар и се наоѓала оваа населба.

2) АРСЕН
- АРСЕНИОН Αρσένιον
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Североисточно од градот Негуш, на 5 кило- 
четри јужно од Вртикоп, сред самото поле, на 
надморска височина од 50 метри с расположсно 
селото Арсен (22°10' х 40°43'). Тоа претставува са- 
мостојна оппггина во Воденската околија, чиј атар 
опфаќа површина од 14 квадратни киломстри (п. 
од 26.3.1930, Вл. в/к бр. 94/1930). Селото Арсен 
до 1924 година било населено со Македонци и со 
Турци. К'пчов го спомнува со 460 жители, од кои 
310 Македонци и 150Турци, а Милоевиќ со 70 ку- 
ќи, од кои 30 македонски, 35 турски и 5 куќи на 
Роми - муслимаии. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 338 жители, а во 1920 година со 
390 житсли. По иселувањето на Турците во 1924 
година, тука се населиле бегалски семејства од 
Мала Азија, Понд и Кавказ, така што структура- 
та на иаселепието се изменила. Сслото, заедно со 
бегалското население, во 1928 годииа имало 669 
жигели, од кои 333 бсгалци, а во 1940 година 981 
жител, од кои 450 Максдонци и 531 бегалец. Во 
1951 година во Арсен се попишани 996 жители, 
во 1961 година нивниот број сс качи на 1.276, 
колку што изнесуваше и во 1971 година, во 1981 
година се евидентирани со 1.292, а во 1991 година 
1.459 жители, без прстходна промсна во нацио- 
налниот состав. Земјиштето е многу плодно и сс 
наводнува со каналски систем изграден по Вто- 
рата светска војна. Земјоделството с главно за- 
нимање на населението. Се произведува пченица, 
сусам, памук, детелина, свилени кожурци и други 
производи, а делумно е развиено и одгледувањс- 
то на млечни крави. Плодноста па почвата и ви- 
соките приноси се главниот фактор што селото 
нс само П1ТО не се раселува, како што тоа се слу- 
чува со населбите од попасивните краеви, туку 
во последниве децении се забележува речиси осет- 
но зголемување на бројот па неговитс жители.

3) БАЊА
- ЛУТРОХОРИОН Λουτροχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 7 километри југозападпо од Вртикоп 
и околу 9 километри северпо од Негуш, во само- 
то Водеиско-пазарско Поле, на надморска висо- 
чина од 90 метри (22°07' х 40°43') лсжи селото 
Бања кое административно влегува во составот 
па општината Каменик. Име го го добило поради 
минералпите топли и лековити извори што се 
наоѓаат во неговата непосредна близина. До 1924 
година селото Бања, како и повеќето села од 
овој регион, било населено исклучително со ма- 
кедопско население. К'нчов го спомнува со 84, а 
Бранков со 80 жители Македонци. Во пописотод 
1913 година с евидентирано само со 23 жители, а 
во 1920 година со 56. Бидејќи тука подоцпа се на- 
сслилс извесеп број бегалски семејства од Понд, 
селото станало мсшана паселба која во 1928 го- 
дина имала 165 житсли, а во 1940 година, поради 
нагамошното насслување и на други бсгалски се- 
мсјства, бројот на жителите сс зголемил на 323, 
од кои 113 Македоици и 210 бегалци. Во Граѓан- 
ската војна сслото не претрпе никакви загуби, 
гака што во пописот од 1951 година с забележа- 
но со 367 жители, во 1961 година има 435, во 1971 
годипа 391, во 1981 година 739, а во 1991 година 
483 жители. Бидсјќи се наоѓа в поле и дсл од зем- 
јиштето се наводнува, селото е доста богато. По- 
крај големите количества овошје како резултат 
на развиеното овопггарство, населението произ- 
всдува II пченица, памук, сусам и други земјодел- 
ски производи, а делумно се развива и кравар- 
ството.

4) БЕГНА
- АГИОС СПИРИДОН Αγιος Σπυρίδων
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Бегна е иапуштеиа населба. Тоа би- 
ло лоцирано крај самиот брсг на Островското 
Езеро, јужно од Чеган, во чиј атар и влегувало 
(2Г46' х 40°47'). Се распаднало во почетокот на 
XIX век, а пеговите жители се засолнале главно 
во Острово, Чеган и Патели. Причииата за рас- 
турањето на селото биле зулуми ге на разбојнич- 
китс банди. Многу подоцна селаните од Чеган 
тука изградиле свои колиби поради полесно ко- 
ристење па нивните оддалсчени имоти. Во попи- 
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сот од 1913 година селото се спомнува со 48 жи- 
тсли, во 1920 година не се води како населба, а во 
1928 година се регистрирани 25 жители, кои всуш- 
ност билс жители на сслото Чеган. 1 Јодоцна се- 
лото престанува да се води како населба, иако 
колибите на чеганци останалс да сс користат за 
исгата цел. Оваа населба во 1926 година добила 
дури ново имс - Агиос Спиридон (спорсд нско- 
гашната селска црква посветена на све ги Спири- 
дон).

5) ВЛАДОВО
- АГРАС' Άγρας
(н. од 2.3.1926, Вл. в/кбр. 97/18.3.1926)

Пет километри западно од Воден, крај са- 
миот главен па г од Воден за Острово, Лерип и 
Кајлари и железпичката линија (тука постои пс- 
гоимена железничка станица), на надморска ви- 
сочина од 500 метри е ра‘сположено убавото ма- 
кедонско село ВлаДово (22"ОО' х 40°48'). Тоа прст- 
ставува самостојна општина во Воденската око- 
лија, чиј атар опфаќа површина од 26 квадратип 
километри (царска иаредба од 28.6.1918, Вл. в/к 
бр. 152/1918). Селото Владово отсекогаш било 
населсно со македонско паселепис п во етнички 
поглед до деиес не претрпело никакви промспи. 
Во негова непосредна близина, во подножјсто на 
планината Каракамен, до срсдината на XIX вск 
постоело и селото Фурка, кос поради разбојнич- 
кп насилства сс растурило, а неговото население 
се прибрало во сслого Владово. Под самото село 
постои голем водопад на реката Вода која тсчс 
низ селото и наводнува добар дел од обработ- 
ливите површини. По Втората светска војна тука 
с изградена голема хидроцентрала до која е по- 
дигната мала населба наменета за вработените во 
неа. К'нчов селото Владово го спомнува со 740, а 
Бранков со 960 жители Македонци, додека Ми- 
лосвиќ го бележи со 200 македонски куќи. Како 
гакво, во пописотод 1913 година е евидентирапо 
со 879, а во 1920 година со 853 жители. Ио 1920 
годипа официјално се иселени во Бугарија 16 ду- 
ши. Во 1928 година бројот на населението на 
селото изнесува 866, а во 1940 година веќс 1.045 
жители. Поради учествого во антифашистичката 
војна и во Граѓанската војна сслото даде многу 
жртви, а нсколку ссмсјства и поединци бса при- 
нудени да побараат засолниште во Република Ма- 
кедонија. Во пописот од 1951 година с забележано 
минимално намалување на бројот на населснисто 
- попишани се 980 жигели. Во 1961 година се еви- 
дептирани 1.050, во 1971 година 888, во 1981 годи- 
на 897, а во 1991 година 961 жител. Намалувањс- 
то се должи на преселувањето главно во градот 
Воден, но причина е и емигрирање во странство. 
Вкупните обработливи површини опфаќаат 12.500 

декари, но најплодните, кои изнесуваа 5.05 зсо· 
ри, во 1956 година беа поплавени од вешт-.чљзт· 
езеро чија акумулација на вода е наменета за1 
изградената хидроцеитрала. Земјиштето било ек. 
проприрапо по мошне ниски цсни (по 4.000 драл- 
ми на декар), а паритс не им беа дадсни на ссла- 
ните со години. Главни производи на селото се 
пченица и цреши, кои се познати по својот квалв- 
тет. 11рилично е развиено и сточарството.

6) В’ЛКОЈАНЕВО
-Ј1ИКИ Ј10КО1
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Воден, од кој е оддале- 
чсно околу 10 километри, во подножјето на КаЈ- 
макчалан, на надморска височииа од 680 метрж 
лсжи сслото В'лкојанево (22°00' х 40°50') кое ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
га 11ово Луковец. До 1924 година селото било на- 
селсно исклучитслно со македонско население 
К'нчов го спомнува со 300, а Бранков со 264 жв- 
тсли Македонци, Милоевиќ го белсжи со 15 ма- 
ксдонски куќи, додека во пописот од 1913 година 
с евидентирано со 181 житсл. Во 1924 година во 
В'лкојансво билс населени и неколку бегалскл 
ссмејства, со вкупно 92 бсгалци, така што сслото 
станало мешана населба која во 1928 година е 
евидентирана со 228, а во 1940 година со 217 жп- 
гсли. Намалуван.сто на бројот па жителите во 
пописот од 1940 година се должи на меѓуврсме- 
ното исслуваље па извесен број бегалци. Во вре- 
мего па Граѓанската војна селото се распадна ■ 
мнозина негови македонски жители активно учес- 
твуваа во НОФ и ДАГ. По нормализацијата на 
ситуацијата дсл од раселените семејства сс вра- 
тија и селото беше обновено. Во поиисот од 1951 
година сс попишани 114, во 1961 година 128, вс 
1971 година 63, во 1981 година 74, а во 1991 го- 
дина 75 жители. Намалувањето на бројог на жи- 
гелите се должи на иселувањето на извесен бро- 
семејства во Водсн, каде игго живсат денес. Глав- 
но занимањс на селаните е сточарството, меѓу- 
гоа развисно е и земјоделството, особено произ- 
водството на цреши, познати по својот квалитет.

7) ВЧ1ГЕНИ
- СЕВАСТЈ А11А Σεβαστιανό
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Три киломе гри западно од Вртикоп, сред са- 
мото Воденско-пазарско Полс, на надморска ви- 
сочина од 60 метри лежи селото В'нгени (22"07’ х 
40°46'). Тоа прегставува самостојна општина во 
Водепската околија (наредба од 26.11.1929, Вл. 
в/к бр. 424/1929), чиј атар опфаќа површина од 12
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-чтни километрп. До 1924 година В'нгени би- 
селено со македонско и турско население. 
* го спомнува со 180 Македонци и 240 Тур- 
Мнлоевиќ со 40 турски и 17 македонски сс- 
а. Во пописот од 1913 година селото е еви- 
>ано со 158 жители (во други грчки статпс- 
показатели сс води со 475, што е веројатпо 
ϊο). Во 1920 година има 440 жители. 11о 
ањсто на Турците во 1924 година тука се 
нн повеќс бегалски семејства од Понд и 
Азија - вкупно 318 души. Така селото ста- 

мешана населба која во 1928 година има 589 
1и Во 1940 година нивниот број се качил иа 
од кои 263 Македонци и 724 бегалци. Иако 
ги настрада во Втората светска војна, бројот 
ггелите во селото сс зголемува. Во 1951 го- 
се регистрирани 1.005 жители, во 1961 годи- 
гениот број се качува на 1.216, во 1971 годи- 
евидснтирани 1.257, во 1981 година 1.213, а 

9! година 1.348 жители. Земјиштето е рамио 
>гу плодно, бидсјќи се наводнува. Населепи- 

^роизведува мпогу овошје, пчспица, памук и 
I земјоделски култури. Делумно е развиепо 
љарството.

' ВОДЕН
- ЕДЕСА 'Εδεσσα

На 89 километри западно од Солун (по же- 
гаката линија 111 километри), на надморска 
1ина од 320 метри лежи убавиот македонски 
Воден (22°03’ х 40°48’). Градот е цептар па 
скиот округ во чиј состав влегуваат Воден- 
Мегленската и Ениџевардарската околија. 

т е многу стар, познат под име го Едеса (сс 
лека зборогс фригиски и значи исто што и 

Во првите години од царувањето на Фи- 
Македонски градот бил негова престолнина. 
1 доаѓаљсто на Турците Воден бил населен 
учително со македонско населспие. Подоцна 
его се населиле и Турци, а со текот на вре- 
»и помал број влашки семејства. Спорсд ΚΊι- 
Воден имал 11.070 жители, од кои 7.000 Ма- 
нии. 4.000 Турци, 30 Власи и 40 Роми, а спо- 
Милоевиќ се состоел од 2.515 куќи, од кои 

македонски, 700 турски, 200 влашки, 12 ал- 
ко-муслимански и 53 на погрчепи Максдон- 
Во пописот од 1913 година Водсп е евиден- 
ΐΗ со 8.846, а во 1920 година со 9.483 жители. 
1924 година сите Гурци и другите муслимани 

■селилс во Турција, а на нивно место сс пасе- 
к. поголем број бегалски семејсгва, како и 
есен број грчки семејства заради оформување 
административниот апарат. На тој иачин гра- 
’ пораснал на 13.115 жигсли, колку што се еви- 
гтмрани во 1928 година (меѓу другото постои и 
гензивно доселување од околните македонски 

села). Во градог билс населени 5.290 бегалци, од 
кои 4.801 бегалсц по сила па Лозанската конвсн- 
ција. Од бегалциге поголемиот број е од Мала 
Азија, односно 4.037, па второ место се бегалци 
од 11онд - 625, следуваат Тракијци со 525 жители, 
четвртото место го зазсмаат Македонци од Вар- 
дарска Максдонија со 135 жители, населени тука 
во врсмето на Балканските војни и Првата свст- 
ска војна, а остана гиот број се доселени од други 
месга. (Во оваа бројка - кога се зборува за по- 
гсклого-се пресметани и бегалците сместени во 
селага Пачарешќој, Црковјани и Котугери). Во 
1940 година е евидентиран помал број жители, 
односпо 12.377 души. Намалувањето се должи па 
фактот што бројни бегалски семејсгва во мсгув- 
ремс го напупггија Водсн и се прсселија во други 
градски центри или во полето каде што добија 
зсмја од исушеното Ениџевардарско Блато. Во 
историјата на македопскиот народ Воден зазема 
видно мссто, а неговнте македонски жигели ак- 
тивпо учествуваа во антифашистичката борба и 
во Граѓанската војпа. Како значаен администра- 
тивен, сообраќаен и стратешки цснтар, во времс- 
то на Втората светска војна и во Граѓанската 
војпа беше седиште на значајпи непријателски 
сили, а пс е мал ни бројот на жителите од окол- 
ните планински ссла кои бса концентрирани во 
градот, поради што гој многу нарасна. Така, во 
1951 година, по нормализацијата на ситуацијата, 
с свидснтнран со 14.940 жители, а во 1961 година 
нивниот број сс качи на 15.534, како резул гат на 
натамошното доселување на семејсгва од окол- 
ните села. Во 1971 година Воден има 13.967, во 
1981 година 16.054, а во 1991 годииа 17.128 жите- 
ли. Ако иепосредно прсд Втората светска војна 
бројот на Македонците во градот изнссуваше 
околу 8.000, денес оваа бројка с поголсма во со- 
однос со бегалците, бидејќи бегалските ссмсјства 
се иселувааг во поголемите градски центри, до- 
дска досслувањего на македонските жители од 
околните села и натаму е во пораст. Во градот е 
развиепа ипдустријата. Мсгу другото, ностојат 
повеќе текстилни фабрики во кои се вработсни 
околу 4.000 работници. Населепието сс занимава 
и со занаетчиство, грговија и зсмјоделство, по- 
себно со овопггарство и градинарство. Како цсн- 
гар на округ, Водсн е седиште на бригада, на 
повеќе административни и други институции, се 
издаваат два весника, а прилично се развисни 
културно-уметничките дејности, на кои државата 
им посветува посебно внимапие, со намера и на 
тој начин да врши натамошна денационализација 
и асимилација на македонското население. Ме- 
ѓутоа, Македонците од градот и од околните ссла 
имааг високо национално сознание и настојчиво, 
покрај ситс мерки за дснационализација, форми 
на гсрор и пригисок, продолжуваат да ја манифе- 
стираат јавно својата етничка припадност, меѓу 
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другото со говорењето и на јавни места на својот 
мајчин македонски јазик.

9) ВРБЕНИ
-НЕАЗОИ ΝέαΖίΰή
(н. од 13.6.1924, Вл. в/к бр. 138/20.6.1924)

Североисточно од Воден, па самиот главен 
пат од Вр гикоп за Сботско и Меглен, лсжи село- 
то Врбсни (22"06' х 40°5Г). Тоа претставува само- 
стојна опапггина во Воденскага околија (н. од II. 
8.1930, Вл. в/к бр. 289/1930), чиј атар опфаќа ПО- 
вршина од 18 квадратни километри. Неговата 
надморска височина изнесува 130 метри. Во ми- 
натото селото било мала чифлигарска населба 
во која живееле неколку македонски семејства. 
По тие кон крајот на XIX вск поради разбојниш- 
тва побегнале во селого Цакони - Мегленско. 
Подоцпа па нивно мссто се населиле неколку се- 
мејства Роми, кои според К'нчов броеле 21 жи- 
тсл. Потоа населбата сс распаднала, така што 
повсќс не се спомиува како таква. Селото с об- 
повено по 1924 година како сосема нова населба 
во која беа сместени повсќе бегалски семејства 
од Понд и Кавказ и било преименувано во 11са 
Зои, што значи Нов Живог. Како такво, во по- 
писот од 1928 година е евидентирапо со 266, а во 
1940 годипа со 344 жители, сите доселеници. По- 
ради последици од Граѓанскага војна, во која 
селото прллично настрада и неговото население 
беше евакуирано, во пописот од 1951 година е 
забележано со 269 жители, во 1961 година со 281, 
во 1971 година со 228, во 1981 година со 246, а во 
1991 година со 189 жители. Селото е мошне па- 
сивпо, бидејќи е полупланинско. Главен земјо- 
делски производ е тутунот, а во помал обем се 
произвсдува пченица и други земјоделски култу- 
ри. Населепието сс занимава и со сточарство.

10) ВРТИКОП (ВЕРТИКОП, ВРТЕКОП)
-СКИДРА Σκόδρα
(н. од 3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Населбата Вртикоп е втор градски центар 
во Воденската околија и административен и ско- 
номски центар на полските села. Тоа с голем со- 
обраќасн јазол каде што се крстосуваат патиш- 
тата кои од Солун и Ениџе Вардар вода г за Во- 
ден, ("ботско, Негуш и Бср. Гратчето има и жс- 
лезничка станица, бидејќи тука поминува жс- 
лезничката пруга Солун-Воден-Битола. На оваа 
станица се говарат милиони килограми пчепица, 
овошје (праски, јаболки, круши), памук и други 
призводи од вопредно богатиге села што грави- 
гираат кон Вртикоп. Од нскогашпо мало и не- 
зпачајно село, Вртикоп дспес се прствори во ва- 

жен комуникациски и екопомски цснтар на околу 
20 села, кои порано гравитираа кон Воден, Не- 
гуш, Бср и Ениџе Вардар. Во градог има и фа- 
брика за прскалки, како и голем ладилник за 
складирање овошје. Брзиот просперитет на Вр- 
тпкоп с резултат на вонредно голсмого произ* 
водство на овошје кое се разви особсно по Вто- 
рата светска војна и го претвори полето во голе- 
ма цвстна градина. Благодарение на современитс 
агротсхнички мерки и современите канали за на- 
воднување, преку кои се наводнува речиси цело- 
то полс, се зголемија приноситс и од другите 
култури кои се одгледуваат тука, посебно паму- 
кот и пченицата. Стопанското значење и прос- 
перитегот на Вртикоп се одрази негативно врз 
екопомиката на градот Водсп, кој порано беше 
економски центар за овие села, поради што и 
стагнира за сметка на Вртикоп кој се развива. 
Ова гратче е оддалечено од Солун 96 киломстри 
по жслсзничка линија, а по главниот пат околу 
75 километри. Вртикоп е расположен сред само- 
го Воденско-Ениџевардарско Поле (читај: и Со- 
лунско Поле) (22°10' х 40"46), на надморска ви- 
сочина од 50 метри. Претставува самостојна оп- 
штина (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), чиј агар опфаќа површина од 10 ква- 
дра гни километри. Седо 1913 година бил населеи 
исклучително со Македонци. К’нчов го спомнува 
со 300 македонски, а Бранков само со 160 
жители, додека Милосвиќ го забележува само со 
25 македонски куќи. Во пописот од 1913 година е 
евидентиран со 171 жигел. Непосредно по Бал- 
капските војпи и во текот на Првата светска вој- 
на гука биле смсстени повеќс бегалски семсј- 
ства, во прв ред од Источна Тракија и Кавказ. 
Поради тоа Вртикоп во 1920 година с регистри- 
ран со зголемен број жители - 809. По 1924 го- 
дипа тука биле населени и други бегалски семеј- 
ства, од кои 267 дојдени по сила на Лозанската 
конвенција, но во меѓувреме бројпи бегалски 
семејства кои биле тука сместени отпорано биле 
иселени, поради што во пописот од 1928 година 
брои речиси колку и во 1920, односно тогаш се 
попшпани 833 жители. Поради местоположбата 
што ја зазема (сообраќаеп центар и богато поле), 
тука постепено се населувале и други бегалски 
семејства, особено по исушувањето на Ениџевар- 
дарското Блато и по извршените мелиорации на 
ова подрачје, така што во 1940 година Вртикоп 
нарасна на 1.645 жители, односно двојно се зго- 
леми. Од овој број околу 300 жители се Маке- 
донци, а останатите бегалци од Мала Лзија, Понд, 
Источиа Тракија и од други места, а има и не- 
колку семејства Власи. Поради натамошната кон- 
центрација на жигели од околните села во текот 
на Граѓанската војна, бројот на населението на 
Вргикоп во 1951 година порасна па 2.020, за во 
1961 година да сс качи на 3.172 жители. Во 1971 
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■ =а се попишани 3.970, во 1981 година 4.319, а 
1991 годииа 4.562 жители, со тенденција за на- 
к шен пораст. Населението иа Вртикоп произ- 
рва главно овошје (над 10 милиони килограми 
кхн и исто толку јаболка), памук, пченица, де- 
иза п други земјоделски производи. Во насел- 
а има повеќе трговски и занаетчиски дуќани, 
■■истративни институции и други устапови.

ВРТИКОПСКИ КОЛИБИ
- СКИНИТЕ СКИДРАС Σκηνίται Σκόδρας

Во атарот на општината Вртикоп, во попи- 
•3 1928 година се спомнува една колибарска 
еаба од сточари Власи со 42 жители. Меѓутоа, 
п: зоцнежните пописи оваа сточарска населба 
- спомнува повеќе, што значи дека сс распад- 
»- ·. нејзините житсли се прибралс во други 
м-ени места.

2 ГОРНО ГРАМАТИКОВО (КОЛИБИ)
- АНО ГРАМАТИКОН
Άνω Γραμματικόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Во пазувите на плапипата Каракамен, на иеј- 
севсроисточна страна, на надморска ви- 

. од 1.160 метри, е расположено сточар- 
село Горно Граматиково (2Г57' х 40°42').

• кнатото тоа била максдопска населба која, 
•вет^јатно, настрадала во времето на Негуш- 
ко востание. Селото е подигнато многу подоц-

'< I Власи сточари дојдени од Епир и с познато 
раехе како Колиби, како што се води и во грч- 

статнстики од 1913 и 1920 година. Како на- 
лури нс го спомнуваат ниту К'нчов ниту 

ΗΡ· р Подоцна го регистрира Милоевиќ со
• влашки куќи, додска во пописот од 1913 го- 

В·» е евидентирано со 549, а во 1920 година со 
НН жители. Во пописот од 1928 година е испу-

- од евиденција. Во 1940 година Горно Гра- 
Вмково се води со 615 житсли. Како планип- 
■■в цркличво настрада во Втората светска војна, 
■жхебно за врсме на Граѓанската војна, кога од 
ПГк- на грчките власти во зимата 1947 година 
■Иггате житсли беа евакуирани во градот Во- 
Ж» По нормализацијата на ситуацијата само дел 

■ 1ги се врати и го обнови селото и тоа, како 
НМВо, во 1951 година е свидентирано со 293 жи- 

αι·. а во 1961 годипа со 241 жител. Во 1971 го- 
бројот на жителите опадпа на 79, во 1981 го- 

ЅВн.е на само 9, за повторно да сс зголеми во 1991 
■■■га- на 103 жители. Останатите живсат главно 

ловитс Воден и Негуш, но продолжуваат 
* г? користат своите селски имоти. Селаните и 
жзс : се занимаваат со сточарство, но во далеку 

поограничепи размери, како и со експлоатација 
на богагата шума и со производоство на ком- 
пири. Селото административно влегува во соста- 
вот на општипата Долно Граматиково.

13)ГОРНОЛИПООР
- АНО ЛИПОХОРИ Άνω Λιποχώρι

Селото Горно .Пипоор лежи југоисточно од 
Вртикоп, од каде што с оддалечено околу три 
километрп (22°10' х 40°46'). Неговата падморска 
височина изнесува 30 мстри. Селото всушност 
прстставува само горно маало на Долно Липоор 
п како посебна населба сс спомнува само во по- 
писот од 1928 година со 120 жители. Селото, од- 
носпо Горно Липоор, отсскогаш било населено 
со Македонци и до денес не претрпело никакви 
етнички промени. К'нчов го спомнува со 120 жи- 
тсли по потекло Роми, додека Бранков го води 
како македонска населба со 120 жители, а Ми- 
лоевиќ со 30 христијански куќи, од кои 10 макс- 
донски и 20 на Роми христијани. Сслото Горно 
Липоор во другите статистики, со исклучок од 
1928 година, ие се спомнува како посебна насел- 
ба, а бројот на пеговите жители е вклучен во 
составот на општииата Долно Липоор.

14) ГУГОВО
-ВРИТА Βρυτά
(и. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Село и самостојна ошптина во Воденската 
околија (нарсдба од 5.2.1930, Вл. в/к бр. 43/1930). 
Лежи 15 киломери западно од Воден и два кило- 
мстра северно од главпиот пат од Воден за Ос- 
трово и за Лсрин (2Г55' х 40°48'). На мала оддалс- 
чспост североисточно од сслото се наоѓаат изво- 
рите на реката Вода. Неговата надморска висо- 
чипа изнесува 500 мстри. Атарот на сслото оп- 
фаќа поврппша од 19 квадратпи километри. Гу- 
гово отсекогаш претставувало максдопска на- 
сслба каква шго остана до денсс. К'пчов го спом- 
нува со 260, а Брапков со 320 житсли Македонци, 
додека Милоевиќ го забслсжува со 45 македон- 
ски куќи. Во пописот од 1913 година селото с 
евидентирапо со 280, а во 1920 година со 259 жи- 
тели. По 1923 година грчките власти тука насе- 
лиле десетина бегалски ссмсјства (вкупно 51 бе- 
галец), кои, чувствувајќи се како туѓи во оваа 
средина, постспеио почналс да го напуштаат се- 
лото. Во 1928 година сс попишани 523, а во 1940 
година 556 жители. Преостанатите бегалци го 
папупггиле селото во првите месеци на окупаци- 
јата, така што Гугово остана и натаму чисто ма- 
кедопска населба. Бидејќи настрада во Вторага 
светска војна и во Граѓанската војна, во 1951 
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година сс свидснтирани 466 жители, но во 1961 
година има 564 жители, во 1971 година 514, во 
1981 година исто така 514 жители. Во пописот од 
1991 година Гугово е евидентирано со 526 жите- 
ли. 11оради подигањето на вештачкото езеро, 
потребно за акумулација на водите за хидроцен- 
тралата Владово, на селанитс им бсше експро- 
прирана најплодната почва, со што значително 
беа осиромашени. Главни производи на населе- 
пието се жито, пчепка и овошје, а делумно е раз- 
виено источарството.

15) ДОЛНО ГРАМАТИКОВО 
(ГРАМАТИКОВО)
- КАТО ГРАМАТИКОН
Κάτω Γραμματικόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На северните падини на планината Карака- 
мен, на надморска височина од 820 метри, уштс 
во сгаро време било подигнато селото Грамати- 
ково (2Г54' х 40°42'), кое, за да се разликува од 
поповата сточарска насслба која е именувана 
Горно Граматиково, во поново време е познато 
како Долно Граматиково. Поради учествого на 
паселенисто во Негушкото востание од 1822 го- 
дина, сслото доста настрадало од турскиот аскер 
и башибозукот. Во минатото било населено ис- 
клучително со македонско население, но со вре- 
мс тука се населиле и турски семејства од пле- 
ме го на Коњарите, кои биле населени во Кајлар- 
ска и Кожанска околија. На тој начин станало 
мешана населба. К'нчов го спомнува со 780 жите- 
ли, од кои 480 Македонци и 300 Турци, додека 
Милоевиќ погрешно го води со 45 македонски и 
95 турски куќи, затоа што бројот на Македон- 
ците секогаш бил поголем од бројот на Турците. 
Во пописот од 1913 година сслото е евиденГи- 
рано со 917, а во 1920 година со 842 жители. По 
иселувањето иа Турците во 1924 година тука се 
населени бегалски семејства од Мала Азија и 
Попд (вкупно 168 бегалци), така што селото ста- 
нало мешана населба во која во 1928 година се 
попишани 878, а во 1940 година 613 жители, од 
кои три петтини Македонци, а останатите бегал- 
ци. Граматиково, како планинско село, доста на- 
страда во Втората светска војна и за врсме на 
Граганската војна, кога во зимата 1947 годипа 
неговите жигсли бса евакуирани од грчките вла- 
сти во Воден. Во 1951 година во Долно Грама- 
тиково сс евидентирани 247 жители, колку што 
се прибрале по нормализација на ситуацијата, во 
1961 година бројог на житслите се качи на 363, 
во 1971 година имаше 317, во 1981 година 319, а 
во 1991 година 286 жители. Земјиштето е доста 
сиромашно, така што се произвсдуваат ограни- 
чсни количества жито и ту гун. Во последно вре- 

мс голсмо внимание му се посветува на унапре- 
дување го на овоштарството и сточарството.

16) ДОЛНО ЛИПООР
- ЛИПОХОРИО (К АТО Ј1ИПОХОРИОН 
Λιποχώριο (Κάτω Λιποχώριον)

Источно рд Вртикоп, од каде што е оддале- 
чено три километри, сред самото пространо по- 
ле, на надморска височина од 25 метри е распо- 
ложено селото Долно Липоор (22°1Г х 40°45'< 
Тоа претставува самостојна општина во Водев- 
ската околија (н. од 7.10.1930, Вл. в/к бр. 350 
1930), во чиј состав влегува и селото Горно Лв- 
поор. Атарот на општината опфаќа површина од 
10 квадратни километри. Селото е всушност не- 
когашното долно маало на селото Липоор кое до 
1924 година било населено со Гурци. Како такво. 
К'нчов го спомнува со 250 турски жители, а Ми- 
лоевиќ со 45 турски куќи и со 15 куќи на Роми 
муслимани. Засдно со горното маало, кое било 
населено со Максдонци (види и Горпо Липоор·. 
во 1913 година селото имало 191 жител (според 
сдно друго издапие на истата статисгичка служба 
се спомнуваат 649 жители, што греба да е поб- 
лиску до вистината), а во 1920 година 587 жители 
Во 1924 година Турци ге се иселиле во Турција, а 
на нивно место се населиле бегалски семсјства 
од 11онд, Источна Тракија и Мала Азија. Во по 
писот од 1928 година селото се води како посебна 
населба со 563 житсли, додека во подоцнсжните 
41ОПИСИ во Долно Липоор сс вклучени и жителите 
од македопското село Горно Липоор. Така, тие 
заедно во 1940 година бројат 800 жители, во 1951 
година 906, во 1961 година 953, во 1971 година 
957, во 1981 година 1.040, а во 1991 година 1.074 
жители. Како пгго се гледа од статистичките по- 
казатели, во последниве децении населението се 
наоѓа во пораст, благодарение на илодната почва 
која, речиси, целосно се наводнува. Долно Липо 
ор е мошне богато и произведува многу овошје. 
пченица, памук, а делумно е развисно и кравар- 
сгвото.

17) ДРУШКА
- ДРОСЈА Δροσιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу три километри источно од Острово 
на надморска височина од 590 метри (21°53' х 
40°48') е расположено селото Друшка, кое адми- 
нистративно влсгува во составот на општината 
Острово. Селото во минагото било населено ис- 
клучително со македонско население. Како так- 
во, К’нчов го спомнува со 68, а Бранков со 32 жи- 
тели, додека Милосвиќ го води со 3 македонски



■ КЛ ОКО.ШЈО 49

&Ι попнсот од 1913 година е евлдентлрано 
а во 1920 годила со 14 жители. Во 1924 го-

т\ка билс населенл и нсколку бегалски сс- 
■а (вкупио 64 бегалци), гака што во 1928 к>- 
има 67 жлтслл. од кои само тројца Макс- 

! Мегутоа, посгепено тука се населилс и 
максдолски ссмејства, со што се зголемпл 

јот на Маќедопцитс. Сслото во пописот од
годипа лмаше 152 житсли, од кои 66 Макс- 

мЈ и 86 бегалци. Според статистиката на НОФ 
годила тука живселс 73 Македонцл и 101 

кц. додска во пописот од 1951 година с свп-
рано со 178. во 1961 година со 174. во 1971 
а со 97, во 1981 годлла со 55, а во 1991 годл- 
100 житсли. Селото с досга сиромашно.

• ЖЕРВИ
ЗЕРВИ Ζερβή

На јужното подножје на планината Кајмак- 
ϊ. ла надморска влсочлна од 760 мстри, е 
Иожено македолского ссло Жсрви (2Г50’ х 

Г». чис нассление во етнички поглед до дснсс 
претрпепо никакви промени. Селото адмл- 
«тивло влегува во составот ла општпната 
во. К'нчов го сломнува со 290, а Бранков со 

иакедонски житслл, додека кај Мплоевлќ с 
лежано со 40 македонски куќи. Во пописот 

1913 година е евидентирано со 256, во 1920 го- 
а со 244, во 1928 годила со 304, а во 1940 годл- 
-о 457 жители. Жерви прилично настрада во 

■нската војна, лорадл што неколку семејства 
'лпнци побсглаа во Рспублика Македонија, а 
гте се засолпија во побезбеднл места. 11о 
ализирањето на ситуацијата повеќемлна од 
нгге се вратија. во сслото. Во поплсот од 

I година Жсрви с евидентирано со 260 жл γό- 
βο 1961 годлла со 392, во 1971 година со 375, 
1981 година со 326, а во 1991 година со 334 
гелп. Во близина ла сслого постојат наслаги 
чермср кол сс уштс лс се во експлоатацлја. 
ото како полупланилско с мошне ласлвло. 
вни производи се пчеллцата и пченката, а па- 
^нието делумно се заллмава л со сточарство. 
□оследно врсмс посебло вллмапле му се пос- 
ува на овоштарството, особело ла лролзвод- 
го ла оревл л црешл кол тука добро успеваат.

19) ЈАВОРЈАНИ (ЈАВОРЕНИ)
- ПЛАТАНИ Πλατάνη
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу 7 километри јужло од Воден, на над 
• рска влсочлла од 160 мегрл лежл малото ма- 
■Етнско село Јаворјали (22°03’ х 40°46'). Гоа 
нрстставува самостојла општина во Воделската 

околпја (ларсдба од 6.8.1934, Вл. в/к бр. 285/1934), 
члј аТар олфаќа поврншла од 11 квадратлл кило- 
мстрл. С 'слото лс е млогу старо, а се смета дека с 
ословало од жлтслл на селото Пожар Меглсп- 
ско. ксп гука откупувалс лмоти л лостелсао сс 
прссслувале. Јаворјалл отсскогаш блло насслсно 
со Максдонцл л во стллчкл поглед до делес лс 
претрпсло ллкаквл промели. К'пчов го спомнува 
со 66, а Брачков со 72 македонскл жителл, додс- 
ка Милоевиќ го белсжл со 15 македонски куќл. 
Во поллсот од 1913 годила Јаворјанл с свиденти- 
рало со 55 жители, во 1920 годлла со 128. во 1928 
година со 322, а во 1940 година со 379 жлтсли. Во 
времето па Втората свсгска војна ирлллчно нас- 
трада, а ле беше лоштедено нл во Граѓалската 
војна. Меѓутоа, л локрај слте страдања, сслото 
во полисот од 1951 годлна с забелсжачо со 387 
жлтелл. во 1961 годлла со 499, во 1971 годлаа со 
453, во 1981 година со 478, а во 1991 годлла со 466 
жителп. Сслого е моллјс богато. Пасслеллсто 
одглсдува млогу овошкл (лраскл, јаболка л цре- 
пш). а пролзведува и жлто. Делумло с развиено и 
краварството.

20) КАМЕНИК
- ПЕТРЕА 1 Ιετραία
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Каменик с расположеио јужно од 
Вртпкоп, од кадс што е оддалечено околу 5 кпло- 
мстри (22"09' х 40°43'). Тоа претставува самостој- 
ла олштина во Воделската околлја (п. од 16.6. 
1926. Вл. в/х бр. 217/1926), во чиј сос гав влегува- 
ат л селата Бања л 11ово Ссло. 11егова га надмор- 
ска влсочлна лзлесува 60 метрл, а агарот ла ол- 
(птлнага опфаќа поврплша од 24 квадра глл кило- 
метрл. До 1924 годлла Камснлк блло населело 
лсклучлтслло со максдолско ласелсллс. К'лчов 
го сломлува со 220 жлтслл Македолцл. Бралков 
со 120, а Мллоевлќ бележл 8 македолскл л 11 ку- 
ќл на Ромл хрлстлјалл. Во лоплсот од 1913 годл- 
на с свлдсл глрало со 126, а во 1920 годлла со 128 
жлтелл. Во 1924 годлна во Камеилк се ласелиле 
поголсм број бсгалски семејства (89 семејства со 
396 доселелицл), така шго селого во 1928 годлна 
сс зголемлло ла 516 жлтслл, а во 1940 годлла ла 
722, од кол 290 Македонцл, а осталатите бегалци. 
Слоред пописотод 1951 годила селото лмаше 626 
жлтелл, во 1961 годлла 813, во 1971 годила 786, во 
1981 годива 845, а во 1991 годлла 871 жи гел. Бидеј- 
ќи лсжл в лолс л земјлштето се лаводлува, Каме- 
плк с МО11Л1С бога го. Главни лроизводи сс овошје 
(лраски л јаболка) л во ломало коллчество жлто. 
Делумло с развлело л краварството. Сслого сс ла- 
ога крај железллчка ллллја и лма своја железничка 
сталлца. Гука е смсстсла и жалдармсрлска ста- 
нлца која вршл надзор и врз леколку околли села.

-аселените места во Егејска Македонија - I дел
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21) К ДРОВО (КДРЕВО)
- ЛГИОС’ ДИМИТРИОС (КЕДРОНА) 
Άγιος Δημήτριος (Κεδρώνα)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926, 
Вл. в/к бр. 39/1950)

Околу два километра јужно од главпиот пат 
(14-ти километар) од Воден за Острово и Лерпн, 
на северните падини на планината Каракамсн на 
надморска височипа од 790 метри е расположепо 
селото К'дрово ('2Г55' х 40°45') кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Остро- 
во. Во минатото селово било населено со чисто 
македонско население кое било преселено во Ме- 
симср. К'нчов го спомнува како мала турска на- 
селба, а Милоевиќ правилно го води како влашка 
населба, затоа што атарог на селото бил откупен 
од турски бег од Власите дојдени од Епир и на- 
сслени тука. Оваа населба тој ја регистрира со 
100 куќи. Според пописот од 1913 година селото 
имало 390, а во 1920 година 573 жители, сите 
Власи. Во 1925 година за Романија се иселилс по- 
голсм број семејства (селото се наоѓало под вли- 
јаписто на романската пропаганда како и селото 
Патсчина), така пгго во 1928 година селото има- 
ло само 168 жители, а во 1940 година 159. К'дро- 
во настрада во Граѓанската војна кога, во зимата 
1947 година, жителите биле повлечени во Водеп 
од страна на грчките монархистички власги. Се- 
лото не беше обновено веднаш по нормализа- 
цијата на ситуацијата, поради што во пописот од 
1951 годииа К'дрово не се спомнува, додска во 
пописот од 1961 година е евидентирано со 30 жи- 
тели, во 1971 година само со 4, во 1981 година со 
8, а во 1991 година со 29 житсли. Всушност, жи- 
телите од К'дрово останаа да живеат во Воден и 
во други градски центри, но ги задржаа своите 
имоги. До напуштањето на селого неговите жи- 
тели сс занимаваа исклучително со сточарство.

22) КОЛИБИ ΙΙΑ ЈАНАКУЛА
- КАЛИВИЈА (КАЛИВИЈА ЃАНАКУЛА) 
Καλύβια (Καλύβια Γιαννακούλα)

Северно од Острово и Ослово, во пазувите 
на Кајмакчалан, на надморска височина од 1.540 
метри до крајот на 1943 година била расположе- 
на колибарска населба познага под името Коли- 
би на Јанакула (21°52' х 40°54'), која администра- 
тивно влегувала во составот на општината Ос- 
лово. Таа била лоцирана сосема близу до грчко- 
максдонската граница и е позната по гоа што 
тука во летото, есента и зимата 1943 година ло- 
горувал еден баталјон на Е.ПАС, како и гевге- 
лискиот одрсд „Сава Михаилов" и тиквешкиот 
одред „Добри Даскалов", а малку подоцна и би- 
толскиот одред „Гоце Делчев". Тука е формиран 

и македонскиот баталјон „Страшо Пинџур". ·--* 
ко посебна населба прв пат се спомпува во псзм 
сог од 1940 година со 129 жители, сиге сточ-тш 
Каракачани. Името потекнува од старсшингЈ· 
на сточарите Јанакула. Оваа населба била изл! 
рсна во германската офанзива во јануари 1 — 
година и повеќе нс сс спомнува.

23) КОЛИБИ НА НАНА
- КАЛИВИЈА НАНА Καλύβια Νάννα

Западно од Колибите на Јанакула, од 
што била оддалечена околу пет километри, речм 
си па истата надморска височина, во пазувите м 
Кајмакчалан до еден од многуте негови извсри 
до крајот на 1943 годипа постоела колибарска за 
сслба позната под името Колиби на Нана (21 -Н 
х 40°55'). (Имсго доага од старешината на стз! 
чарите, кои биле Каракачани.) Населбата е пзпЈ 
рсна во германската офанзива од јануарп I — 
година и подоцна нс била подигната.

24) КОСТЕН (КОСТИНО) Κόστεν

Јужно од Теово и северозападно од Владс ·· 
до крајот на XIX век постоела мала македонси 
населба позната под имсто Костен (21°59’ х 40°4 ' 
Оваа иаселба, која се наоѓала во атарот на Тг-1 
ово, се распаднала од зулумите на разбојничкиж 
банди, а нејзиното население заради поголе^ 
безбедност се прибрало во Теово.

25) КОТУГЕРИ (КУТУГЕРИ)
- КЕСАРЈАНА Καισαριανά
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) |

Селото Котугсри е расположено 8 киломе- 
гри јужно од Водеи на надморска височина ол 
140 метри (22°04' х 40°45'). Административно вле- 
гува во составот на градската оиштина Воден. До 
1924 година било населено исклучително со М>- 
кедопци. Се прстпоставува дека името го добил? 
според богомилски калуѓери, бидејќи прекарот 
кутос герос, што на максдонски јазик значи глу-1 
пав старец, Византијците го употрсбувале за к>- 
лугеритс кои и припаѓалс на богомилската ерес 
К’нчов селото Котугери го спомнува со 60, <| 
Брапков со 48 македонски жители, додека Мило- 
свиќ го води со 6 македонски куќи. Во пописст 
од 1913 година е евидентирано со 44, а во 1920 го 
дина само со 18 жители. Грчкитс власти во 1924 
година го населија со бегалски семејства, поради 
што максдонските семејства се прибрале во се- 
ло го Јаворјани. Така ссло го станало чисто бега.~.· 
ска населба која како таква во 1928 година се вс- 
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1а - 113, а во 1940 година со 140 жители. Поради 
глганската војна бројот на населението на село- 

с <етно се намали, така што во 1951 година се 
ж^астрирани 94, во 1961 година 123, во 1971 го-

· 116, во 1981 година 91, а во 1991 година 99 
Како полупланинско, селово е доста па- 

Главни производи се жито и овошје (прас-
■ јаболка).

26) КОЧАНА
- ПЕРЕА ΓΙεραία
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Јужно од Острово, крај самиог југоисточен 
' на Островското Езеро, на надморска висо- 
- од 640 метри е расположено селото Кочана 

2 - ’ х 40”44'). Тоа претставува самостојна оп- 
•ина во Воденската околија, чиј атар опфаќа 
■мсшина од 46 квадратни километри (поголеми- 
г жл од а гарот се простира на северозападниот 
Ж-’ од планината Каракамен). Кочапа до 1924 го- 
ЈИва била населена исклучително со турско насе- 
Ж»е (од племето Коњари). Како такво, К'нчов 

го спомнува со 1.500 турски жители, а Ми- 
со 350 турски куќи. Во пописот од 1913 

шглна е евидентирано со 1.409, а во 1920 година
404 жители. По нивното иселување во 1924 

жжна во Турција грчките власти тука населиле 
•сталски семејства од Мала Азија. Нивниот број 
■в 1928 година изнесувал 986, но поради иселува- 

во 1940 година опаднал на 713 жители. Во 
година бројот на жителите се намали на 628, 

■■1961 година на 582, во 1971 година имаше 500, 
« 1981 година 461, а во 1991 година 399 жители. 
Иамалувањето на бројот на населението се дол- 
■з на пасивноста па селото, чиишто жители сс 
®е<елуваат главно во Кајлари. Најмногу се про- 
■аедува жито, гутуп и леќа, а делумно се раз- 
•ие=и лозарството и сточарството.

27) КРОНЦЕЛЕВО (КРОНЦЕЛОВО)
- КЕРАСЕЕ Κερασέαι
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Во југоисточните падини на планината Кај- 
■■жчалан на надморска височина од 700 метри е 
авлЈоложено убавото максдонско село Кронце- 
Жас (21°58' х 40°53') кое административно влегу- 
■» во составот на општината Теово. До 1879 го- 
Жза селото било населено исклучително со Ма- 
■езонци. Меѓутоа, таа година турските власти 
1«ка иаселиле босански муслимани, кои дошле од 
Ѕхна по анексијата на Босна од страна на Ав- 
-~~»-Угнарија. Така селото станало мешана на- 
■аба со македонско и со босанско муслиманско 
«■ - к ние чиј јазик бил српско-хрватски. К'нчов 

селото го спомнува со 300 Македоици и 280 мус- 
лиманн кои погрешно ги води како Турци, додека 
Милоевиќ правилно регистрира 60 македонски и 
50 босански муслимански куќи. Во 1913 година 
селото е евидентирано со 311 и во 1920 година со 
488 жители, од кои сосема мал број муслимани 
кои во 1924 година по сила на Лозанската кон- 
венција биле принудени да се иселат во Турција. 
На иивно место се населил извесен број бегалски 
семејства со вкупно 115 жители, така што селото 
стаиало повторно мешана населба, во која пре- 
овладувале Македонците. Кронцелево во 1928 
година имало 474, а во 1940 година 579 жители, 
од кои 500 Македонци, а само 79 бегалци кои во 
времето на Граѓанската војиа го напуштија село- 
то, така што тоа остана чисто македонска насел- 
ба, но со намален број жители. Селото многу на- 
страда за времс на Граѓанската војна; покрај за- 
гинатите повеќе македонски семејс гва беа прину- 
дени да побараат засолнипгге во Република Маке- 
донија. Во 1951 година селото е евидентирано со 
338 жители, во 1961 година со 422, во 1971 година 
со 378, во 1981 година со 374, а во 1991 година со 
451 жител. Иако планинско, селото Кронцелево 
е мошне богато, особено со цреши кои тука мно- 
гу добро успеваат (и ново го грчко име доаѓа од 
овој плод: Керасее = Црешево) и кои со успсх се 
пласираат на странските пазари. Во голема мсра 
е развиепо и сточарството, бидејќи атарот е дос- 
га голем и погоден за сточарење.

28) ЛИВАДИЦА Λιβαδίτσα

Мала македонска населба која сс наоѓа на 
мала оддалеченост југоисточно од селото К'дро- 
во и која се распаднала во немирпите години 
(2Г57' х 40°45'). Нејзиното население се прибрало 
во селата К'дрово и Месимер.

29) ЛИВАДИЦА Λιβαδίτσα

Мала македонска населба лоцирана меѓу 
селата Старо Под и Ошлјани (22°00' х 40°44'). Се 
раструрила во нсмирнитс години, а нејзиното на- 
селение се прибрало во село го Под.

30) ЛУКОВЕЦ (СГАРО ЛУКОВЕЦ)
- ПАЛЕА СОТИРА (СОТИРА)
Παλαιά Σωτήρα (Σωτήρα)
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Воденската 
околија, во чиј состав влегуваат и селата: Почсп, 
В'лкојанево и Самар. Расположено е на оддале- 
ченост од 10 километри северно од градот Воден, 
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на самиот пат кој од Воден води за Сботско, иа 
надморска височина од 440 ме гри (22°04' х 40”5Г). 
Атарот на општината опфаќа површина од 68 
квадратни километри. Селото Луковсц до 1924 го- 
дина било населено исклучително со македонско 
паселепие. К'нчов го спомнува со 300, а Бранков 
со 200 жители Максдонци, додека Милоевиќ го 
регистрира со 25 македонски куќи. Селото во 1913 
година е регистрирано со 219, а во 1920 година со 
222 жители. Во 1924 година грчките власти тука 
населиле дваесетина бегалски семејсгва со вкуп- 
но 80 бегалци, така што селото станало мешана 
населба, која во 1928 година имала 384 жители, а 
во 1940 година 431 жител. Од нив, според статис- 
гичките податоци на НОФ, бројот на бегалците 
во 1947 година изнесувал 60 души. Луковец нас- 
трада во Граѓанската војна, а неговото население 
бсше повлечено во градот Воден. По нормализа- 
цијата на сизуацијата грчките власти изградија 
сосема нова населба два километра посевероза- 
падно од старата и и го дадоа исгото име. За да сс 
прави разлика, старата населба бешс именувана 
Стара (Палеа Сотира) и како таква во пописот од 
1961 годииа се води без жители, пгго значи дска 
сите веќе беа преселсни во новоизградената па- 
селба. Во 1971 година старата населба се води 
само со 4, во 1981 година со 3, додека во пописот 
од 1991 годипа с свидентирана без жители.

31)МЕСИМЕР
-МЕСИМЕРИОН Μεσημέριον

Големо максдонско село расположспо на два 
километра западно од Водсн во подножјето на 
планината Каракамен, на надморска височина од 
400 метри (22°02' х 40°47'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Воденската околија (ц. н. од 
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа 
површина од 24 квадратни километри. Селото 
отсекогаш било насслсно со македонско населе- 
нис и во етнички поглед до денеска не пре грпело 
никакви промсни. Во Месимер во XVIII и XIX век 
се преселиле жителитс од соседните помали на- 
селби кои биле растурени во немирните години 
од разбојничките банди: К'дрово, Фурка, Ливади- 
ца, Алгири, Свети Николци и Свети Горѓи. К’н- 
чов селото Месимер го спомнува со а Бран- 
ков со 1.256 жители Македонци, додека Мило- 
евиќ го води со 190 македонски куќи. Во 1913 
година Месимер е евидентиран со 856 житсли, во 
1920 година со 827, во 1928 година со 961, а во 
1940 година со 1.145 жители. Бидејќи настрада во 
Граѓанската војна, во 1951 година имаше само 706 
жители. Ваквата состојба е резултат на загина- 
тите во војната, како и на преселбата на поголем 
број ссмсјсгва во Република Македонија. Во 1961 
година Месимер имаше 872 жигели, во 1971 година 

846, в<> 1981 година 840, а во 1991 година 1.014 жи- 
тсли. Главни производи на прилично пасивното 
село Месимер се жито, костени, црсши, праски и 
јаболка. Донекаде е развиено и сточарството.

32) НИСИЈА
-НИСИОН Νησίον

Селото Нисија пре гставува чисто македон- 
ска населба, како во минатото така и денеска. 
Лежи на падините на планината Кајмакчалан на 
надморска височина од 520 метри (21°56' х 40°50'), 
Претставува самостојна општина (наредба од 
26.11.1929, Вл. в/к бр. 424/1929), чиј атар опфаќа 
површина од 18 квадратни километри. Ќ'нчов се- 
лото го спомнува со 340, а Бранков со 368 ма1 
донски жители, додека Милоевиќ го регистр! 
со 60 македонски куќи. Селото Нисија во 1913 
дина е евидентирано со 353 жители, во 1920 го 
на со 347, во 1928 година со 497, а во 1940 год| 
со 607 жители. Селото прилично настрада 
Граганската војна, кога и повеќе семејства пс 
раа засолнипгге во Република Македонија. Пор 
гоа во 1951 година е регистрирано со 533 жите 
во 1961 година со 656, во 1971 година бројот 
жигелитс се намали на 510, во 1981 година 
508, а во 1991 година е евидентирано со 587 жи 
ли. Дел од најплодната земја на селото, која 
наоѓаше во полето, беше потопен во 1956 год 
од вештачкото Владовско Езеро изградено со 
дроцентралата под Владово. Со тоа селаните ’ 
те повеќе беа осиромашени. Главни произв 
на населението се жито, кокар и овошје (јаба 
и цреши). Делумно е развиено и сточарството. 
што постојат погодни пространи површини.

33) НОВЧЕГАН
- НЕОС’ АГИОС АТАНАСИОС
Νέος Άγιος Αθανάσιος

Новоизградена населба во осумдесетг 
годипи 8 километри северозпадно од Острово 
километри југоисточно од Чеган (21°48* х 40Ί 
Официјално прв пат се спомнува во пописот 
1991 година со 342 жители. Всушност се ра61 
за поголемиот број на жителите од селото Чг 
кои се преселени во новата населба. (Види и α 
Чеган.)

34) НОВО ЛУКОВЕЦ
- СОТИРА (НЕА СОТИРА) 
Σωτήρα (Νέα Σωτήρα)

Новоизградена населба подигната по Г 
ѓанска га војна на 11 километри северно од Во 
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■ на три километри северозападно од Луковсц, 
аи самиот главен па г од Водсн за Сботско (22°03* 
х 40°52’). Во селото биле сместени жителите од 
«лото Луковец, кое како такво денес с избри- 
иано од евиденцијата. Новата населба во попи- 

од 1951 година е евидентирана со 290, во 1961 
ккина со 369, во 1971 година со 267, во 1981 го- 
ина со 242, а во 1991 година со 250 жители. (Ви- 
ж и село Луковец.)

35) НОВО РУСИЛОВО
- НЕА КСАНТОГИЈА Νέα Ξανθόγεια

Новоподигната населба во осумдесеттите го- 
жни на помалку од три километри северно од Ру- 
виово и на 4 киломезри североисточно од Острово 
2. 52' х 40°49'), во која биле преселени жителиге 

■□а селото Русилово. Официјално прв паг е еви- 
жетирано како населба во пописот од 1991 годи- 
»· и тоа со 150 жители. (Види и село Русилово).

36) НОВО СЕЛО (ЕНИ ЌОЈ)
- ПЛЕВРОМА Πλεύρωμα
(н. од 24.3.1927, Вл. в/к бр. 458/8.4.1927)

Ново Село лежи в поле, во непосредна бли- 
а на селото Каменик, под чија општина и при- 
а Крај селото поминува и железничката ли- 
» Солун - Воден - Лерин, а негова га надмор- 
•исочина изнесува 70 метри (22°08' х 40”43').

Село, како и сите околни села, до 1924 го- 
бвло населено исклучително со македонско 

ние. Како такво, К'нчов и Бранков го спом- 
со 90 жители Македонци, Милоевиќ со 2 

иски куќи, додека во пописот од 1913 го- 
регистрирано со 36, а во 1920 година со 26 

Во 1924 година грчкиге власти тука 
к бегалски семејства од Понд и Источна 
к така шго Ново Село станало мешана 
к која во 1928 година е евидентирана со 

* во 1940 година со 208 жители, од кои бро- 
» Македонците е непгго поголем од оној на 
изгге Во 1951 година сслото имаше 188 жи- 

■о 1961 година 262, во 1971 година 273, во 
№лна 280, а во 1991 година 276 жители. Би- 
' јсжи в поле, а земјипггето речиси целосно 
■озвува, Ново Село е доста богато. Главно 
«ѕе на населението е овоштарството (пра- 
I аболка), а се произведува и пченица, свилс-

■ кокар.

’ НОВОСЕЉ

·-' македонско село, лоцирано околу два 
•. -ра источно од селото Кронцелево, на ме- 

стото каде постојат старите лозја иа Кронцелево 
(2Г’59' х 40°53'). Сс распаднало во немирните го- 
дипи, а неговото население се прибрало во сосед- 
ното село Кронцелево.

38) ОРИЗАРИ
- РИЗАРИОН (ОРИЗАРИОН)
Ριζάριον (Ορυζάριον)

На 7 киломери јужно од градот Воден, крај 
главниот пат од Солун за Водеп, лоцирано с бо- 
гагото село Оризари (22°06' х 40°47'). Тоа прет- 
ставува самостојна опиггина во Воденската око- 
лија (н. од 5.1.1931, Вл. в/к бр. 2/1931), чиј атар 
опфаќа површина од 13 квадратни километри, а 
неговата надморска височина изнесува 80 метри. 
Селото до 1924 година било населено исклучи- 
гелно со македонско население. К'нчов го спом- 
нува со 210 Македонци и 90 Роми христијани, 
додека Бранков погрсшно го регистрира само со 
48 македонски жители. Милоевиќ селото го води 
со 20 македонски и 5 ромски куќи, додека во 1913 
година е свидентирано со 148, а во 1920 година со 
257 жители. Тука во 1924 година биле населени 
бегалски семејства од Понд и од Кавказ (вкупно 
172 бегалци), така пгго се изменила етничката 
струкчура на населенисто. Заедно со новите бс- 
галци Оризари во 1928 година имало 492 житсли, 
а во 1940 година 753, од кои 253 Македонци и 500 
бегалци. Селото прилично настрада во Втората 
светска војна и за врсмс на Граѓанската војна, но 
и покрај загубите што ги претрпе, во 1951 година 
е евидентирано со 842 жители, во 1961 година со 
973, во 1971 година со 1.000, во 1981 година со 
1.150, а во 1991 година со 1.212 жители. Селото 
го задржа своето население затоа што лежи сред 
поле, а земјиштето речиси целосно се наводнува. 
Оризари е мошне богато, бидејќи произведува 
многу овошје (над 7 милиони килограми праски, 
над 4 милиони килограми јаболка, а и големи 
количсства круши).

39) ОРМАН ЧИФЈ1ИК
-ДЕНДРИ Δενδρί
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Селото Орман Чифлик (22°08' х 40°45') било 
лоцирано мсѓу селата В’нгени и Ризово, а и при- 
пагало на општината Каменик. К'нчов го спом- 
нува како македонска населба со 48 жители, 
Бранков со 60 житсли, додека Милоевиќ го реги- 
стрира со 5 македонски куќи. Во пописот од 1913 
година е свидептирано со 32 житсли, а во 1920 
година само со 14. Во 1928 година селото добило 
ново грчко име, но изгледа дека истата година се 
растурило, бидејќи не се спомнува во пописот од 
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1928 година. Неговото население се прибрало во 
околните села, бидејќи земјиштето, кое било бе- 
говско, им било доделено на бегалски семејства 
сместени во селото Ризово.

40) ОСЛОВО
- ПАНАГИЦА ΓΙαναγίτσα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Ослово е расположено на 5 киломе- 
три северно од Острово во подножјето на Кај- 
макчалан (2Γ5Γ х 40°5Г). Тоа лежи на надморска 
височина од 720 метри, а претставува самостојна 
општина во Воденската околија (царска наредба 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918). Општинскиот 
атар опфаќа површина од 45 квадратни киломе- 
три. Ослово во недамнешното минато било насс- 
лено исклучително со македонско население, ка- 
ко и сите села од островскиот регион. Меѓутоа, 
тоа население било насила истерано од Турците, 
кои ги присвоиле имотите и целото село и на тој 
начин Ослово станало турска населба. Според 
К'нчов тука живееле 1.100 Турци и 50 Македон- 
ци, а Бранков спомнува дека тука, покрај Тур- 
ците, живееле само 16 Македонци. Милоевиќ ве- 
ќе го води како чисто турска населба со 350 куќи. 
Последните македонски жители биле принудени 
да се преселат во соседното македонско село 
Жерви. Во пописот од 1913 година Ослово е еви- 
дентираио со 1.327, а во 1920 година со 1.274 жи- 
тели, сиге Турци. По нивното иселување во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс населени бегалски семејства од Понд, Ис- 
точна Тракија и Мала Азија. Со новите жители, 
според пописотод 1928 година, Ослово имало 682 
жители. Во 1940 година се попишани 912, во 1951 
година 965, во 1961 година 743, во 1971 година 
644, во 1981 година 727, а во 1991 година 702 жи- 
тели. Причината за иамалувањето на бројот на 
населението се должи на преселувањето на дел 
од населението во градските центри во земјата и 
во странство, бидејќи селото е мошне пасивно. 
Главен производ на ова релативно сиромашно се- 
ло е житото. Во последно време се развива овош- 
гарството, а делумно е развиено и сточарството. 
Во селото е сместена жандармериска станица ко- 
ја врши надзор и врз неколку околни села.

41) ОСГРОВО
- АРНИСА Άρνισσα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Крај самиот североисточен брег на Остров- 
ското Езеро, на 25 километри западно од градот 
Воден, на надморска височина од 580 метри е 
расположено големото село Острово (21°50’ х 

40°48'). Тоа претставува самостојна општина во 
Воденската околија (ц. н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), чиј атар, во кој влегуваат и селата Ру- 
силово, Друшка и К'дрово, опфаќа површина од 
63 квадратни километри. Низ Острово минува 
железничката линија Солун - Лерин - Битола, по 
која Острово е оддалечено од Солун 137, а од Ле- 
рин 52 километри. Бидејќи е прилично оддалече- 
но од Воден, Острово на некој начин претставува 
скопомски и сообраќаен цсптар. Тука има некол- 
ку административни установи, амбуланта, жандар- 
мериска поткоманда и други институции, како и 
гимназија. Острово во минатото било населено 
исклучително со македонско население, но со вре- 
ме во него почнале да се населуваат и турски се- 
мејства, така што станало мешана населба која 
К’нчов ја спомнува со 750 македонски и 450 тур- 
ски жители, додека според Бранков бројот на 
Македонците изнесувал 1.040 жители. Милоевиќ 
селото го води со 160 македонски и со 95 турски 
куќи. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 1.498, а во 1920 година со 1.276 жители. По исе- 
лувањето на Турците во 1924 годипа грчките влас- 
ти во селото населиле бегалски семејства од Понд 
и од Мала Азија со вкупно 305 бегалци, така што 
тоа повторно станало мешана населба која во 
1928 годпна имала 1.289, а во 1940 година 1.669 жи- 
тели од кои две третини Македонци и една тре- 
тина бегалци. Бројот на неговите жители во 1951 
година изнесуваше 1.730, а во 1961 година 1.827. 
Поради иселувањето во градските центри во зем- 
јата и во странство во 1971 година бројот на насе- 
лението е намален на 1.396, за во 1981 година да 
се зголеми на 1.464, а во 1991 година на 1.530 жи- 
тели. Главно занимање на населението е земјо- 
делството, но во селото постојат и трговски и 
занаетчиски дуќани, како и домаќинства кои се 
занимаваат со риболов. Главни производи на на- 
селението на Острово се жито, граорни култури 
и грозје, а во последно време се интензивира овош- 
тарството, за кое се користат површините осло- 
бодени од водата на Островското Езеро. Непо- 
средно до Острово, од негова јужна страна е из- 
граден тунел низ кој водата од езерото се прене- 
сува во реката Вода за над Владово да се форми- 
ра големо вештачко езеро (Владовско Езеро, чии 
акумулациони води се користат за хидроцентра- 
лата Владово). Поради тоа површината на Остров- 
ското Езеро е намалена и повлечена повнатре, така 
што езерото веќе не претставува кеј на Острово.

42) ОШЛЈАНИ
- АГИЈА ФОТИНИ Αγία Φωτεινή
(н. од 11.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

На североисточните падини на планината 
Каракамен на надморска височина од 660 метри, 
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- λί селото Под, лежи македонското се- 
ни (22°00' х 40°43'), познато по своето 

> во Негушкото востание од 1822 година. 
"ретставува чисто македонска населба и 

■оглед до денеска не претрпело никакви 
I промени. Тоа е многу старо село; се 
а во најстарите турски сиџили, а опста- 
покрај сите неволји што го снашле во 
Ό. особено во Негушкото востание и во 
ката војна од 1946-1949 година. К'нчов го 
а со 50, а Бранков со 120 жители Макс- 

лодека Милоевиќ го води со 15 максдон- 
■- Официјалните пописи на грчките влас- 

заваат следниве бројки за движењсто на 
на неговото население: во 1913 година 

119 жители, во 1920 година 94, во 1928 го- 
К-·. во 1940 година 186, во 1951 година 173, 

година 230, во 1971 година 254, во 1981 
266, а во 1991 година 302 жители. Прави 
< тоа што, иако селото е планинско и 

ѕо пасивно, бројот на неговите жители не 
■гто не се намали, туку се зголеми, за раз- 
м сите други планински села од ова под- 
■о кои се покажува осетно намалување на 
г на жителите. Инаку селаните од Ошлјани 
вати како дрводелци и претприемачи, а по- 
се занимаваат со сточарство и со земјодел-

- ПАТЕЧИНА
- ПАТИМА Πάτημα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Сслото Патечина настрада во германската 
лва во јануари 1944 годипа и за време на 
нската војна и како такво повеќе нс постои. 
лоцирано на југозападните падини па Кај- 
лан на надморска височина од 1.030 метри

х 40*5 Г), близу до некогашното растурено 
онско село Турице. Во подалечното минато 
населено со македонско население, но се 
знало во псмирните години. Многу подоц- 

зо втората половина на XIX век, местото го 
упиле Власи сточари, дојдени од Епир, од 
>јси турски бег од село го Ослово. Тие се пре- 

■Елиле тука со своитс стада и повторно го подиг- 
жие селото Патечина. Оттаму доаѓа и забуната 
» К'нчов и Бранков кои селото го спомнуваат 
«а < македонска иаселба, додека Милоевиќ пра- 
■влно го води како влашка населба со 150 куќи, 
«г- секако е претерана бројка, бидејќи селото 
»* пописотод 1913 година е евидентирано со 216, 
* вг» 1920 година со 325 жители, сите Власи. По- 
■алж големото иселување во Романија во 1925 го- 

(селото се наоѓало под влијанието на роман- 
гжлта пропаганда) бројот на неговите жители во 

година опадна на 185, а во 1940 година на 

само 91 житсл. Причината за натамошното нама- 
лувањае на бројот на населението сс должи на 
фактот што повеќе семсјства од селото во меѓу- 
времс се иселиле во Воден и во Нсгуш. Во зи- 
мага 1947 година грчките власти сточарите од 
Патечина, кои во меѓувреме го обновиле своето 
село, ги преселиле во Воден, а тие по нормали- 
зацијата на ситуацијата повторно не се вратиле 
пазад и не го обновиле селото кос денеска лежи 
во урна гини.

44) ПАЧАРЕШЌОЈ
- ПРОАСГИОН (ПРОАСТИОН ЕДЕСИС) 
Προάστιον (Προάστιον Εδέσσης)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Пачарешќој с мала населба во непо- 
средна близина иа градот Воден, под чија опигги- 
на и припаѓа. Лоцирано е околу 4 километри јуж- 
но од Воден на надморска височина од 140 метри 
(22°04' х 40°47'). Од главниот пат е оддалечено 
околу 500 метри. Во минатото било населено со 
македонско население, но грчките власти во 1924 
година тука населиле неколку бегалски семејства 
со вкупно 48 бегалци, така пгго тоа станало ме- 
шана населба која во 1928 година имала 59 жите- 
ли, во 1940 година 91, во 1951 година 41, во 1961 
година 84, во 1971 година 64, во 1981 година 61, а 
во 1991 година исто така 61 жител. Главно зани- 
мање на населението е земјоделството, овоштар- 
ството и сточарството.

45) ПОД
- ФЛАМУРЈА Φλαμουριά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 10 километри југозападно од Воден, 
во подножјето на планината Каракамен, на над- 
морска височина од 315 метри лежи селото Под 
(22°0Г х 40°45'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Воденската околија (ц. н. од 31.1.1920, 
Вл. в/к бр. 43/1920), во чиј состав влегува и мало- 
то македонско село Ошлјани. Атарот на општи- 
ната опфаќа површина од 53 квадратни киломе- 
три. Селото Под до 1924 година било населено 
исклучително со македонско население. К'нчов 
го спомнува со 350, а Бранков со 304 жители Ма- 
кедонци, додека Милосвиќ го води со 55 маке- 
донски куќи. Во 1913 година селото броело 161, а 
во 1920 година 275 жители. Во 1924 година грчки- 
те власти тука населиле и неколку бсгалски се- 
мејства од Мала Азија со вкупно 36 бегалци, та- 
ка што селото станало мешана населба во која 
апсолутно мнозинство го сочинувале Македонци- 
те. Во 1928 година селото е евидентирано со 381 
жител, а во 1940 година со 507 жители, од кои са- 
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мо 37 бегалци (според статистиката на НОФ од 
1947 годипа бројот на бегалците изнесувал 30 ду- 
ши). Селото настрада во зимата 1947 година, ко- 
га неговите жители насила беа преселени во Во- 
дсн од грчките монархистички власти. По норма- 
лизацијата иа ситуацијата селото беше обповеио. 
Во 1951 година всќс се води со 525 жители, во 
1961 година имаше 634 житсли, во 1971 година 621, 
во 1981 година 665, а во 1991 година 661 жител. 
Главно занимање на неговите жители е овош- 
тарството. Се произведуваат големи количества 
праски, јаболка, јагоди, кокар и другп земјодел- 
ски производи. Делумно с развиено и сточарството.

46) ПОЧЕП
- МАРГАРИТА Μαργαρίτα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Почсп е мало планинско село (22°02' х 40°53'), 
кое административно влегува во составот на оп- 
шгината Ново Луковец. Лежи северно од градот 
Воден на околу три киломе гри западно од патот 
Воден - Сботско, на надморска височина од 400 
мстри. Тоа отсекогаш претставувало чисто маке- 
допска населба, која до денсс исма претрпено 
пикакви етнички промени. К'нчов селото Почеп 
го спомнува со 200, а Бранков со 208 жители Ма- 
кедонци, додека Милоевиќ го регистрира со 30 
македонски куќи. Во пописот од 1913 година с 
свиденгирано со 148, а во 1920 година со 177 жи- 
тели. Грчките власти во 1924 година во селото 
населиле неколку бегалски семејства со вкупно 
26 бегалци, така што селото станало мешана на- 
селба која во 1928 година имала 245 жители. Мс- 
ѓутоа, бегалските семејства бргу го напупггилс се- 
лото, така што тоа и натаму останало чисто ма- 
кедонско ссло кое во 1940 година имало 217 жп- 
тсли. Почеп настрада во Граѓапската војна п не- 
говитс жи гели во зимата 1947 годииа насила бса 
преселени во градот Воден. По нормализацијата 
на ситуацијата селото беше обновено. Бројот на нс- 
говите жители во 1951 година изнесуваше 183, во 
1961 година 222, во 1971 година 226, во 1981 година 
229, а во 1991 година 228 жители, сите Македон- 
ци. Главно занимање на населението е сточарство- 
то и земјоделството (основни производи се цреши и 
жито). Од селото, поради учеството во Граган- 
скага војпа, побегнаа неколку семејства и поедипци 
во Република Македонија, а извесен број и загинаа. 

и Солунско), на падморска височина од 20 метрв 
лежи селото Прахна (22°13* X 40°44'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Воденската око- 
лија, со вкупна површина на општинскиот атар 
од 7 квадратни километри (царска иаредба οι 
8.5.1958, Вл. в/к бр. 84/1958). Селото Прахна до 
1924 година било населено исклучително со ма- 
кедоиско населенис. К'нчов го спомнува со 290, а 
Бранков со 320 жители Македонци. Милоевиќ го 
бележи со 30 македонски куќи, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 123, а во 
1920 година со 197 жители, сите Македонци. Вс 
1924 година грчките власти тука населиле бегал- 
ски семејства од Источна Тракија и од други ме- 
сга (вкупно 124 бегалци). Така селото станало 
мешаиа населба која во 1928 година имала 360, а 
во 1940 година 497 жители (од нив 285 Македон- 
ци и 212 бегалци). Бројот на жителите во 1951 
годииа се качи на 630, во 1961 година па 722, во 
1971 година на 746, во 1981 година на 814, а вс 
1991 година на 851 жител. Како што се гледа ол 
статис гичкиге показатели, во последниве деце- 
нии селото покажува осетен пораст благодарејќи 
на фактот што лежи в поле и земјиштето, кое е 
многу плодно, целосно се иаводнува. Подигнати 
се големи плантажи со овошје, но се произведу- 
ваат и градинарски култури, пченица, детелина. 
памук и друго. Делумно е развиено и краварството.

48) ПРЕВРТЕНЕЦ (ДЕЛИКЛИ ЌАЈА)
Πρεβρτένετς (Δεληκλή Κάγιά)

Мала чифлигарска населба во непосредна 
близина на селото Врбени, јужно од рската Ге- 
пиз Дере, на самиот пат од Вртикол за Сботско 
(22°07' х 40°5Г). Според Е1Нпо£гар1ие 0е 1а Маседо- 
1110 тука живееле 31 Македонец и 30 муслимани, 
додека К'нчов ја спомнува со 30 Македонци. Ис- 
та га бројка ја дава и Бранков. Оваа населба, која 
е позната и под името Деликли Каја, во пописот 
од 1913 година е евидентирана со 55 жители (ве- 
ројатно се работи за сточарски семејства, бидеј- 
ќи македонските го напуштиле селото порано и 
се засолниле во селото Цакони - Мегленско), до- 
дека во пописот од 1920 година се води само со 
едеп житсл. Населбата не била обновена (за сметка 
на I февртенец и Врбени грчките власти го 
изградија бегалското село Неа Зои), поради пгго 
и сс распаднала, гака што не се спомнува повеќе.

47) ПРАХНА (ПРАХЊАНИ)
- АСПРОН Άσπρο ν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На 7 километри југоисточно од Вртикоп. 
сред пространото Водепско-пазарско Поле (чи гај

49)РАНГЕЛ Ράγγελ

Мало македонско село (2Г57' х 40°5Г), лоци- 
рано во атарот на селого Теово и на самиот паз 
што води за селото Кронцелево. Се распаднало 
во почетокот на XIX век поради зулумите на раз-
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< - банди, а неговите жители се засолна-
--.т то Теово.

" РИЗОВО
РИЗОН Ριζόν

<н од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Во непосредна близина на гратчето Врти-
- но од него, сред самото поле, на над- 

а ѕисочина од 50 метри е расположено се- 
Р»зово (22°08' х 40"44'). Тоа прстставува са- 
|ва општина во Воденската околија (п. од 
1929. Вл. в/к бр. 424/1929), чиј атар опфаќа 
Еа од 10 квадратни километри. Низ село- 
г· ва главниот пат од Бер и Негуш за Вр- 
а Водеп. До 1924 година селото било пасе-

■склучително со македонско население и
I К нчов броело 180, а според Брапков 120 
• нски жители, додека во пописот од 1913 
а е евидентирано со 77 жители (во друго из- 
иа грчката статистика сс дава бројката од 

жжтели, која изгледа с поточна), а во 1920 
■а со 218 жители. Грчките власти во 1924 го- 
тука паселиле поголем број бсгалски семеј- 
сг Понд со вкупно 165 бегалци, така што се- 
станало мешана иаселба која во 1928 година 

■зентирана со 449 жители. Во 1940 година 
имаше 640 жители (од иив 240 Македонци 

£ Ѕегалци), во 1951 година поради Граѓанска- 
војна бројот на житслите опадна на 594, до- 

во 1961 година се качи на 830. Во 1971 го- 
селото имаше 968, во 1981 година 921, а во 
" лина 1.013 жители. Покачувањето на бро- 
- жптелите па Ризово се должи па големиот 
□еритет, бидејќи селото е доста богато бла- 
хние на фактот пгго лежи в поле и земји- 

. кое е многу плодно, целосно се наводнува.
с главно занимање на селанитс е овош-
вото. Подигнати се големи плантажи со 

■ѕкхи и со јаболка, но во помали количества се 
■ооиззедуваат и жито, памук и детслина, потреб- 
о исхрана на кравитс кои, исто така, сс од- 
гт - ваат во се поголем број.

51) РУСИЛОВО
-КСАНТОГИЈА Ξανθόγεια
(II. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Североисточно од Острово, на два киломс- 
оддалечено од пего, на надморска височина 

: ι 620 метри лсжело убавото македонско село 
гусилово (21°52' х 40°48'), кое административно 
ваегувало во составог на општината Острово. 

слото Русилово отсекогаш било населсно со 
и чедонско население и во етнички поглед до /ιο
ί-. нема претрпено никакви промени. К'нчов го 

спомнува со 250, а Брапков со 360 жители Ма- 
ксдопци, додска Милоевиќ го води со 45 макс- 
допски куќи. Во пописот од 1913 година е еви- 
дептирано со 335, во 1920 година со 378, а во 1940 
годипа со 478 житсли. Селото приличпо настрада 
за врсмс на Граѓанската војна, поради што не- 
колку семејства и поединци беа принудени да по- 
бараат засолниште во Република Македонија. Во 
1951 годипа Русилово имаше 405, во 1961 година 
385, во 1971 година 261, во 1981 година 161, а во 
1991 годипа само 4 жители. Причината за напуш- 
тап.сто па селото се должи на тоа што во осум- 
десеттите години во самото Островско Поле, на 
околу три километри понасевер од старата на- 
сслба, почна да се гради Ново Русилово. .Пока- 
цијата на новата населба е попогодна, бидејќи 
селото лежи речиси на главниот пат кој од Во- 
ден, преку Острово, води за Сорович и Лерин. 
(Види и с. Ново Русилово.)

52) САМАР
-САМАРИОН Σαμάριον 
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 5 километри североисточно од Воден 
и околу 2 километра источно од главииот пат од 
Воден за Сботско лежи селото Самар (22°06' х 
40°49'). Неговата надморска височина изнесува 
300 метри. Административно влегува во составот 
на општипата Ново Луковец. До 1924 година се- 
лото било населепо исклучително со македонско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 
305, а Бранков со 160 житсли Македонци, додека 
Милоевиќ го регистрира со 20 македонски куќи. 
Селото во 1913 година е евиденгирано со 87, а во 
1920 година со 84 жители. Во 1924 година грчки- 
те власти во селото населиле неколку бегалски 
семејства со вкупно 24 бегалци, така што Самар 
станало мешана населба која во 1928 година има- 
ла 210, а во 1940 година 177 жители, од кои 33 бе- 
галци, а останатите Македонци. Самар настрада 
за врсме на Граѓанската војна, а неговите жите- 
ли во зимата 1947 година грчките монархистички 
власти насила ги преселија во селото Црковјани, 
но тис по нормализацијата на ситуацијата се вра- 
тија пазад. Во 1951 година селото имаше 130 жи- 
тсли, во 1961 година 163, во 1971 година 114, во 
1981 година 128, а во 1991 година 117 житсли. Поч- 
вата е мошне пеплодпа, но и покрај тоа населе- 
писто се занимава со сточарство и земјоделство.

53) СВЕТИ ЃОРЃИ

Мала македонска населба лоцирана во не- 
посредна близина на селото Месимер. Растурсна 
е во немирните години од разбојнички банди. Неј- 
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зиното население сс прибрало во селото Месп- 
мер.

54) СВЕТИ ИЛИЈА (МЕЧКИЛИ)
- ПРОФИТИС ИЛИЈАС Προφήτης Ηλίας

Источно од Водсп и севсрно од Вртикоп, на 
надморска височина од 60 метри, расположено е 
селото Свети Илија (22°10* х 40"49'). Тоа претста- 
вува самостојна ошптина во Воденската околија 
(наредба од 11.7.1929. Вл. в/к бр. 228/1929), чиј 
атар опфаќа површина од 19 квадратни киломе- 
гри. Во минатото селото било иаселепо со макс- 
донско и со гурско население. К'нчов го спомну- 
ва со 310 Македонци и 210 Турци, додека Мило- 
евиќ го регистрира со 20 македоиски и 40 турски 
куќи. Свети Илија во пописот од 1913 годипа се 
води со 286 жители (во друго издание на грчката 
статистика се навсдснп 557 жители, пгго изгледа 
дека е поточно), а во 192(1 година селото брои 533 
жители. По иселувањето на Турците во 1924 го- 
дина во Турција, по сила на Лозанската конвен- 
ција, грчкитс власти тука насслиле поголсм број 
бегалски семејства од Понд, Кавказ и Мала Ази- 
ја со вкупно 242 бегалци. Така селото повторно 
станало мешана населба која во 1928 година с 
евидентирана со 681 жител, а во 1940 година со 
998 жители, од кои 405 Македонци и 593 бегалци. 
Видејќи не прстрпе загуби во Граѓанската војна 
(Свети Илија лежи в полс) и бидејќи земјиштето 
е многу плодно и делумно се наводнува, селото 
покажува зголемување. Во пописот од 1951 го- 
дина е евидентирапо со 1.038, во 1961 година со 
1.087 жители, во 1971 година со 1.146, во 1981 го- 
дина со 1.212, а во 1991 година 1.477 жи гели. Глав- 
ни производи на селото се: овошје (големи коли- 
чества праски и јаболка), бостан, сусам и пчени- 
ца, а делумно се развива и краварството.

55) СВЕТИ ПИКОЛЦИ

Некогашна мала македонска населба, лоци- 
рана во непосредна близина на селото Месимер. 
Растурена с од разбојнички баиди во почетокот 
на XIX век, а нејзините жители се прибрале во 
селото Месимер.

56) СТАРО ПОД

Некогашна мала македонска населба лоци- 
рана на два километра јужно од денешното ссло 
Нод (22°02' х 40"45'). Се распаднала во почетокот 
на XIX век од разбојнички бапди. Сс смста дека 
нејзините жители го основалс сслото Под.

57) ТЕОВО
- КАРИДЈА Καρυδιά
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу 13 километри северозападно од Во- 
ден, во подножјето на планината Кајмакчалан, на 
надморска височина од 580 метри лежи македон- 
ското село Тсово (2Г56' х 40°5Г). Тоа претставу- 
ва самостојпа општина во Воденската околија, во 
чиј состав влегува и селото Кронцелево. Атарот 
на оппггината опфаќа површина од 54 квадратм 
кплометри. К'нчов сслото Теово го спомнува сс 
604, а Бранков со 720 жители Македонци, додека 
Милосвиќ го регистрира со 100 македонски куќи 
Во пописот од 1913 година Теово е евидентирано 
со 517 жители, во 1920 годипа со 512, во 1928 го- 
дина со 525, а во 1940 година со 708 жители. Те- 
ово доста настрада за врсме на Граѓанската вој- 
на. Во зимата 1947 година пеговото население од 
грчките монархистички власти бешс евакуирано 
во Водсн и во Владово, но тоа сс врати назад по 
нормализацијата на ситуацијата. Селого даде и 
жртви во војната, а поради учеството во антифа* 
шистичката војна неколку семејства и поединци 
бса принудени да побараат засолниште во Репуб- 
лика Македонија. Во 1951 година, како обновена 
населба, иматпе 509 житсли, во 1961 година 603, 
во 1971 година 552, во 1981 годипа 560, а во 1991 
година 498 жители. Намалуван.ето на бројот на 
населението се должи и на преселувањето на 
неколку семејства и на поединци во Воден и во 
странство. Главни производи се: ореви, црсши и 
жито. Делумно е развиено и сточарството, за 
што постојат погодни и пространи тереии. Но- 
вото име Тсово го доби затоа што герснот изо- 
билува со орсви (Каридја на македонски јазик 
значи Ореово).

58) ТРЕБОЛЕЦ
МАВРОВУНИОН Μαυροβούνιο ν 

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

Во непосредна близина на гратчето Врти- 
коп, од неговата северна страна крај самиот пат 
од Вртикоп за Сботско, на надморска височина 
од 50 метри е расположено селото Треболеп 
(22" 10' х 40"47'). Тоа прстставува самостојна оп- 
штина во Водснската околија (царска наредба од 
15.8.1958, Вл. в/к бр. 144/1958), со вкупна повр- 
шина на општинскиот а гар од 9 квадратни кило- 
метри. До 1924 година селото било населено со 
македонско население. К'нчов го спомнува со 132 
жители, од кои 90 Македонци и 42 Роми, а Бран- 
ков со 80 македонски жители, додека Милоевиќ 
го води со 13 христијански куќи, од кои 10 маке- 
донски и 3 ромски. (Интсресно е дека во повеќе 
од статистиките од пред Балканските војни, во 
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кои покрај населените места и бројот на жи- 
ге.игге е регистрирапа и стничката припадност 
гз населението, во однос на Воденско-пазарско- 
тг' Поле, па и други региони во Македонија, 
«Сариѓолската Котлина, Леринското Поле и дру- 
Г1!, често се спомнуваат села во кои живеат Ма- 
БЕЈонцп и Роми. До разликувањето на Ромите 
«ЛЈверојатно дошло поради нивната боја, бидејќи 
■"а . ни гу по јазикот ниту по вера га нс сс разли- 
куваат од другитс Македонци, само бојата на ко- 
жата кај нив е нсшго потемна, пгго укажува дека 
се работи за стничка група која му припага па 
вжој од источните народи. Според некои прет- 
■оставки не се работи за вистински Роми, туку за 
•гтатоци на некогашни Ерменци, преселепи гука 
«а Василиј II и од други византиски императори. 
Се знас исто така дека токму во Воденско и Мс- 
саевско богомилството било мпогу разширено, а 
жинато е дека богомилското движење ги носи 
о?гге корени од Ерменија.) Селото Трсболсц во 
жжисот од 1913 година е евидептирано со 92, а во 
-920 година со 120 жители. Во 1924 година во 
жаа релативно мала чифлигарска иаселба грч- 
отс власти населиле повеќе бегалски семејства 
■жупно 198 бсгалци), така што Треболец станало 

шешана насслба, која во 1928 година имала 398 
жжтели, а во 1940 година 491 (од нив 161 Макс- 
*?нец и 330 бегалци). По војната бројот на жите- 
пт сс зголемува. Така во 1951 година селото 
«ма 686, во 1961 година 823, во 1971 година 869, 
■о 1981 година 1.012, а во 1991 годипа 1.067 жи- 
телп. Зголемувањето на бројот на населението 
■о последните децснии се должи на богатата поч- 
ва. која речиси исцело се наводнува. Нассленп- 
: τ' се занимава со земјоделство, а главни произ- 
кдп се овошје (праски и јаболка) и жито. Во 
' мала мера развиепо е и сточарството.

59) ТУРИЦЕ (ТУРИЦА)

Мала македонска населба, лоцирана во под- 
■ожјето на Кајмакчалан, во непосредна близина 
■а сслото Пагечина. Нејзиното население на- 
страдало од разбојнички банди, па заради пого- 
тма сигурпост го напуштило свосто село и се 
зрибрало во сслото Тсово.

60) ФУРКА Φούρκα

Селото Фурка било лоцирано во непосредна 
близина на селото Владово, во подножјето на 
■ланината Каракамен (22°00' х 40°48'). Се распад- 
аало во средината на XIX вск и неговите жители, 
заради поголема сигурност, се преселиле во 
селото Владово.

61) ХИДРОЦЕНТРАЛА ВЛАДОВО
- ИДРОИЛЕКТРИКОС СТАТМОС ΑΓΡΑ 
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγρα

Близу до хидроцентралата Владово, која е 
изградепа во 1956 година и која ги користи во- 
дитс на рската Вода и Островското Езсро, меѓу 
градот Воден и селото Владово с подигната мала 
населба наменета за персоналот што работи во 
хидроцептралата (22° 02' х 40° 49'). Оваа населба 
во пописот од 1961 година е евидентирана со 42, 
во 1971 година со 45, во 1981 година со 44, колку 
ιίΓΓΟ се свидснтирапи и во пописотод 1991 година.

62) ЦРКОВЈАНИ
ЕКЛИСИОХОРИОН Εκκλησιοχώριον 

(н. од 15.11.1926. Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Недалеку од Водсн и свероисточно од него, 
крај самиот паг кој води од Водсн за Сботско, 
расположепо с селото 1 Јрковјани (22°04' х 40°49'), 
кое адмипистративпо влегува во составот на 
градскага оппггина Водсн. Неговата иадморска 
височпна изнесува 380 метри. До 1924 година Цр- 
ковјани било пасслено исклучително со максдон- 
ско населснис. К'пчов го спомнува со 320, а 
Вранков со 160 жители Македонци, додека Ми- 
лоевиќ го регистрира со 20 македонски куќи. Во 
пописотод 1913 година селото с евидентирано со 
103, а во 1920 годипа со 120 житсли. Во 1924 го- 
дина грчкнтс власти гука насслиле поголем број 
бегалски семејства од Понд со вкупно 127 бсгал- 
ци. Гака селото станало мешана насслба која во 
1928 година имала 456, а во 1940 година 386 жи- 
тели, од кои половината Македонци, а другата 
половина бсгалци. (Статистиката на НОФ од 1947 
годпна бројот на вкупните жители го качува на 
450, од кои 250 Македонци и 200 бегалци.) Цр- 
ковјани во 1951 годииа имаше 383 жители, во 
1961 година 404, во 1971 година 524, во 1981 годи- 
на 436, а во 1991 година 371 жител. Сслото е при- 
лично сиромашно, а главни земјоделски произво- 
ди сс жито и овошје.

63) ЧЕГАН
- АГИОС АТАНАСИОС (МЕТЕОРА) 
Άγιος Αθανάσιος (Μετέωρα) 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Голсмо македонско село и самостојна оп- 
штина во Воденската околија (паредба од 14.10. 
1929, Вл. в/к бр. 378/1929). Расположено е во југо- 
западните падини на плапината Кајмакчалав на 
надморска височина од 1.220 метри (2Г46' х 40°50'). 
Селого Чеган огсекогаш било населено со макс- 
донско население и до денеска во етнички поглед
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намалувањето на бројот на жителите сс должи 
на преселувањето па некплку десетинп семејства 
во градовите во земјата и во странство. Селото 
Чсган како планинско с доста пасивно. Неговитс 
жители сс занимаваат главпо со сточарство, но

од ссмејствата 
селото. Веќе во 
житсли, во 1961 
во 1981 година

нсма претрпено никакви промени. К'нчов го 
спомнува со 750, а Бранков со 1.200 жители. Мп- 
лоевиќ го белсжи со 40 максдонски куќи, игго 
укажува дека сс работи за грешка. Дека селото 
било миогу поголсмо, сс гледа и од пописот од 
1913 годипа кога се регисгрирани 1.043 жители. 
Во 1920 година во Чсган се евидентирани 948. во 
1928 година 1.024, а во 1940 година 1.395 жители. 
Чеган многу настрада во Втората свс гска војна и 
во Граѓанската војна, кога многумипа загиналс 
како активни борци во антифапшстичкага војпа, 
а бројни ссмсјства беа принудспи да сс засолнат 
во Република Македонија и во некои источно- 
европски зсмјп, а самото село остана напуштсно. 
По пормализацијага на ситуацијата поголем број 

се вратија назад и го обновија 
1951 година сс евидентирани 722 
година 997, во 1971 година 703, а 
само 483 житсли. Причината за 

произвсдуваат и многу ореви, костени, црсши. 
како и ограничени количества пченица и пчснка. 
Атарот на селото с доста голем и опфаќа по- 
вршина од 60 квадратни киломстри, од кои 9 се 
под вода (Осгровското Езеро). Во селото до 
неодамна била смссгена жандармериска станица 
која вршсла надзор и врз нсколку околни ссла.

Чеган го снајде истата судбина пгго ги спај- 
де и бројни други македонски, претсжпо погра- 
пичпп, планински села кои денес лежат во урна- 
тини. Имсно, жителите се принудени да го напу- 
штат селото и да сс преселат на нова локација. 
кадс што за пив сс изградени нови станови. Нри- 
чините за присилното иселување на чеганци се 
исклучително политички и стратешки. На новата ј 
локација која се наога блнзу до главната друмска 
и железничка сообраќајница (21°48' х 40°50') тие 
ќе бидат полесно ставсни под надзор, а со време. | 
според истите пресметки, нивното асимилирање 
ќс стане полесно. Тоа е причина зошто во попи- 
сот од 1991 година Чеган с евидентиран со само 
94 жигели, додека Нов Чеган со 342 (види и селс 
11ов Чеган).

в оден
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ѓвЗСС ΗΙИКОН Αρχοντικόν
■к· Σ 3 1926, Вл. в/кбр. 97/18.3.1926)

■■вг сска височина од 60 мстри, на 7 ки- 
*“ѕо од Ениџе Вардар, лсжп селото

V ' - 4-'). кос административно вле-
- - на градската општина па Епиџе 
~ до 1924 година било населено ис-

■■Кзвг : · македоиско население кос според
* 160, а според Бранков 224 маке-

■■■ сг Милоевиќ го регистрира со 23 
^ВкввЕхз ку ќи, додека во 1913 година с евиден- 

а во 1920 година со 195 жители кои 
Икггтина биле пасила иселени во Бугарија.

место биле населени бегалски семеј- 
број на жители во 1928 година изнесувал
- година 422, во 1951 годппа 452. во 

■шѕ.- 441, во 1971 годииа 258, во 1981 годи-
> во 1991 година 213 житсли. Бидејќи се- 

ВЈЕ х ■: 5 поле, а дел од почвата се иаводнува, 
богато. Главни производи на населе- 

овошје, памук, жито и тутун.

: АСАРБЕГОВО (АСАР БЕЈ)
- ДРОСЕРОН Δροσερόν

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

Селото Асарбегово е расположено западно
Вардар, од каде што е оддалечено око- 

лв М километри (22°15' х 40°49'). Тоа претставува 
•■истојна општина во Ениџевардарската околи- 
јр<ж н. од 7.2.1922, Вл. в/к бр. 19/1922), чиј атар 
тас ^ќа површина од 21 квадратен километар. Не- 
■вата надморска височина изнесува 15 метри. 
А^ јрбегово до 1924 година било населено со ма- 
всдснско и со турско населепие. Како такво, К'н- 
чкж го спомпува со 300 македонски и со 100 тур- 
□га жители, Милоевиќ го регистрира со 60 макс- 
:■ нски и со 30 турски куќи, а во пописот од 1913 

дина е евидентирано со 422 и во 1920 година со 
439 житсли. По иселувањето па Турцитс во 1924 
година. по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населсни бегалски семејства (вкупно 289 бе- 
галци) и неколку влашки семејства, а селото го 
напуштиле и сс исслиле во Бугарија 58 Македон- 
ии. Бегалците се од Источна Тракија. Асарбего- 
во засдно со новитс жители во 1928 година брое- 
ло 636 жители, во 1940 година 779, во 1961 година 
644, во 1971 година 622, а во 1981 година 615, а во 
1991 година 558 жители, од кои една третина Ма- 

кедонци. Поради Граѓанскага војна неколку семеј- 
ства и поединци од селото билс принудени да по- 
бараат засолниште во Република Македопија и во 
некои источноевропски земји. Асарбегово е мошие 
богато, а главни земјоделски производи сс овошје, 
жито, памук и дслумно сточарски преработки. 
Во Асарбегово е сместена жандармериска стани- 
ца. која врпш надзор и врз неколку околни села.

3) БАБЈАНИ
- Ј1АКА Λάκκα
(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Селото е самостојпа општина во Ениџевар- 
дарската околнја, со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 25 квадратни километри. Располо- 
жено е во јужното подножје на планината Пајак, 
па 20 километрп северозападно од Ениџе Вардар, 
на надморска височина од 120 метри (22°15' х 
40°5Г). Селото Бабјани до Втората светска војна 
било иасслепо со македонско население. К'нчов 
го бслежи со 168 жители, а Милоевиќ со 27 маке- 
допски куќи, додска во пописот од 1913 година с 
свпдснтирано со 173 жители, во 1920 година со 
185. во 1928 година со 269, а во 1940 година со 246 
жптели. За врсме на Втората свстска војна, осо- 
бсно по изгорувањето на селата Голема и Мала 
ЈТивада во 1944 година, тука се преселија поголем 
број влашки семејства. (Бројот па пивните жите- 
ли изпесуваше колку и на Македоиците, така што 
селото стана мешана населба.) Во зимата 1947 го- 
дина целото население, Македонците и Власите, 
бсше евакуирано од грчките монархистички власти 
во селото Гупчево, но се врати во селото по 
пормализирањето на ситуацијата. Како мешана 
насслба, во 1951 година селото имаше 342 жите- 
ли, во 1961 годипа 430, во 1971 година 476, во 1981 
година 470, а во 1991 година 430 жители, од кои 
непгго помалку од половина Власи од Ливада, а 
останатите Македонци. Селото е полупланинско, 
така што главно занимање на населението е сто- 
чарството, но внимание му сс посветува и на земјо- 
делството. Сс произвсдува жито, тутун и овошје.

4) БАЛЏА (БАЈГЏА)
МЕЈ1ИСИОН Μελίσσιον

(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу пет километри западно од Ениџс Вар- 
дар, а само на 10 метри надморска височина, крај 
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самнот главен пат од Ениџе Вардар за Воден е 
расположено селото Балџа (22°2Г х 40°4б'). Тоа 
претставува самостојна општииа во Ениџевар- 
дарската околија (царска наредба од 8,5.1958, Вл. 
в/к бр. 84/1958), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 7 квадратпи километри. До 1936 го- 
дипа селото било населено со македонско насе- 
ление и неколку семејства на Роми христијани. 
Според К'нчов селото броело 94 Македонци и 30 
Роми, а според Бранков 120 Македонци, додека 
Милоевиќ го регистрира со 6 македонски куќи. 
Во 1913 година с евидентирано со 103, во 1920 
годипа со 64, а во 1928 годииа само со 54 жители. 
Сслото не просперираше, а бројот на жителите 
не растеше бидејќи е расположено крај Ениџе- 
вардарското Блато, поради што населеиието бук- 
валио го коссше маларијата. По исушувањето на 
Епиџевардарското Блато и извршените мели- 
орации, тука биле сместени повеќе бегалски се- 
мејства од Понд и од Мала Азија, повторно пре- 
селени од попасивни села. Така Балџа стана ме- 
шана населба која во 1940 година е евидентирана 
со 407 жители, во 1951 година со 700, а во 1961 
годлла со 711 жители. Во 1971 година бројот на 
жителите се намали на 470 за повторно да се по- 
качи во 1981 година па 881, односно на 879 во 
1991 година, од кои една чевртина Македонци. Би- 
дејќи селото лежи сред плодно поле кое рсчиси 
целосно сс паводнува, Балџа е доста богата, а на- 
селеиието главно се запимава со овоштарство и 
со производство на памук, но внимание му се 
посветува и на одгледувањето млечнл крави, за 
што постојат услови.

5) БОЗЕЦ
-АТИРА ΆΟυρα
(п. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Село и самостојна општина во Ениџевардар- 
ската околија, со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 26 квадратни километри. Располо- 
жено е од десната страна на реката Вардар, во 
легова непосредна близина, на надморска висо- 
чииа од 30 метри (22°36' х 40°50'). Оддалечсно с 
околу 6 кидометри северно од Куфалово и околу 
20 кллометрл јужно од Бојмица. Селото Бозец до 
1924 година било паселено исклучитслно со ма- 
ксдонско население. Како такво, К'нчов го спом- 
лува со 656 жители, Бранков со 816 жители, а 
Милосвиќ со 150 македонски куќи. Во пописотод 
1913 година е евидентирано со 716, а во 1920 го- 
длна со 924 жлтели. Поради вонредно свирепите 
мсркл на грчките власти, во 1924 годииа 718 ма- 
кедолски жители од селото биле прллуделл да се 
иселат во Бугарија. Тие биле сместени во Црно- 
морјето, кадс што живсат и дсиеска (Бјала, Вла- 
хи и другл ссла). На местото на иселените Макс- 

долци грчките власти насслиле поголем број бе- 
галски семсјства, претежно од Источна Тракија 
и од Понд (вкупно 1.133 бегалци). Така Бозец од 
члсто македонска голсма населба стана мешана 
ласелба во која мпозинството им припаѓа па бе- 
галцлте. Засдно со новоиаселените бегалскл се- 
мејсгва во 1928 година селото имало 1.404 жите- 
лл, во 1940 годила 1.542, во 1951 година 1.698, во 
1961 година 1.742, во 1971 година 1.749, во 1981 
година 1.681, а во 1991 година 1.613 жители, од 
кол 300 Македонци, 100 Власи, а останатите бс- 
галци Грци. Статистичките податоци од послед- 
ливе децснли укажуваат осетно зголсмување на 
бројот ла жлтелите, што се должи иа ллодната 
лочва, бидејќл селото лежи в поле, а голем дел 
од обработливите површипи се паводнуваат. Се 
лроизведуваат големи количества памук, жито, 
бостан и други земјодслски производи. Внимание 
исто така му сс посветува на одгледувањето на 
млсчлл крави.

6) ВДРИПГГА (САРИ КАДИ)
- ПАЛЕОС' МИЛОТОПОС
Παλαιός Μυλότοπος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозападно од Ениџе Вардар и северно 
од главлиот пат Ениџе Вардар - Водеи, на над- 
морска височила од 35 метрл, расположено е се- 
лото В'дрлшта (22°20' х 40°48'), кое лретставува 
самостојна општина со вкупна површииа иа оп- 
штиискиот атар од 15 квадратни километри. До 
1924 година В'дришта било населено исклучител- 
ло со македонско населелие. Според К'ичов има- 
ло 800, а слоред Бранков 560 македонски жители. 
Мллоевиќ го регистрира со 80 куќи, од кои 60 ма- 
кедонски и 20 ромски, додека во пописот од 1913 
годлна е свиделтирано со 410, а во 1920 година со 
631 жител. Во 1924 година од селото насила биле 
лзгонети 337 Македоици, а на нивно место грч- 
ките власти иаселиле поголем број бегалски се- 
мејства (вкупло 700 бегалци) од Полд за кои вла- 
стите лзградиле сосема нова населба која подоц- 
ла ќе се водл како посебна под името Иеос Ми- 
лотопос (влди и с. Неос Милотопос). Така селото 
станало мсшано и како такво во 1928 година е 
евидентирано со 1.098 жители. Бидсјќи малку по- 
доцна бегалската населба се одвои, В'дришта во 
1940 годила се води како посебна населба со 529 
жители, од кои три иеттини Македонци (според 
статистиката на ИОФ од 1947 година од вкупно 
610 жлтели 400 се Македонци, 150 бегалци и 60 
Власл), а останатите бегалци и неколку влашки 
семејства, кои во меѓувреме се населиле во село- 
то, особено по извршените мелиорации. Во 1951 
година В'дришта с забележано со 617 жители, во 
1961 годила со 763, во 1971 годлла со 754, во 1981 



зиза со ~53. а во 1991 година со 819 жптели. од 
ί ловеќе од две третини Македонци. Тоа е до- 
к ѓсгато село, бидејќи лежи в поле и голем дел

'с 1ботливите површини се наводнуваат. Глав- 
гзонзводи се овошје, памук и жито, а се од- 

оува и крупен рогат добиток.

’ ВЕТИ ПАЗАР (ЕСКИЏЕ)
ПОНТОХОРИОН

ПАЛЕОН, ПАЛЕОН ПАЛЕОН)
Ποντοχώριον (Παλαιόν, Παλαιόν Παλαιόν)
(н. од 6.1.1953, Вл. в/к бр. 10/16.1.1953)

8 ВРАСТИЈА Βράστια

Само на еден километар јужно од селото 
Кариотица (Стара Кариотица) до 1888 годипа по- 
стоело малото македонско ссло познато под име- 
то Врастија, кое се состосло од 4 куќи (22°19' х 
40°45'). Селото се распаднало во 1888 годииа кога 
пеговите жители се прссслиле во соседното село 
Карпогица, кое веројатно затоа К'ичов го спом- 
нува п како Врастија. Атарот па селото претста- 
вувал чифлик кој бил експроприран во 1924 го- 
дипа и бил поделен мегу бегалските семејства 
кои во таа година биле сместени во селото Кари- 
отица.

Околу 5 километри западно од Ениџе Вар- 
Вс на надморска височина од 35 метри лежи се- 
>?■·■ Вети Пазар, кое административно влегува 

- ктавот на бегалската населба Нсон Палсоп 
•Аксос) (22°2Г х 40°48'). Името иа населбата па- 
■сг-ва иа претпоставка дека тука првобитио се 
■■оѓал градот Ениџе Вардар, а подоцна сс пре- 
■сстил на денешното место. Селото Вети Пазар 
х 1924 година било насслено исклучителпо со 
«хедонско население. Како такво, К'нчов го 
гвгчнува со 240, а Бранков со 200 македонски 
жжгели, Милоевиќ го води со 20 куќи, од кои 10 
шкедонски и 10 ромски. Во пописот од 1913 го- 

е евидентирано со 212, а во 1920 година со 
-- жители. Во 1924 годипа насила биле иселеии 

Бугарија 89 Македонци. Во селото останале 
Жсетина македонски семејства, а на местото на 
■хдените се населилс бегалски семејства од 

според чие потекло е дадено името на на- 
•Јбата (ова име е добиено во 1953 година). Во 

година селото е евидентирано со 894 жители 
- тука се пресметани и жителите од новата бе- 
»лска населба Неон Палеон, додека во 1940 го-
ΠΞ -. Вети Пазар се води како посебна населба со 
—52 жители, во 1951 година со 114, во 1961 година 
« 166, во 1971 година со 88, во 1981 година само 
- 45, а во 1991 година со 62 жители. Според ста- 
тктиката на НОФ од 1947 годииа селото тогаш
— состоело од 40 Македоици и од 250 бегалци. 
Н =малувањето на бројот на жителите се должи 
в напуштањето иа селото претежно од страна
■ ј бегалските семејства. Дснес бројог на Маке- 
взнците преовладува над бегалците. Причината 
ча напуштањето на селото лежи во фактот што

се наоѓа во непосрсдна близипа на Епиџс
■ ^рдар, каде што селаните се прсселуваат и се во 
и: жност непречено да ги обработуваат своитс 
гмоти. Почвата е многу плодна, бидејќи селото 
кжи в поле и поголемиот дел од обработливитс 
: вршини се наводнува, поради што и се доби- 
:--ат високи приноси од овошките, памукот, жи-
- то и од други култури.

9) ВРЕЖОТ (ВРЕС)
- АГИОС ЛУКАС Αγιος Αουκά,ς 
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Југозападно од Ениџе Вардар, меѓу селата 
Пласничево, Кадиново и Кариотица, на надмор- 
ска височина од 10 мс-гри лежи селото Врежот 
кос претставува самостојна оппггина во Ениџе- 
вардарската околија (царска наредба од 22.6.1952, 
Вл. в/к бр. 175/1952), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 7 квадратни километри (22"18' 
х 40°43'). До 1924 годииа сслото било населено со 
Македонци и Роми муслимаии. К'нчов го спом- 
нува со 160 Македонци и со 210 Роми муслимани, 
а Милоевиќ го регистрира со 60 куќи, од кои 10 
на Македонци и 50 на Роми. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 330 жители, а во 1920 
година со 268. Во 1924 година Ромите, по сила на 
.Позаиската конвенција, како муслимани билс при- 
нудепи да се иселат во Турција, а на нивно место 
поради маларичноста па тсрснот (селото лсжи 
крај самиот брсг на Ениџевардарското Езеро, чи- 
тај: блато) не биле населени бегалски семејства, 
така што Врежот во пописот од 1928 година е 
свидснтиран со 158 жители, сите Македонци. По 
исушувањето на блатото и по извршените мелио- 
рации во селото се насели поголем број бегалски 
семсјства кои добиле земјиште на ослободените 
од блатото површици. Така во 1940 година бројот 
на жителите нарасна на 613, во 1951 година сс 
качи на 1.133. во 1971 година имаше 1.086, во 1981 
година 1.053, а во 1991 година 1.290 жители. Зго- 
лемувањето иа бројот па населението се должи 
на плодноста иа почвата на обработливите повр- 
шини кои целосно сс наводиуваат. Главии произ- 
води се овошје (голсми плаитажи со праски и 
јаболка), памук и жито, а се одгледуваат и расни 
крави.

-аселените места во Егејска Македонија - I дел



66 Воденски

10) ГОЛО СЕЛО
АКРОЛИМ11И (ГИМ1ΙΑ)

Ακρολίμνη (Γυμνά)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)
(и. бр. 476/12.5.1966, Вл. в/к бр. 119/7.6.1966)

Југозападно од Ениџе Вардар, на 3 кпломс- 
три западно од Пласничево, на надморска висо- 
чипа од 10 метри лежи селото Голо Село (22°16’ х 
40°4Г), кое претставува самостојна општипа во 
Ениџевардарската околија (царска наредба од 8. 
5.1958, Вл. в/к бр. 84/1958). Вкупната површина’ 
на општинскиот атар изнесува 11 квадратии ки- 
лометри. До 1924 година селото било населено со 
македоиско пассление. К'нчов го сцомнува со 380 
Македонци и 25 Роми христијани, а Бранков со 
400 македонски житсли. Милоевиќ го води со 12 
македонски куќи, што не одговара на реалноста, 
бидејќи селото во пописот од 1913 годипа с свп- 
дептирано со 343, а во 1920 година со 270 жители. 
Во 1924 година за Бугарија присилно билс исе- 
лени 53 лица, а грчкитс власти зука населиле 143 
бегалци од Кавказ, така што селото станало мс- 
шана населба која во 1928 година е евидентирапа 
со 425 жители, во 1940 година со 738, во 1951 го- 
дина со 884, во 1961 година со 1.003, во 1971 го- 
дина со 1.089, во 1981 година со 1.139, а во 1991 
година со 1.192 жители, од кои поголемиот број 
Македонци. Зголемувањето па бројот на жите- 
лите, како впрочем кај сите села од ова подрачје, 
се должи на плодноста на почвата, на зголеме- 
нитс земјишни површини по исушуван.ето на Епи- 
џевардарското Блато, на извршените мелиора- 
ции и изградбата на капалската мрсжа за павод- 
нување (преку која се наводнува речиси целата 
обработлива површина). Главпи производи па на- 
сслението се овошје (големи површини со праски 
и јаболка), памук и жито. Се одгледуваат и млеч- 
ни крави.

11) ГОРНО ВЛАСИ
- ЕСОВАЈ1ТА Εσίόβαλτα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Ениџе Вардар, околу 4 кило- 
мстри северозападно од Пласничево, па надмор- 
ска височипа од 10 метри е расположено селото 
Горно Власи (22°16‘ х 40°43'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Епиџсвардарската околија 
(царска наредба од 7.2.1922, Вл. в/к бр. 19/1922), 
во чиј состав влегува и селото Чичиѓс. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнссува 21 ква- 
дратен километар. Селото во минатото било на- 
селено со Роми муслимани и како такво К'нчов 
го спомнува со 40 житсли, а Милоевиќ со 8 куќи, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 88, а во 1920 година со 219 жители. Зголему- 

вањсто на бројот на жителитс се должи на фаќзв 
ΙΠΤΟ во мсѓувремс семсјствата па Ромите го з^В 
пупггиле селото и во него се населиле макез:·· 
ски семејства. Во 1928 година Горно Власи има1И 
239 жители, сите Македонци. По исушувањет· 
на блатото (1935 година) и ослободувањето 3· 
вода на поголеми површини тука се населил 
голем број влашки семсјства. Така селото глЛ 
нало мсшана населба која во 1940 годииа нагИ· 
пала иа 478 жители. Во тскот на Граѓанск.-тИ 
војпа тука беа сместени поголем број влашки - -1 
мејства од Голема .Пивада, поради што и селст· 
во 1951 година с влезеио во евидепција со 682 
тели, во 1961 годипа со 847, во 1971 година со 
во 1981 година со 985, а во 1991 година со 988. Ј 
кои половината Македоици, а другата половнзв 
Власи. Бидејќи селото лежи в поле и земјишт---»· 
целосно се наводнува, почвата дава многу висск^Н 
приноси. Населепието произведува големи ксшИ 
чества овошје (праски и јаболка), памук, житс.« 
одглсдува и голем број крави и овци.

12) ГОРНО КРУШАРЕ
ЕСО АХЛАДОХОРИОН

'Εσω Αχλαδοχώριον
(н.од 15.11.1926, Вл.в/кбр. 413/22.11.1926 I

Село го Горно Крушаре било лоцирано ју' -■ 
западно од Ениџе Вардар (22° 15' х 40°43') и јужз· 
од главниот пат од Воден за Ениџе Вардар, а *·■- ■ 
припаѓало на агарот на општината Горно Власи-И 
Бпло населено со чисто македонско населени· 
чиј број според К'нчов изнесувал 420 жители. 
според Бранков 265 македонски жители, додекл· 
Милоевиќ погрешно го води со 5 македонски и -■ 
турски куќи. Во пописот од 1913 година е евг-И 
дсн гирано со 85, во 1920 година со 91, во 1928 го· 
дппа со 82, а во 1940 година само со 33 жителѕ.И 
Во подоцнежиите пописи селото повеќе не ссИ 
спомнува како паселба, бидејќи се распаднало, *■ 
пеговото население се преселило во соседнота· 
ссло Горпо Власи.под чија оппггина и припап 
атарот на селото.

13) ГРАДИШТЕ (ПАЛИКАСГРО)
- КИРОС (ПАЛЕОКАСТРОН)
Κύρρος (Παλαιόκαστρον)
(п. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Ениџе Вардар, на оддале- 
чспост околу девст километри, на падморска ви- 
сочина од 60 мстри до 1930 годипа постоело ма- 
лото македоиско село Градиште (22°19' х 40°50’ 
Неговиот атар влегувал во составот на општина- 
та Обор. Селото Градиште К'нчов го спомнуш 
со 106, а Бранков со 128 жители, додека Мило-
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ддзќ го води само со 6 куќи на Роми христпјани. 
згто не одговара сосема на вистината бидејќи се- 
: во пописот од 1913 година е евидентирано
со "5 жители, во 1920 година со 139, а во 1928 го- 
лина со 125, од кои 55 Македонци и 70 бегалци. 
Некаде околу 1930 година селото го напунггиле 
■егзвите жители, од кои девет македопски семеј- 

се преселиле во ЕГдришта и едио во Асар- 
•стово, а бегалските семејства се сместиле во 
-хедното село Обор, така што во подоцнежниге 
■оеиси Градиште повеќе ие се спомиува.

14) ГРОПИНО
- ДАФНИ (ВАЈГГОЛИВАДОН)
Δάφνη (Βαλτολίβαδον)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)
(н. од 7.6.1957, Вл. в/к бр. 119/3.7.1957)

Западно од Ениџе Вардар, во непосредна бли- 
'лна на селата Свети Ѓорѓи, Кара Хамза и Коли- 
бгге. на надморска височина од 15 метри се на- 
сгг селото Гропино (22°14’ х 40°46’). Тоа претста- 
■за самостојна општина во Ениџсвардарската 
ввзлија (ц. н. од 7.6.1957, Вл. в/к бр. 119/1957), во 

состав влегува и селото Свети Ѓорѓи. Вкуп- 
И': површипа на опиггинскиот атар изнесува 9 
валратни километри. До 1924 година селото Гро- 
фво било населено со македоиско население чиј 

на жители според К'нчов изнесувал 224, а 
—■ --ред Бранков 208 Македоици, додека Мило- 
евќ го води со 17 македонски куќи и 3 куќи на 

муслимани. Маларичноста па тсренот и чет- 
иг <?.та активност пред Балканските војни се при- 

*ин=та за намалувањето на бројот на неговите 
жггели, поради што во пописот од 1913 годипа 

I Ша е евидентирано со 79, а во 1920 година со 15 
жггели. Во 1924 година грчките власти тука на- 
№лле 133 бегалски жители, така што во 1928 го- 
■иа селото имало 143 жители. По исушувањето 

Ениџевардарското Блато (1935 година) тука 
| Век населени поголем број бегалски семејства 
та Понд и Мала Азија кои добиле ново земјиште 

| з: асушеното блато. Така селото во 1940 година 
'® зголемило на 475 жители, во 1951 годипа има- 

ие 562, во 1961 година 588, во 1971 година 519, во 
В®' година 663, а во 1991 година 700 жители. Се- 
ЗВгго е многу богато, земјипггето се наводнува, а 
1»вни производи се овошје (праски и јаболка), 
■имук и жито. Се одгледуваат и млечни крави.

15) ГРУБЕВЦИ (ГУРБЕШ)
- АГРОСИКЕА (АГРИОСИКЕА)
Αγροσυκέα (Αγριοσυκέα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Во југозападните разгранки на планината Па- 
х и северно од Ениџе Вардар, па падморска ви-
?·

сочпна од 120 метри, е расположено селото Гру- 
бевци (22°30' х 40°51') кое претставува самостојпа 
општина во Ениџевардарската околија (н. од 21. 
2.1934, Вл. в/к бр. 86/1934). Атарот па општината 
опфаќа површпна од 15 квадратпи километри. 
Селото Грубевци до 1924 година било населено 
исклучителпо со македонско паселепие. К'нчов го 
спомнува со 400, а Бранков со 384 македонски жи- 
тсли. Милоевиќ го води со 30 македонски куќи, 
додека во пописот од 1913 годипа е евидеитирано 
со 318, а во 1920 година со 319 жители. Во 1924 го- 
дипа целокупното македонско население насила 
било протерано во Бугарија (официјално 272 жи- 
телп), а па местото па протераните Македопци би- 
лс населени бегалски семејства од Понд и од Ма- 
ла Азпја. Со повото бегалско население во 1928 
година селото брои 363, во 1940 година 476, во 1951 
година 458, во 1961 година 496, во 1971 година 418, 
во 1981 година 395, а во 1991 година 429 жители. 
Селото е полупланинско и досга пасивио. Главпи 
производи сс пченица, ограпичени количества па- 
мук, а делумно е развиено и сточарството.

16) ДАМЈАИ (СУЛУКЛИ)
-ДАМЈАНОН Δαμιανόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 5 километри североисточно од Ениџе 
Вардар на надморска височина од 150 метри ле- 
жи селото Дамјап (22°27' х 40°50'), кое админи- 
стративно влегува во составот на градската оп- 
штина Еииџе Вардар. До 1924 година сслото било 
паселено исклучигелно со македонско паселение. 
К'ичов го спомнува со 90, а Брапков со 112 маке- 
донски жители. Милоевиќ го води со 12 македон- 
ски куќи, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 115, а во 1920 годипа со 114 жители, 
сите Македопци. Во 1924 година грчките власти 
рсчиси иасила ги протерале сите македонски жи- 
тели од селото во Бугарија (официјално се иселе- 
пп 115 души), а на нивно место населилс бегал- 
ски семејства од Понд и од Мала Азија. Бројот 
на бегалските жители во селото Дамјан во 1928 
година изнесувал 320, во 1940 годипа селото има- 
ло 642, во 1951 година 526, во 1961 годипа 563, во 
1971 година 463, во 1981 година 470, а во 1991 го- 
дина 409 житсли, сите бегалци. Сслото е по- 
лупланинско и релативпо пасивно. Населението 
произвсдува главно пчсница, тутун и грозје, а 
дслумио е развиено и сточарсгвото.

17) ДОЛНО ВЛАСИ
- ЕКСОВАЛТА Εξώβαλτα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Растурена населба која била смсстена меѓу 
селата Врежот и Кадииово (22°17' х 40°44'). Спо- 
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рсд К'нчов селото било населено, со 40 жители 
Роми муслимани, а според Милоевиќ оваа мала 
насслба сс состоела од осум куќи па Роми му- 
слимани. Меѓутоа, изгледа дека таа била поголе- 
ма, бидејќи во пописот од 1913 година се еви- 
дсптирани 188 жители. Во меѓувреме таа се рас- 
падиала и во пописот од 1920 година се евиден- 
тираии само пет жители од кои четворица од 
машки пол, а во пописот од 1928 година исто та- 
ка пст жители - сите од машки пол, од кои чети- 
ри бегалци, што упатува на фактот дека се рабо- 
ти не за некоја населба, туку за поголем имот 
(чифлик) на кој работеле наемни работпици. 
Насслбата наскоро потоа престана да се води 
како посебна, а атарот на селото е вклучеи во 
составот на општината Врсжот.

18) ДОЛНО КРУШАРЕ
- ЕКСО АХЛАДОХОРИ Έξω Αχλαδοχώρι 
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Епиџе Вардар и јужно од 
главниот пат за Водеп, меѓу селата Долно Власи, 
Липариново и Прахна, до Граѓанската војна по- 
стоела малага населба Долпо Крушаре (22"15' х 
40°44'), која административно влегувала во соста- 
вот на ошптината Горно Власи. Оваа мала нассл- 
ба во минатото била населена со иеколку ромски 
муслимапски семејства. К'нчов ја спомнува со 80 
Роми муслимани, додека Милоевиќ ја бележи со 
5 куќи на Роми муслимани. Во пописот од 1913 
година сслото е евидептирано со 38 жители, а во 
1920 година само со 5, од кои четири од машки 
пол, што укажува дека селото во мсѓувремс се 
распаднало, а останале само наемните работници 
вработени на велепоседнички имот. Малку по- 
доцна тука се населиле неколку влашки семсјства 
кои во 1928 година вкупно броеле 55 жители. По 
неколку години селото сосема сс распадна, а пе- 
говите жители кои се сместиле гука највероја гпо 
сс преселиле во селото Горпо Власи, поради што 
во подоцнежните пописи селото Долно Крушарс 
повеќе не се спомнува како такво.

19) ЃУПЧЕВО
ГИПСОХОРИОН Γυψοχώριον

(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 16 километри западно од градот Ени- 
џс Вардар, ссвсрно од патот за Воден, е располо- 
жсно селото Ѓупчево (22°16’ х 40°49'). Тоа прет- 
ставува самостојна оппггина во Ениџевардарска- 
та околија (н. од 12.2.1935, Вл. в/к бр. 50/1935), во 
чиј состав влегува и селото Трифулчево. Атарот 
на општината опфаќа површина од 8 квадратни 
километри. Надморската височина на селото из- 

несува 20 метри. До 1924 година Ѓупчево било 
населено со чисто македонско население. К'нчов 
го спомнува со 260 жители, а Бранков со 360 Ма- 
кедонци. Милоевиќ го бележи со 37 македонски 
куќи, додека во 1913 година е евидентирано со 
225, а во 1920 година со 233 жители. Во 1924 го- 
дипа во Бугарија биле иселепи 33 Македонци, а 
па нивно место билс паселени 10 бегалски семеј- 
ства со вкупно 43 бегалци од Понд, така што се- 
лото станало мсшана населба која во 1928 годииа 
е евидентирана со 286, а во 1940 годипа со 345 жи- 
тели, од кои 60 бегалци (според статистиката на 
НОФ од 1947 година). Селото во 1951 година има- 
ше 384, во 1961 година 409, во 1971 година 419, во 
1981 година 447, а во 1991 година 428 жители, со 
апсолутно мнозипство на Македонците. Поради 
учес гво во Граѓанската војна од селото побегнаа 
во Република Максдонија иеколку семсјства и по- 
единци. Главни производи на населението се овош- 
је (јаболка), пченица, бостан и други земјоделски 
производи, а делумно е развиено и сточарството.

20) ЕЛЕФТЕРОХОРИОН Ελευθεροχώριον

Во југоисточните падини на планината Па- 
јак, северозападно од Ениџе Вардар, на надмор- 
ска височина од 360 метри до зимата 1944 година, 
кога беше запалено од Германците, постоеше се- 
лото Елефтерохорион (22°23' х 40°53'), кое адми- 
нистративно влегувало во составот на градската 
општина Ениџе Вардар. Селото претставувало 
наполно нова бегалска населба изградена од грч- 
ките власти во 1924 година во близина на не- 
когашното македонско село Железово, во која се 
населиле бегалски семејства. Селото прв пат се 
спомнува како населена населба во наредбата од 
10 ноември 1925 година (објавена во Вл. в/к бр. 
356/14.11.1925 година) кога и е вклучена во сос- 
тавот на општииата Ениџе Вардар. Во пописот 
од 1928 годипа селото е евидентирано со 173, а во 
1940 година со 234 жители, сите бегалци. Елеф- 
терохорион настрада во зимата 1944 година, кога 
при една непријателска офанзива било изгорено 
од германскиот окупатор. Неговото население 
одново било повлечено во зимата 1947 година од 
грчките власти и сместено во полските села. По 
нормализирањето на ситуацијата неговите жите- 
ли не се вратиле назад и не го обновиле селото, 
запгго тоа е планинско и многу пасивно, иако про- 
должуваат да ги држат и делумно да ги обрабо- 
туваат своите имоти. Поради тоа во подоцнеж- 
ните пописи (од 1951 и 1961 година) селото не се 
спомнува, додека во пописот од 1971 година се 
спомнува, но само со еден жител, во 1981 година 
со 15, а во 1991 година со 27 жители. Обновеното 
село е сместено нешто појужно од старата лока- 
ција, па надморска височина од само 90 метри.
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21) ЕНИЏЕ ВАРДАР (ПАЗАР)
- ЃАНИЦА Γιαννιτσά
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Во јужните падини на планината Пајак, 49 
«алометри североисточно од Солун, иа падмор- 

височина од 40 метри лежи градот Ениџе
- -рлар (Пазар) (22°25' х 40°47'). Тој е седиштс на 

•колијата (н. бр. 1972/23.3 - 6.4.1917, Вл. в/к бр. 
«51917) која влегува во составот на Воденскиот 
в<руг. Вкупната површина на општинскиот агар 
жзнесува 187 квадратни километри. Градот е по- 
шгнат од Турците (од Евренос-беј) по нивното 
жиѓање на Балканот и затоа што се наога близу 
» реката Вардар е наречен Ениџе Вардар. Макс- 
жзепите овој град го нарекуваат Пазар. Посте- 
као во градот почнале да се населуваат и Макс- 
> =пи, така што градот подоцна станал мсшана 
■аселба во која преовладувал лурскиот елеменг. 
Сзсред Верковиќ градот се состоел од 448 сло- 
■еѕски семејства и 750 муслимански домови. Во 
^-•.-□§гарк1е с!е 1а Масесклпе се води со вкупно
- 2 · куќи во кои живееле 2.054 муслимански и 
IК" словенски жители. К'ичов дава најпрецизпи 
£~*тистички податоци за етничкиот состав на на- 
®>ението. Според него Еииџе Вардар се состоел

-000 Македонци, 5.100 Турци, 300 Роми, 90 
Гзсеи, 25 Грци, 24 Власи и 60 разни, вкупно 9.599 
■■ггсли. Милоевиќ градот го води со 1.000 маке- 
ЖН--КЛ, 1.200 турски и 60 ромски куќи. Градот бил 
Мвште па каза мпогу одамна. Во октомври 1912 
■■ша настрадал од грчките војски, кои изгорелс 
ЕИ турски маала, поради што извесен број му- 
Миани побарале засолниште во Солун или ус- 
Вме да побегнат во Турција. Тоа е и причината 

■рали која во пописот од 1913 година Ениџе 
•клар е евидентиран само со 7.167 жители, а во 
К’. година со 7.850 жители. По сила на Лозан- 

конвенција целокупното преостанато му- 
емлнско население од градот се иселило во 
х година во Турција, а присилно биле протера- 
1 иселени во Бугарија 1.887 македонски жите- 
~·?ред официјален податок), кои биле сместени 
лугарските власти во Црноморјето, Асе- 
>.д и во селото Воден - Пловдивско. Според 
зјални податоци грчките власти тука смсс- 
- 848 бегалски жители по потекло од Мала 
и Источна Тракија, Понд, Кавказ и од други 
ι Така градот, кој одново станал мешапа иа- 
. (со наредба од 16.9.1924, Вл. в/к бр. 234/ 
лоби статус на градска општина), во 1928 го- 
-е зголеми на 9.128 жители, а во 1940 година 

-- ‘-М жители. Тој многу настрада во времето 
Втората светска војна, особено од вооружсни 

■■вѓорационисти и од германскиот окупатор и 
мвогу жртви. Во времето на Граѓанската војна 

встонското население беше подложено на сис- 
малтретирање и гонење. Од вкупното 

паселение па градот, според статистиката на НОФ 
од 1947 година, нешто повеќе од половипата билс 
Македонци. Благодареиие на својата мсстопо- 
ложба (сообраќаен центар и седиште на една од 
најбогатите околии на Балканот), по војната поч- 
па брзо да се развива, но не во онаа мера за која 
пос гојат сите услови. Во пописот од 1951 годпна 
градот е евидентпран со 16.640, во 1961 годипа со 
19.693, во 1971 година со 18.151 жител, во 1981 го- 
дина со 21.082, а во 1991 година со 22.504 жители. 
Ениџс Вардар е и културен, административен и 
економски центар на околијата и голем центар 
за огкуп и грговија со прехрапбени артикли и 
жив добиток, а посебно со овошје, пченица и 
памук, бидејќи околијата произведува десетици 
милиони килограми од овие производи и многу до- 
биток (говеда, овци, кози, свињи и друго). Сето 
ова е овозможено како благодарение на исушу- 
вањето иа Ениџевардарското Блато, од кое сс ос- 
лободепи и оспособени за обработка десетици 
илјади декари многу плодно земјиште, така и на 
иригационите системи со кои сс наводнува пого- 
лемиот дел од овие површини. Покрај тоа се при- 
менуваат и современи агротехнички мсрки, со 
што се добиваат мошне високи приноси.

22) КАДИНОВО (КАДИИО СЕЛО, СУЈУКЛИ)
- ГАЛАТАДЕС Γαλατάδες
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Западно од Ениџе Вардар, од каде с оддалс- 
чено околу 14 километри, и јужно од патот за 
Воден, на надморска височина од 16 метри е рас- 
положено селото Кадиново (22°17' х 40°45'). Тоа 
нретсгавува самостојна општина во Ениџевар- 
дарската околија (н. од 25.8.1933, Вл. в/к бр. 253/ 
1933), со атарот што опфаќа површина од 21 ква- 
дратен километар. Кадиново до 1924 година било 
населено исклучително со македонско иаселсние. 
Сиоред К'нчов броело 248 Македонци и 60 Роми 
христијани, додека Брапков бројот на жителите 
го качува на 336. Милоевиќ го води со 65 маке- 
донски куќи. Во пописот од 1913 година се реги- 
стрирани 337, а во 1920 година 390 жители. Во 
1924 година оттука за Бугарија принудно биле исе- 
лени 38 Македонци, а грчките власти паселилс 
389 бегалци од Источна Тракија и од Мала Азија 
за кои биле изградени нови живеалишта. Така се- 
лото пе само шго стана мешана населба туку и 
порасна, така што во 1928 година имаше 848 жи- 
тсли. Во 1940 година е евидеитирано со 1.286, во 
1951 година со 1.529, во 1961 година со 1.648, во 
1971 година со 1.639, во 1981 година со 1.841, а во 
1991 година со 2.039 жители. Бидејќи лежи во са- 
мото полс, Кадипово е многу богато. Главни про- 
изводи се пченица, пченка, памук, овошје и други 
зсмјоделски производи, а внимание му се посве- 
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тува и на одгледуваљсто на млечни крави и друг 
добиток. И дспес бројот па македонските житсјш 
с нешто поголем од оној на бегалците. Според 
статистиката па НОФ од 1947 година од вкуппо 
1.218 жители 700 биле Македонци, а 518 бсгалци.

23) КАЛИНИЦА (ЈАЧ ЌОЈ)
- КАЛИ Καλή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 5 кплометри северно од главниот пат 
Ениџе Вардар - Воден, а северозападпо од Ениџе 
Вардар, на надморска височина од 40 мстри е 
расположено селото Калипица (22°1Г х 40°49'). 
Тоа претставува самостојна општина во Ениџе- 
вардарската околија (н. од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 
217/1926), со вкуппа површипа на општинскиот 
атар од 24 квадратни километри. До 1924 година 
селото било населеио со македонско и турско па- 
сслепие. Како такво, К'нчов го спомнува со 140 
Македонци и со 700 Турци, Милоевиќ го бслежп 
со 25 македонски и 100 турски куќи, додека во 
пописотод 1913 година е евидептирано со 1.073, а 
во 1920 година со 1.207 жители. По сила на .По- 
запската конвенција во 1924 година турското па- 
сслснис се иселило во Турција, а на негово место 
грчките власти паселиле 843 бегалци од Источпа 
Тракија. Така селото повторно станало мешана 
пасслба, која во 1928 година имала 1.017 жителп, 
а во 1940 година 1.206, од кои мнозинството бс- 
галци. По војнага населението во селото исто та- 
ка покажува извесно зголемување. Така во 1951 
година сс попишани 1.206 жители, во 1961 година 
1.319, во 1971 година 1.454, во 1981 година 1.510, а 
во 1991 година 1.463 жители. Калипица е богато 
село; главпи производи на населението се жито, 
памук, сусам, овошје, а делумно е развиено и 
краварството.

24) ΚΑΡΑ ΧΛΜ3Α
- КАЛИПОЛИС Καλλίπολις
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Кара Хамза е расположено во само- 
то поле, на 17 километри западно од Ениџе Вар- 
дар, крај самиот пат за Водсн, на надморска ви- 
сочина од 15 мстри (22°14' х 40°47'). Тоа прет- 
сгавува самостојна опиггина во Ениџевардарска- 
та околија (наредба од 5.1.1931, Вл. в/к бр. 2/1931), 
во чиј состав влегува и селото Сенделчево. Ата- 
рот на општината опфаќа површииа од 8 квад- 
ратпи километри. Во минатото било населепо со 
македонско и со турско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 240 Македонци и 250 Тур- 
ци, а Бранков запишал само 48 Македонци (Брап- 
ков не дава бројки за муслиманското нассленис).

Милоевиќ пак го води како чисто турска населба 
со 75 куќи, што е и точно, бидејќи Македонците 
уште отпорано го напуштилс селото. Кара Хамза 
во 1913 година е евидентирапо со 274, а во 1920 
година со 293 жители. По иселувањето на Тур- 
ците во 1924 година тука се населиле бегалски се- 
мејства од Источпа Тракија. Бројот на жителите 
во 1928 година изнесувал 274, во 1940 година 484. 
во 1951 година 411, во 1961 година 430, во 1971 
година 478, во 1981 годииа 518, а во 1991 година 
556, сите бегалци. Населението произведува пче- 
пица, памук, овошје и други производи, а делум- 
но е развиено и сточарството, посебно кравар- 
ството.

25) КАРИОТИЦА (СГАРА КАРИОТИЦА)
- Г1АЈ1ЕА КАРИОТИСА
Παλαιά Καρυώτισσα

Дванаесет километри југозападно од Енпџе 
Вардар, западио од Кадиново и југоисточно ој 
Нова Кариотица, крај некогашниот брег на Енв- 
џсвардарското Езеро (читај: блато) иа надморск? 
височипа од 10 мстри се наоѓа малото село Каре- 
отица (Стара Кариотица) (22°20' х 40°45') кое аѓ 
мпнистративио влегува во составот па селото Но 
ва Кариотица. До 1924 годипа селото било насе- 
лсно со Македонци и Роми муслимани. Како таг- 
во, К'нчов го спомнува со 120 Македонци и со 37 
Роми, а Милоевиќ со 25 македонски куќи и 15 ку- 
ќи на Роми муслимани, додека во пописот од 1913 
година е евидентирано со 297, а во 1920 година са 
293 жители. Во 1924 година Ромитс, како мусж·- 
мани, биле принудени да се иселат во Турција. ж 
припудпо за Бугарија биле иселени 71 Макек- 
нсц. На местото на иселените грчките властп =ѕ- 
сслиле бсгалски семејства од Источна Тракгж. 
Поради тоа што во статистичките показатеЈЛЈ 
Стара Кариотица повеќе не се води како посебЈ 
насслба, туку заедио со новата бегалска населбаЈ 
пе е можно да се даде посебио бројот на житеЈиИ 
те од оваа населба. Бројот на жителите од де-:“Е 
села, Стара и Нова Кариотица, е даден во опвсаИ 
на Нова Кариотица. Меѓутоа, познато е дека Стзсж 
Кариотица остаиа мала населба во која спстеЖ 
ста гистиката на НОФ од 1947 година живееле 5Р 
Македонци и 120 бегалци. Селото е доста богз~х 
Главни производи се жито, памук и овошје.

26) КОЈУНОГЛУ

Во непосредна близина на селото В'дрит 
а јужно од него, до 1888 година постоело мало м 
кедонско чифлигарско село познато под имс1 
Којуноглу, кое го населувале четири македозЛ 
семејства. Селото се распадна во 1888 годиѕж.



:рдарска околија 71

жители се преселиле во соседното село

1 КОЛИБИТЕ (КОЛИБАЛАР)
КАЛИВИЈА Καλύβια

Некогашно колибарско, а депеска модерно 
‘сно село. Сместено е западно од Ениџе 
р и јужно од главниот пат што води од 
Вардар за Воден, на надморска височина 

метри (22° 13' х 40°45'). Тоа претставува са- 
|на ошитина во Ениџевардарската околија 

н. од 18.12.1954, Вл. в/к бр. 19/1955), со 
» површина на општинскиот атар од 10 ква- 
г километри. Како што покажува и самото 

=с минатото било мала колибарска чифли- 
а населба во која според К'ичов живеелс 30 
: нци и 40 Черкези, кои изглсда го напу- 
ε селото порано, бидејќи Милоевиќ го ре- 
ира како македонско село со 10 куќи и со 

на Роми муслимани. Во пописот од 1913 
■а е евидентирано со 212, а во 1920 година со 
жгтели, колку што броеле Македонците, би- 
■ ζ жрај Черкезите, и двете семејства на Ро- 
- г - напуштиле селото порано. Грчките влас- 

во 1924 година населиле повеќс бегалски
ј.тва (вкупно 166 бегалци). Во Колибите за- 
со помалобројните бсгалски семејства во 

дина се евиентирани 456 жители, во 1940 
е - нивниот број се качи на 751 жител, во 

дина на 895, во 1961 година на 1.027, во 
лина на 1.045, во 1981 година на 1.119, а во 
дина на 1.344 жители, од кои мнозинство- 

акедонци. Бидејќи лежи в поле, а речиси си- 
ггаботливи површини се наводпуваат и да- 
високи прииоси, селото с доста богато, што
-ла и од порастот на населението во послед- 
децении. Главни производи се овошје, па- 
тченица, пченка и друго, а внимание му се 
:тува и на краварството.

1 КОЛУДЕЈ

Меѓу селата Гропино и Колибите, во нивна- 
вепосредна близина, до Првата светска војна 
~?ело малото чифлигарско село Колудеј, соп- 
еаост на турски бег (22° 16' х 40°46'). Селото не 
саомнува во статистиките до пред Балкан- 

γ~ϊ војни, додека во пописот од 1913 година с 
едежано како населба без жители, што зпачи 
а било напуштено и како такво повеќе не би- 

а: ~ дигнато. Р1еговите жители Македонци се 
ЖИѓрале во соседното село Колибите.

29) КОНИКОВО
- ДИТИКОН (СТИВА) Δυτικόν (Στοίβα) 
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) 
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Североисточно од Ениџе Вардар на надмор- 
ска височина од 70 метри е расположеио селото 
Кониково (22°32* х 40°5Г), кое административно 
влегува во составот на оппггината Бозец. До 1924 
година селото било населено исклучително со 
македонско иаселение. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 170 жители, Бранков со 200 жители, 
а Милоевиќ го испушти од евиденција. Селото, 
населено со Македонци, во 1913 година е евиден- 
тирапо со 130, а во 1920 година со 126 жители. Во 
1924 година грчките власти насила ги иселиле си- 
ге жители од Кониково во Бугарија (официјално 
121 Македонец), а на нивно место биле населеии 
бегалски семсјства, чиј број на жители во 1928 
година изнесувал 363, во 1940 година 589, во 1951 
година 660, во 1961 година 600, во 1971 година 
419, во 1981 година 437, а во 1991 годипа 476 жи- 
тели, сите бегалци. Селото е полупланинско и 
релативно пасивно. Главни производи се жито, 
памук, тутун и сточарски преработки.

30) КОРНИШОР
-КРОМНИ Κρώμνη
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Ениџе Вардар, во јужните 
падини на плаиината Пајак, на надморска висо- 
чина од 580 метри до неодамна било сместено уба- 
вото македонско село Корнишор (22°20' х 40°54'). 
Тоа претставувало и самостојна општина (н. од 
28.6. 1918, Вл. в/к бр. 152/1918), со вкупна повр- 
шина на општипскиот атар од 67 квадратни кило- 
метри. К'нчов го спомнува со 700, а Бранков со 
432 македонски жители, Милоевиќ го евидентира 
со 100 македонски куќи, додека во пописот од 
1913 година се регистрирани 675, а во 1920 година 
525 жители. Во 1924 година насила биле иселени 
во Бугарија 260 Македонци, а на нивно место би- 
ле населени неколку бегалски семејства, кои по- 
ради средината и неплодното земјиште наскоро 
го напуштиле селото, така што тоа и натаму ос- 
танало чисто македонско. Во 1928 година е реги- 
стрирано со 330, а во 1940 година со 448 жители. 
Селото како планинско настрада во Граѓанската 
војна и неговите жители од грчките монархис- 
тички власти биле повлечени во полето, но се 
вратиле по нормализирањето на ситуацијата. Во 
1951 година во селото се евидентирани само 156 
жители, бидејќи сите се уште не успеале да се 
вратат назад, меѓутоа во 1961 година селото веќе 
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брои 565, а во 1971 година 441 жител. Наскоро 
потоа селото речиси припудио с иселено од грч- 
ките властп и неговите жители се сместени во 
селото Неос Милотопос (Ново В'дришта), каде 
за ιιιιβ биле изградеии нови куќи, поради што 
Корнишор во пописотод 1981 и 1991 година е ре- 
гистриран како напуштена населба. Атарот на се- 
лото се вклучи во состав на атарот на општината 
Нсос Милотопос. Причините за присилното исе- 
лување на жителите од Корнишор во Нсос Мило- 
топос ис се од скономска природа, туку пред се 
политички и воепи, бидејќи се работи за маке- 
донски жители од доста оддалечено планинско 
село, кои концентрирани и сместени тука, полес- 
по можат да бидат набл>удувани, а во текот на 
времето и да се асимилираат со мссното бегал- 
ско население.

31) КРУШАРИ (АРМУЧИ, КРУШАРЕ) 
-АМПЕЛИЕ Αμπελείαι
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу 5 километри северно од Ениџе Вар- 
дар на надморска височина од 150 метри е сме- 
стспо убавото максдопско село Крушари (22°24' х 
40°5Г). Тоа претставува самостојна општина во 
Епиџевардарската околија (наредба од 23.9.1930, 
Вл. в/к бр. 328/1930), чиј атар опфаќа површина 
од 14 квадратни километри. Крушари отсекогаш 
било населено со македонско паселение и до де- 
псс не претрпело никакви етнички измени. Спо- 
ред К'нчов селото броело 320 Македонци, Бран- 
ков го регистрира со 520 македонски жители, а 
Милоевиќ со 45 македонски куќи. Во пописот од 
1913 година е евидептирано со 430, а во 1920 го- 
дииа со 422 жители. Во 1924 година биле иселени 
во Бугарија 29 Македонци. Но и покрај тоа село- 
то во 1928 година пораснало на 469 жители, а во 
1940 година на 701 жител. Во Граѓанската војна 
неговите жители Македонци беа предмет на жсс- 
токо прогонство од страна на грчките монар- 
хистички власти поради нивната пационална и 
антифашистичка определба. Тие дадоа повеќе 
жртви, а извесен број семејства и поединци беа 
принудени да побараат засолниште воРепублика 
Македонија. Меѓутоа, и покрај сите загуби и мал- 
третирања, селото во 1951 година покажува изве- 
сен пораст - регистрирани се 758 жители. Во 
1961 годипа имаше 960, во 1971 година 1.002, во 
1981 година 963, а во 1991 година 1.162 житсли, 
сите Македонци. Иако е полупланинско, селото 
може да опстане благодарение на трудољубивос- 
•га на неговите жители. Главни производи на 
населението се жито, грозје, памук и друго, а де- 
лумно е развиено и сточарството.

32) К'САЛАР
- АХЛАДОХОРИОН(МАНДАРЕ)
Αχλαδοχώριον (Μανδαραι)
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)
(II. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Северозападно од Ениџе Вардар, во јужиото 
подножје на плапииата Пајак, иа надморска висо- 
чина од 60 метри е сместеио селото К'салар 
(22°2Г х 40°50'). Тоа претставува самостојна оп- 
штипа во Епиџевардарската околија, чиј атар оп- 
фаќа површина од 22 квадратни киломстри. До 
1924 година селото било насслено претежпо со 
Турци и со иеколку македопски семејства. К'пчов 
го спомпува со 450 Турци и 60 Македонци, а Ми- 
лоевиќ го бслежи со 100 турски и 9 македонски 
куќи. Во пописот од 1913 година е регистриранс 
со 511, а во 1920 година со 526 жители. Во 192- 
годипа Турците, по сила на Лозанската копвен- 
ција, биле принудени да се иселат во Турција, ι 
малобројните македонски семејства се прибра 
во околните македонски ссла. На нивно место 
населиле поголем број бегалски семејства и де· 
тина влашки семејства од Голема и Мала Лива 
Како такво, селото во 1928 година е евиден 
рано со 522 жигели, во 1940 година со 655, 
1951 година со 564, во 1961 година со 645, во 1! 
година со 491, во 1981 годипа со 506, а во 1991 
дина со 501 жител. Селото е полупланинско и 
лативно пасивно. Главни производи се жито, 
тун, сусам, детелина и друго, а делумно е раз 
ено и сточарството.

33) ЛАЖИЧАРИ (Л’ЖИЧАРИ)

Северозападно од Ениџе Вардар меѓу с 
та Крушари и К'салар до почетокот на XX 
постоело мало чифлигарско село познато 
името Лажичари кое било населено со Маке, 
ци (22°23' х 40°5Г). Името, веројатно, го до( 
поради тоа игго неговите жители, меѓу друг 
сс запимавале и со правење на дрвени лаж 
Селото настрадало во врсмето на четнич! 
движење по Илинденското востанис, а него! 
жители биле принудени да се приберат во сс 
ното македонско село Крушари. К'нчов го С1 
нува со 80 жители Македонци.

34) ЛИВАДИЦА Λιβαδίτσα

Околу 10 километри источно од Εηηςκ 
дар на надморска височина од 80 метри е ι 
тено малото село Ливадица (22°33' х 40°4> ■ 
адмииистративно влегува во составот на о 
нага Рамел. Ова мало село до 1924 годие! 
населено исклучително со Македонци. Бп
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Ви«и;.ш -- ... со 120 жители Македопци, а Мило-
• кедонски куќи. Ливадица во пописот 

азизна е евидептирана со 188, а во 1920 го- 
' 2 жвтели, сите Македонци. Во 1924 го- 

вегови жители (официјално 108 души) 
■гп-г.јно иселени во Бугарија, а на нивпо 

: е:_ населени бегалски семејства. Во 1928 
е евидентирано со 94 жители, во 

ИВкисн~з-_ со 142, во 1951 година со 166, во 1961
- 40, во 1971 година има 107, во 1981 

ВН* 15. а во 1991 година 79 жители. Главни
МВВС2/ иа населението се жито, овошје, тикви 

преработки.

— ЛИПАРИНОВО
- ЛИГ1АРОН Λιπαρόν
'Н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Се_’?то Липариново е сместено во самото 
рвВЈзгрдарско Поле (22°15' х 40°45'), југозапад- 
[· > з Езлџе Вардар и северозападно од Пласни- 

Неговата надморска височина изпесува 15 
ркх ’ Тоа претставува самостојна општина со 

површина на општинскиот атар од 9 ква- 
ИфЕ-Ξτ километри. К'нчов го спомнува со 130 жи- 
жз» .2 кои 100 Македонци и 30 Роми, Брапков 

■рЖ македонски жители, а Милоевиќ со 35 ма- 
■ЕВ^.ки куќи. Во 1913 година с евидсптирано со 
■х жители, колку што имало и во 1920 година, 

I Македонци. Во 1924 година тука се населиле 
<■- бегалски семсјства, со вкупно 18 бегалци, та- 

МВ ς_*το селото станало мешано и како такво во 
3;?· година е евидентирано со 188 жители. Во 

година има 384, во 1951 година 458, во 1961 
■гоана 491, во 1971 година 467, во 1981 година 
■М 1 во 1991 година 550 житсли, со апсолутио 
«х·- зинство на Македонците. Сслото е зголемено 
■игодарение на фактот што лежи сред богато 
жде и земјиштето целосно се иаводнува и дава 
ркоки приноси. Главни производи на паселсни- 

се овошје (праски и јаболка), памук, жито, 
~енка и друго, а внимание му се посветува и па 
саварствого.

36) Ј1ИТОВОЈ
- ЛЕПТОКАРЈА (ЛИТОВОЈОН)
Λεπτό κάρυά (Λιτοβόϊον)
(н. од 11.6.1954, Вл. в/к бр. 131/25.6.1954)

Селото .Питовој е расположеио на 10 кило- 
метри североисточно од Ениџе Вардар, на иад- 
чорска височина од 190 метри (22°28' х 40°5Г), а 
административно влегува во составот на градска- 
та општина Ениџе Вардар. До 1924 година .Пи- 
товој било населено исклучително со македонско 
население. К'нчов го спомнува со 200, а Бранков 

со 265 македонски жители. Милоевиќ го бележи 
со 35 македонски куќи, додека во пописот од 1913 
година е свидентирано со 220, а во 1920 година со 
193 жители. Во 1924 година сите негови жители 
Македонци биле принудно иселени во Бугарија 
(официјално 207 души), а на нивно место биле на- 
селепи бегалски семејства. На тој начин селото 
станало чисто бегалска населба. Како такво, во 
1928 година е регистрирано со 364 жители, во 
1940 година со 552, во 1951 година со 215 (поради 
Граѓанската војна селаните биле повлечени во 
полсто, а по нормализирањето на ситуацијата се 
упггс сите не биле вратени). Во 1961 година се по- 
пишани 334, во 1971 година 216, во 1981 годипа 
213, а во 1991 година 204 жители. Намалувањето 
на бројот на жителите се должи на пасивноста на 
селото, поради што повеќе семејства се пресели- 
ле во поголеми градски центри и во странство. 
Населението произведува жито, тутун, малку 
овошје и други земјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

37) ЛОЗАНОВО
- Г1АЛЕФИТОН Παλαίφυτον
(и. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Ениџевардар- 
скага околија (наредба од 14.10.1929, Вл. в/к бр. 
378/1929), чиј атар опфаќа површина од 10 ква- 
дратни километри. Сместено е на околу 15 кило- 
метри западно од Ениџе Вардар, на мала оддале- 
ченост од самиот главен пат за Вртикоп и за Во- 
ден, на надморска височина од 18 метри (22°17' х 
40°47'). До 1924 година Лозаново било населено 
со македонско и турско население. К'нчов го спом- 
нува со 120 Македонци и со 150 Турци, а Мило- 
евиќ со само 4 македонски и 24 муслимански ку- 
ќи. Во пописот од 1913 година е евидентирано со 
168, а во 1920 година со 202 жители. Во 1924 го- 
дина Турците, по сила на Лозанската конвенција, 
се иселија во Турција, а на нивно место се насе- 
лиле поголем број бегалски семејства од Источна 
Тракија и Мала Азија, додека Македонците уште 
отпорано беа го напуштиле селото, а останале 
само две семејства. Така Лозаново станало речи- 
си чисто бегалска населба, која во 1928 година е 
евидентирана со 816, а во 1940 година со 1.412 
жители од кои според статистиката на НОФ од 
1947 година само 7 Македонци. Според пописот 
во 1951 година селото имаше 1.227 жители, во 
1961 година 1.307, во 1971 година 1.364, во 1981 
година 1.406, а во 1991 година 1446 жители. Би- 
дејќи лежи во самото поле и поголемиот дел од 
земјиштето се наводнува, селото е мошне богато. 
Главни производи се овошје (јаболка, праски и 
круши), памук, бостан, детелина, пчеиица и дру- 
го, а внимание му се посветува и на краварството.
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38) МАВРЕЈНОВО
- МАВРОН Μαύρον
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Ениџе Вардар на надмор- 
ска височина од 80 метри во непосредиа близипа 
па селото Мандалево, под чија општина и припа- 
ѓа, сместено е селото Маврејново (22°13' х 40°5Г). 
До 1924 година било населено исклучително со 
македонско население. К'нчов го спомнува со 56, 
а Бранков со 80 македонски жители. Мплоевпќ 
ίο регистрира со 11 македонски куќи, во 1913 го- 
дипа е регистрирано со 72, а во 1920 година со 85 
жители, сите Македонци. Во 1924 годииа припуд- 
но биле иселени во Бугарија 30 Македопци, а на 
нивно место се населиле неколку бегалски семеј- 
ства (вкупно 95 бегалци), така што селото стана- 
ло мешана населба која во 1928 година имала 182 
жители, во 1940 година 216, во 1951 годииа 192, 
во 1961 година 206, во 1971 година 180, во 1981 го- 
дина 199, а во 1991 година 202 жители, меѓу кои 
преовладуваат бСгалците. Главни производи на 
населението се овошје, пченица, памук и друго, а 
дслумно с развисно и сточарствого.

39) МАНДАЛЕВО
- ΜΑΙ1ДАЈ1ОП Μάνδαλον
(II. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу 21 киломстар северозападно од Ени- 
џе Вардар, во јужпото подножје на плапипата 11а- 
јак, на надморска височина од 80 метри с распо- 
ложсно селото Мандалево (22° 13' х 40°5Г). Тоа 
претставува самостојна општина во Ениџевар- 
дарската околија (наредба од 11.8.1930, Вл. в/к 
бр. 289/1930), во чиј состав влегува и селото Мав- 
рејново. Атарот на општината, чиј поголем дсл е 
планински, изнесува 23 квадратни километри. 
Мандалево до 1924 година било населено исклу- 
чително со македонско население. К’нчов го спом- 
нува со 118 жители, Бранков со 114 жители, Ми- 
лоевиќ со 15 македонски куќи, додека во 1913 го- 
дина е евидентирано со 85, а во 1920 година со 
175 жители. Во 1924 година во Бугарија се исе- 
лиле само 5 души, а во исто време тука се насе- 
лиле поголем број бегалски семејства (вкуппо 
249 бегалци), така што селото станало не само 
мешана туку и зголемена населба. 1 (слокупното 
население на Маидалсво во 1928 година изиесу- 
вало 485 жители, во 1940 година 601, во 1951 го- 
дина 595 жители, во 1961 година 721, во 1971 го- 
дина 777, во 1981 година исто така 777, а во 1991 
година 821 жител, од кои половината Македонци, 
а другите бегалци. Селото е полупланинско и нс 
е така богато како чисто полските села. Насе- 
лението произвсдува жито, тутун и други земјо- 
делски производи, а релативно добро е развиено 

п сточарството, за што постојат поволни услови 
(планински пасишта).

40) НЕА ПЕЛА Νέα Πέλλα

Селото Неа Пела претставува нова бегал- 
ска населба, изградена во 1924 годипа, во која 
биле сместени бегалски семејства од Источна 
Тракија. Расположено е на 8 километри југоис- 
точно од Ениџе Вардар крај самиот пат од Солун 
за Епиџе Вардар (22°30' х 40°46'), во непосредна 
близина на селото Постол. Неговата надморска 
височина изнесува 40 мстри. Тоа претставува 
самостојна општина во Епиџевардарската околи- 
ја (наредба од 18.5.1933, Вл. в/к бр. 120/1933), чиј 
атар, од кој поголем дел се паоѓа во плодното 
поле, опфаќа површина од 20 квадратпи киломе- 
три. Во 1928 година Неа Пела имала 740 жители. 
во 1940 година бројот на жителите се качи на 
1.248, зашто тука по исушуваљето на Ениџевар- 
дарското Блато биле сместени и други бегалски 
ссмсјства. Во 1951 година селото има 1.249, во 
1961 година 1.438, во 1971 година 1.522, во 1981 го- 
дипа 1.585, а во 1991 година 1.631 жител. Селото е 
миогу богато, бидејќи располага со мошнс плод- 
по земјиште чпј добар дел се наводнува. Населе- 
пието произведува многу овошје (главно праски), 
памук, пчепица, лсќа и други земјоделски произ- 
водп, а вниманис му се посветува и на кравар- 
ството.

41) НЕДИРЧЕВО (НАД'Р) 
-АНИДРОН Άνυδρον 
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Недирчево е сместепо околу 27 кп- 
лометри западпо од Епиџе Вардар и 8 километри 
североисточно од Вртикоп, па иадморска височи- 
на од 35 метри (22° 13' х 40°50'). Тоа претставува 
самостојна општина во Ениџевардарската околи- 
ја (наредба од 25.8.1933, Вл. в/к бр. 253/1933), чиј 
атар опфаќа површипа од 10 квадратни киломе- 
три. Педирчсво до 1924 година било населсно ис- 
клучително со турско население. Како такво. 
К'нчов го спомнува со 209 жители, а Милоевиќ 
со 60 муслимански куќи, додска во 1913 година е 
свпдентирано со 403, а во 1920 година со 498 жи- 
тели. По сила на Лозанската конвенција Турците 
билс иселени во 1924 година во Турција, а па нив- 
по место грчките власти населиле бегалски се- 
мејства од источна Тракија, а подоцна и неколку 
влашки семејства. Во 1928 година се попишани 
500 житсли, во 1940 година 720, во 1951 година 
711, во 1961 година 557, во 1971 година 488, во 
1981 година 490, а во 1991 година пак 490. Причи- 
ната за намалувањето на бројот на населението 
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се должи на релативно пасивното земЈИШте, по- 
ради што жителите се преселуваат во поголеми 
градски центри во земјата и во странство. Главни 
зроизводи на населението се жиго, тутун, овошје 
и градинарски култури.

42) НЕОП ПАЈ1ЕОН
- АКСОС (ПАЛЕОН)
Λξός (Παλαιόν, Νέον Παλαιόν) 
(н. од 11.6.1954, Вл. в/к бр. 131/25.6.1954) 
(п. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.1956)

Селото Неон Палеон претставува самостој- 
на општина во Ениџевардарската околија, во чиј 
состав влегува и селото Вети Пазар (наредба од 
25.8.193.3, Вл. в/к бр. 284/1933). Тоа е расположс- 
но па падморска височина од 40 метри, оддалече- 
но 5 километри северозападпо од Епиџе Вардар 
22”22' х 40°48'). Атарот па општината опфаќа по- 

зршина од 16 квадратии километри. Селото прет- 
ставува сосема нова населба изградена во пепо- 
средна близина на Вети Пазар во 1924 година, 
:<ога гука биле сместени бегалски семејства. Во 
пописотод 1928 година с евидентирано со 894 жи- 
тели, во 1940 година со 1.117, во 1951 година со 
. 372, во 1961 година со 1.459, во 1971 година со 
962, во 1981 година со 1.111, а во 1991 годипа со 
. 976 жители. Името на селото, како пгго се гледа и 
'Д пасловот, с мепувано гри пати. Во почетокот 
го добило името на блиската населба Вети 1Јазар 
- Ескиџе (буквален прсвод на турскиот назив Ес- 
киџе ΙΙΠΌ значи старо), потоа било наречено Но- 
во Старо, за на крајот да биде преименуваио во 
Аксос. Селото е мошне богато, бидејќи лежи в 
□оле и дсл од обработливата почва се наводпува. 
Развиено е овоштарството, по се произведуваат 

житни култури, памук и други земјоделски 
производи. Прилично е развиено и краварството.

43) НЕОС МИЛОТОПОС (НОВО В’ДРИПГГА)
Νέος Μυλότοπος

Околу пет километри северозападно од Ениџе 
Вардар на надморска височина од 60 метри е 
сместено новоизграденото село Неос Милотопос 
22°2Г х 40°49'). Тоа претставува самостојиа оп- 

штина во Ениџевардарската околија, во чиј со- 
став влегува и напуштеното село Корнишор (н. 
од 20.8.1927, Вл в/к бр. 179/1927). Вкупната повр- 
шина на општинскиот атар изнесува 68 квадрат- 
ли киломе гри (во неа е пресметан и атарот на се- 
лото Корнишор). Селото е новоизградена насел- 
5а по 1924 година во која биле сместени бегалски 
семејства од Мала Азија и од Источиа Тракија. 
Во 1928 година селото заедно со В'дришта имало 
1.098 жители, во 1940 година е евидентирано како 

посебна населба со 995, во 1951 година со 1.119, 
во 1961 година 1.240, а во 1971 година со 1.166 
жители. По 1971 година во селото биле изградени 
од страна на грчките власти нови домови во кои 
биле сместени жнтслитс од селото Корпишор и 
Радомир, кои речиси насила биле иселени од 
нивпите села. Поради тоа во пописот од 1981 го- 
дипа селото Неос Милотопос е евидентирано со 
1.771, а во 1991 година со 2.071 жител. Во оваа 
бројка се пресметани и житслите од селата Кор- 
пишор и Радомир, кои се вселеии и живеат во 
пивпите нови домови. Во селото постои и жан- 
дармериска станица која врши надзор и врз не- 
колку околни села. Селото е доста богато. Дел 
од земјата се наводнува и дава високи приноси. 
Се произведува многу овошје, жито, памук, бос- 
тан и друго, а внимание му се посветува и на кра- 
варството. Доселените селани од Корнишор и 
Радомир, во рамките на своите можности, ги об- 
работуваат своите имоти, а многумина од иив, 
кои располагаат со поголеми стада овци и кози, 
ги користат пасиштата од нивните атари за пасе- 
н.е па своите стада. (Види ги и селата Корпишор 
и Радомир.)

44) НОВА КАРИОТИЦА (КАРИОТИЦА)
- КАРИОТИСА (НЕА КАРИОТИСА) 
Καρυώτισσα (Νέα Καρυώτισσα)

Крај самиот главен пат за Воден, на 9 ки- 
лометри западно од Ениџе Вардар, на иадморска 
височина од 10 метри лежи селото Нова Карио- 
тица (Кариотица) (22°19* х 40°46'). Тоа претставу- 
ва самосгојна оппгпша во Ениџевардарската око- 
лија (наредба од 16.6.1926, Вл. в/к бр. 217/1926), 
во чиј состав влегува и селото Стара Кариотица. 
Атарот па општината опфаќа површина од 22 
квадратни километри. Селото е подигнато од грч- 
клте власти во 1924 годипа, кога во него билс 
сместени бегалски семејства од Источна Тракија. 
Името на населбата е земено од старата маке- 
донска населба која лежи околу три километри 
југоисточно од новата населба и во која до 1924 
година живееле Македонци. Новата населба, иа- 
ко во официјалните статистики и списи се води 
како Кариотица, е позната како Нова Кариотица. 
Меѓутоа, во сите статистички податоци од 1928 
година наваму двете населби се водат како едпа, 
така што не е можно прецизно да се даде бројот 
на жителите на двете населби посебно. Тие за- 
едно во 1928 година имале 1.009 жители, во 1940 
година 1.531, во 1951 година 1.658, во 1961 година 
1.796, во 1971 година 2.002, во 1981 година 2.122, а 
во 1991 година 2.087 жители. Како што покажу- 
ваат статистичките показатели, населението се 
наоѓа во пораст, благодарсние на местоположба- 
та (селото е расположено па главната комуника-
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ција Солун - Воден - Лерин, располага со плодно 
земјиште од кое добар дел се наводнува и кое 
дава високи приноси). Главни производи на насе- 
лението се жито, памук, овошје и сточарски пре- 
работки. 11осебно внимание му се посветува на 
одгледувањето на млечни крави. Сите жители од 
ова ссло се бегалци од Ис гочна Тракија. Во селσ
το е сместена жандармсриска станица која врши 
надзор и врз неколку околни села.

45) ОБОР (ДЕРМЕНЏИК, ОМБАР)
- АРАВИСОС Αραβησσός
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Некогашно мало македонско село, а по Г 1р- 
вата светска војпа голема бегалска населба. Смес- 
тено е во јужното подножје на планината Пајак, 
иа надморска височина од 50 метри (22°18' х 40°50'), 
13 километри северозападно од Ениџе Вардар. 
Обор претставува самсќггојна општина во Ени- 
џевардарската околија (иаредба од 16.6.1926, Вл. 
в/к бр. 217/1926), чиј атар опфаќа површина од 25 
квадратни километри. Селото било населено со 
Македонци. К'нчов го спомнува со 21 максдонски 
жител, а Милосвиќ го води со само две куќи на 
Роми христијани. Во пописот од 1913 годипа е 
евидеитирано со 10 жители, а во 1920 година со 
111, од кои повеќсто Власи од Голема Ливада до- 
селени во текот на Првата свстска војна. Во 1924 
година тука биле изградени нови живеалишта во 
кои бил сместен поголем број бсгалски семејства 
(вкупно 1.178 доселеници) од Мала Азија со 
турски говорен јазик. Оваа населба заедно со 
веќе далеку побројните бегалци во 1928 година 
имала 1.207, а во 1940 година 1.437 жители. Од 
нив, според статистиката на НОФ од 1947 година 
12 беа Македонци, 100 Власи, а сите останати бе- 
галци кои во времето на Втората светска војна 
беа големи противници на антифашистичкото дви- 
жење и во соработка со германскиот окупатор 
како вооружсни колаборационисти му нанесоа 
големи зла на населението од околшгге села и 
градот Ениџе Вардар. Ништо подобри не беа ни 
за време на Граѓанската војна. Токму поради тоа 
од страна на ЕЛАС и ДАГ претрпеа големи за- 
губи. Селото во пописот од 1951 година, и покрај 
загубите што ги претрпе, имаше 1.444 жители, во 
1961 година 1.691, во 1971 година 1.456, во 1981 
година 1.510, а во 1991 година 1.512 житсли. Обор 
е полупланинско село, а располага и со ограни- 
чени површини од полето. Населението произве- 
дува главно овошје, пченица, памук, тутун и дру- 
ги земјоделски производи (дел од земја га се на- 
воднува од истоимената река Обор која извира 
непосредно под селото). Во доволна мера е раз- 
виено и сточарството, посебно овчарството и кра- 
варството.

46) ПИЛОРИК
- ПЕНТАПЛАТАНОН (ПИЛОРИГИОН) 
Πενταπλάτανον (Πηλορύγιον) 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) 
(н. од 11.6.1954, Вл. в/к бр. 131/25.6.1954)

Во јужпото подножје на планината Пајак. 
на надморска височина од 140 метри, во непос- 
редна близипа и северно од градот Ениџе Вардар. 
сместено е селото Пилорик (22°25' х 40°49'). Ад- 
мипистративно влегува во составот на градската 
општина Ениџе Вардар. До 1924 година Пилорик 
бил насслсн исклучително со македонско населе- 
ние. К'нчов го спомнува со 166 жители, Бранкоѕ 
со 216 жители, Милоевиќ со 35 македонски куќи. 
додека во пописот од 1913 година селото е еви- 
дентирано со 291, а во 1920 година со 263 жители 
Во 1924 година насилно биле иселени во Бугарија 
132 Македонци, а на иивно место биле населеи 
бегалски семејства од Понд и од Мала Азија 
(вкупно 132 бегалци), така што селото Пилорих 
станало мешана населба, која во 1928 година е еви- 
дептирана со 252 жители, а во 1940 година, пора- 
ди сместувањето и на други бегалци, веќе имам 
569 житсли, од кои според статистиката иа НОС 
од 1947 година 185 Македонци, 17 Власи, а остана- 
тите бегалци. Селото според пописот во 1951 гс- 
дина имаше 680 жители, во 1961 година 719, во 1971 
година 620, во 1981 година 746, а во 1991 годие* 
813 житсли. Поради близината на градот Ениек 
Вардар, Пилорик повеќе личи на негов градси 
кварт. Главни производи на населението се жит: 
и памук, а донекаде е развиено и сточарството.

47) ПЛАСНИЧЕВО
- КРИЈА ВРИСИ Κρύα Βρύση
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192" >

Пласничево е второ по големина населе 
место во Ениџевардарската околија и трето 
Воденскиот округ. Сместено е речиси во срцс 
на Воденско-ениџевардарското Поле на надм< 
ска височина од 10 метри (22°18' х 40°4Г). Од Е 
џе Вардар е оддалечено 20 километри по асф 
тен пат југозападно од него. Пласничево до 1‘ 
година претставувало мало македонско село, к
според К'нчов броело 256 жители од кои 56 Р- 
христијани. Бранков го регистрира со 264 м< 
донски жители, Милоевиќ со 18 македонски ет
и 17 куќи на Роми христијани, додека во 1913 
дина е евидентирано со 301, а во 1920 година 
368 жители. Во 1924 година за Бугарија прину 
биле иселени 76 жители, а на нивно место пор 
раширеноста на маларија што го косела нас 
нието (Пласничево лежеше крај брегот на 1 
џевардарското Блато) тука биле сместени с 
24 бегалци, така што селото во 1928 го: 
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имало 285 жители. По исушувањето на блатото 
во 1935 година и по добивањето на големи повр- 
шини плодно земјиште, грчките власти почнале 
во Пласничево да сместуваат поголем број бе- 
галски семејства кои пред тоа билс сместени во 
попасивни села. Така Пласничево во 1940 година 
нарасна па 2.914 жители и изби на третото место 
според бројот на жителите во Воденскиот округ, 
сако најголема селска населба. По Втората свет- 
-ка војна, благодарение на својата местоположба 
1 на многу плодното земјиште кое целосно се 
=аводнува, Пласничево почна да просперира уш- 
те повеќе и денес личи на мало и убаво гратче. 
Зо 1951 година веќе има 4.261 жител, во 1961 го- 
хина нараспува иа 5.225, во 1971 година се еви- 
1ентирани 5.268, во 1981 годипа 5.521, а во 1991

дина 5.767 жители. Пласничево денес претста- 
г-ва градска општина во Еииџевардарската око- 
гаја со атар кој опфаќа површина од 38 квадрат- 
ώ кплометри, од кои 23.500 декари обработливи 
-· зршини и 3.000 декари пасишта. Земјиштето сс 
:'*работува со најсовремени агротехнички мето- 
гг Подигнати се огромни план гажи од овоштар- 
игци, а се произведуваат милиопи килограми ово-

.. над 4 милиони килограми памук, 4 милиони 
кжлограми пчснка, над 1,5 милион килограми пчс- 
ица, а во голема мера е развиено и краварсгво-

Во Пласничево денес постојат и рабогаг 
тговски и занаетчиски дуќани и гимназија и тоа 
~ повеќе израснува во стопански и културен цен- 
тар на околните исто гака богати села. Тука е 
счестена жандармериска станица, која врши над- 
> с и врз неколку околни села.

48) ПЈ1УГАР
- Ј1УДИЈАС Λουδίας
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Мало македонско село кое било сместено 
■сѓу селата Врежот, Горно Власи, Горно Круша- 
?■ и Призна (22°20’ х 40°44’). Според К'нчов тука 
жжвееле 70 Македонци и 30 Роми, а според Бран- 
Кж 120 Македонци. Бидејќи често било поплаву- 
■аао од водите на Ениџевардарското Блато, не- 
■ало услови да расте, а уште пред Балканските 
•с ни почнало да се распаѓа. Веќе во 1913 година 
сг води со само 47 жители, во 1920 година имало 

а во 1928 година 18 жители. Селото сосема се 
заспадна со почнувањето на големите мелиора- 
хж?ни работи при исушувањето на Ениџевар- 
Јарското Блато, а неговите жители биле прину- 
жѕи да се преселат во поблиските села, во прв 
тед во селото Кадиново. Во 1936 година, по ису- 
гг.вањето на блатото, бсше изградена сосема но- 
» бегалска населба од источната страна на неко- 
-шшото блато (меѓу селата Зорбатово и Крџи- 
• *; . која го доби името Лудијас, со кое во 1926 

година беше преименувано селото Плугар, кое 
во 1935 година престана да постои (види и с. Лу- 
дијас, Солунска околија).

49) ПОСТОЈ1 (СВЕТИ АПОСТОЈ1)
- ΠΕ.ΓΙΑ (АГИИ АПОСТОЛИ, 
ПАЛЕА ПЕЛА)
Πέλλα (Άγιοι Απόστολοι, Παλάια Πέλλα) 
(η. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Десетина километри југоисточно од Ениџе 
Вардар и 40 километри северозападно од Солун, 
на надморска височина од 60 мстри, блиску до глав- 
ниот пат од Солун за Ениџе Вардар е сместено 
селото Постол (22°32' х 40° 45'). Тоа денес прст- 
ставува градска општина во Ениџевардарската око- 
лија, чиј атар опфаќа површина од 30 квадратни 
километри. Селото Постол (родното место на 
Крсте Мисирков) до 1924 година било населено 
исклучително со македонско население и според 
К'нчов имало 520 жители, според Брапков 720, а 
според Милоевиќ сс состоело од 80 македонски 
куќи. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 560, а во 1920 година со 737 житсли. Во 1924 
година принудно билс иселени во Бугарија 99 Ма- 
кедонци, а па нивно место се населиле бегалски 
семејства од Источна Тракија (вкупно 675 бегал- 
ци). Па тој начин селото станало мешана населба 
која во 1928 година с регистрирана со 1.437 жите- 
ли, во 1940 година со 1.673, во 1951 година со 1.852, 
во 1961 година со 2.146, во 1971 година 2.111, во 
1981 година со 2.272, а во 1991 година со 2.374 жи- 
тели. Соодносот на македонското спрема бегал- 
ското население е 50% спрема 50%. Спорсд статис- 
тиката на НОФ од 1947 година тука живееле 750 
Македонци, 750 бегалци и 50 Власи. Населени- 
ето, посебно Македонците, во текот на Втората 
светска војна и за време на Граѓанската војна бе- 
ше подложено на терор, поради што неколку се- 
мсјства и поединци побараа засолниигге во Репу- 
блика Македонија. Селото даде и неколку жртви. 
Постол е прилично богато село, бидејќи распола- 
га со многу илодно земјипгге. Главни производи се 
жита, памук, овошје и сточарски преработки. Под 
самото ссло крај главииот пат постојат извори од 
кои со вода се снабдувал античкиот град Пела, 
престолнината на Александар Македонски, која 
сс наоѓала токму тука, за пгго сведочат ископините 
на тој антички град и во чии рамки постои и музеј.

50) ГГРГАС
- ПИРГАРИ Πυργάρι 
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Во атарот на селото Балџа до 1935 година 
посгоела малата чифлигарска населба П'ргас, 



78 Воденски окруѓ

која била сопственост на некојси турски бег 
ГГргас, чие име и го носела (22°2Г х 40°45'). Спо- 
ред К'нчов тука живееле 140 Роми муслимани, 
кои според Милоевиќ работеле на бавчите (соп- 
ственост на гурскиот бег) крај реката Кара Аз- 
маки произведувале многу градинарски култури 
ιιιτο ги пласирале на ениџевардарскиот пазар. Во 
пописот од 1913 година селото е евидентирано со 
12, а во 1920 година со 14 жители. Изгледа дека 
при пописот на населението од 1928 година жи- 
телите на оваа мала населба биле вброени во со- 
ставот на населението од селото Балџа, поради 
што ГТргас и не се спомиува како посебна насел- 
ба. Таа се распаднала малку подоцна, со почнува- 
љето на работите околу исушувањето на Ениџе- 
вардарското Блато и мелиорационите зафати на 
овој терен.

51) ПРИЗНА
-ВРАСГИ Βραστή
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Југозападно од градот Ениџе Вардар, три ки- 
лометри североисточно од Пласничево, на над- 
морска височина од 15 метри до 1935 година било 
сместено малото македонско село Призна (22°20' 
х 40°42'). Оваа мала населба според К'нчов имала 
65 македопски и 90 ромски жители. Бранков ја 
бележи со 130 Македонци, а Милоевиќ со 14 ма- 
кедонски и 5 куќи на Роми муслимани, додека во 
пописотод 1913 година е регистрирапа со 82, а во 
1920 година со 90 жители. Во 1924 година принуд- 
ио оттука биле иселеии во Бугарија 61 Маке- 
донец, а останатите изгледа се прибрале во со- 
седното село Пласничево. Во пописот од 1928 го- 
дина е евидентирана со 55 жители, од кои 22 бе- 
галци. Од споменатите 55 лица 51 биле мажи и 
само 4 жени, што укажува на фактот дека се ра- 
боти за чифлигарска населба со наемни работни- 
ци, која се распаднала со почнувањето на работи- 
те околу исушувањето на Ениџевардарското Блато 
и по извршените мелиорации.

52) РАДОМИР
- АСВЕСТАРЈОН Ασβεσταρειόν
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Во јужните падини на планината Пајак, на 
надморска височина од 310 метри и северно од 
градот Ениџе Вардар, е сместено селото Радомир 
(22°25' х 40°52') кое административно влегува во 
составот на општината Ениџе Вардар. Селото Ра- 
домир до 1924 година било населено исклучител- 
но со македонско население. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 165 жители, Бранков со 360, а Ми- 

лоевиќ со 40 македонски куќи. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 329, а во 1920 го- 
дина со 291 жител. Во 1924 година принудио биле 
иселени во Бугарија 64 Македонци и па нивно ме- 
сто биле населени бегалски семејства (официјал- 
но 118 бегалци), така што селото станало мешана 
населба која во 1928 годипа имала 389 житсли, а 
во 1940 година 566, од кои според статистикатг 
на НОФ 123 бегалци, а останатите Македоици. Се- | 
лото многу настрада во Граѓанската војна, пора- 
ди што во 1951 година е регистрирано со намалев 
број жители, односно со 380 души, во 1961 годивѓ 
нивниот број се качи на 432 жители, а во 1971 гс-1 
дина имаше 424 жители, со апсолутно мнозинство I 
на Македонци. По 1971 година на инсистирање н> | 
грчките власти селото беше напуштено, а него-1 
виге жители беа речиси принудно преселени в?] 
сслото Р1еос Милотопос (Ново В'дришта), кадеј 
што беа изградени нови станови. Поради тоа се-ј 
лото во пописот од 1981 година е евидентиравој 
само со 4, а во 1991 година со 3 жители. Причг-| 
ните за нивното иселување (ист е случајот и см 
селото Корнишор) не се од економска природа.1 
туку безбедносни и стратешки цели, бидејќи а|I 
овој пачин полесно се врши надзор врз македсѓ-1 
ските жители и се добива можност за нивно 
лосно асимилирање во догледно време.

53) РАМЕЛ
-РАХОНА Ραχώνα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.192с

Десетина километри источно од Ениџе В· 
дар на иадморска височина од 100 метри е рас: 
ложено селото Рамел (22° З2'х 40°49'). Тоа пр* 
ставува самостојна општина во Ениџевардарс! 
та околија, во чиј состав влегува и селото Ле 
дица. Општинскиот атар опфаќа површина оз 
квадратни километри. До 1924 година селото I 
ло населено исклучително со македонско насеЈ 
пие. К'нчов го спомнува со 200 жители, Браз 
со 114, а Милоевиќ со 28 македонски куќи. Вс 1 
писот од 1913 година е евидентирано со 233, а 
1920 година со 265 жители. Во 1924 година сз 
жители од селото биле насила иселени во 1 
гарија (официјално 63 лица), а на нивно местс ί 
ле населени поголем број бегалски семејствѓ 
Г1онд и од Источна Тракија. На тој иачин Рал 
стаиало бегалско село кое во 1928 година ича 
504 жители, во 1940 година 652, во 1951 гсЗ 
751, во 1961 годииа 701, во 1971 година 66". I 
1981 година 646, а во 1991 година 691 жител ί 
ланите произведуваат главно жито, тутун, па* 
овошје и други земјоделски производи, а де.Т‘К 
е развиено и сточарството.
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54) СВЕТИ ЃОРЃИ (ДОРТ АРМУТЛАР)
- АГИОС’ ГЕОРГИОС Άγιος Γεώργιος

Околу 15 километри западно од Ениџе Вар- 
2ар. на еден и половина километар јужно од глав- 

гг паг што води од Еииџе Вардар за Водсп, 
кместено с селото Свети Ѓорѓи (22°15’ х 40°46'), 
* < лежи на надморска височина од 20 метри, а 
имипистративно влегува во составот на огпптп- 
Е:та Гропино. Селото Свети Горги е едно од ма- 
Ј бројпите села во Ениџевардарското Полс кое 
ι денеска остана со чисто македонско население. 
Кнчов го спомнува со 160 жители, Бранков со 
256. а Милоевиќ со 18 македопски куќи. Во по- 
■сотод 1913 година е евидентирано со 100, а во 
1920 година со 125 жители. Бидејќи нс постоелс 
>тори услови за живеење, во селото не билс смсс- 
гени бегалски семејства, така што тоа остана и 
(птаму чисто македонска населба која во 1928 
' :ина имала 168 житсли, во 1940 година 240, во 
1951 годииа 293, во 1961 година 321, во 1971 годи- 

332, во 1981 година 307, а во 1991 година 321 
жител. Бидсјќи лежп в поле и земјипггето речисп 
жлосно се наводнува, селото е многу богаго.
- лавни производи се овошје (плантажи на праски 
■ круши), жито, памук и друго. Вниманис му се 
т светува и на краварството.

55) СЕНДЕЛЧЕВО
- САНДАЛИОН Σανδάλιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 23 километри западно од Ениџе Вар- 
:»р. на надморска височина од 30 метри, крај са- 
*2от главен пат од Ениџс Вардар за Водеп е смес- 
*гно селото Сенделчево (22°13' х 40°48'), кое адми- 
■стративно влегува во составот на општлната 
Кара Хамза. До 1924 година селото било населе- 
■п со македонско и со ромско население. К'пчов го 
-“омнува со 80 Македоици и со 60 Роми, Бранков 
■оошпто не го спомнува, додека Милоевиќ го 
хгистрира со 12 куќи на Роми христијани. Во 
'■ писотод 1913 година е евидентирано со 76, а во
- -20 година со 86 жители, но изгледа дека тие 
малку подоцпа биле раселени, бидејќи во селото 
ϊ». 1924 година билс сместени бегалски семејства 
Μ Источна Тракија и од Мала Азија, така што
-енделчево станало чисто бегалска населба. Сен- 
клчево во 1928 година с евидентирано со 130 
жители, во 1940 година со 199, во 1951 година со 
215, во 1961 годипа со 230, во 1971 година со 214, 
» 1981 година со 186, а во 1991 година со 152 жи- 
телн, сите бегалци. Бидејќи лсжи сред самото по- 

и обработливото земјиште се наводнува, село- 
то е доста богато. Главни производи на населе- 
гнето се овошјс (јаболка и праски), жито и па- 

к, а внимание му сс посветува и на краварството.

56) СПИРЛИТОВО (ИСПИРЛИК)
- ПЛАЃАРИОН Πλαγιάριον
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Ениџе Вардар, во јужното 
подпожје на планината Пајак, па надморска висо- 
чина од 110 метри е сместено селото Спирлитово 
(22"17' х 40°5Г). Тоа претставува самостојиа оп- 
нгпша во Ениџевардарската околија (н. од 5.1. 1931, 
Вл. в/к бр. 2/1931), чиј атар опфаќа површина од
11 квадратни километри. Селото Спирлитово до 
1924 година било населено исклучително со тур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 600 турски жители, а Милоевиќ со 93 турски 
куќи. Во пописог од 1913 година е евидентирано 
со 595, а во 1920 година со 501 жител. По иселу- 
вањсто на жителите па селото во Турција во 1924 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населепи поголем број бегалски ссмејства 
од Источна Тракија. Бројот иа нивните житсли 
во 1928 година изнесувал 327, во 1940 година 465, 
во 1951 година 421, во 1961 година 467, во 1971 
година 436, во 1981 година 387, а во 1991 година 
373 жители. Селото с полуплапинско и релатив- 
но сиромашно. Главни производи се жито, пчен- 
ка, памук, сончоглед и тутун. Делумно е разви- 
сно п сточарството.

57) ТАГАРМИШ
-ИДРОМИЛИ Υδρόμυλοι
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Северозападно од Ениџе Вардар, во непос- 
рсдна близина на селото Бозец, до 1935 година било 
сместеио селото Тагармиш (22°34' х 40°50'), кое 
административпо вле1увало во составот на општи- 
пата Бозец. К'пчов го спомпува со 95 македонски 
житсли, а Милоевиќ со 15 македонски куќи. Во 
пописот од 1913 година е евидснтирано со 73 жи- 
гели, кои изгледа наскоро потоа го напуштиле 
селото, бидејќи во пописотод 1920 година се спом- 
нува како напуштена населба. Малку подоцна ту- 
ка се населиле 2-3 влашки сточарски семејства, 
кои во пописот од 1928 година се забележани со
12 души, но тие наскоро го напуштиле селото, та- 
ка пгго гоа повеќе не се спомнува како населба.

58) ТРИФУЛЧЕВО (КАДИ ЌОЈ) 
-ТРИФИЛИОН Τριφύλλιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Грииаесетина километри западно од Ениџе 
Вардар, во непосредна близина на главниот паг 
од Ениџе Вардар за Водсн, па надморска височи- 
па од 20 метри е расположено селото Трифулче- 
во (22°16' х 40°47'), кое административно влегува 
во составот на општипата Гупчево. До 1924 годи- 
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иа селото било населено со македонско и ромско 
населспие. К'нчов погрешно го спомнува со 240 
зурски житсли, додека Милоевиќ правилпо го 
регистрира со 5 македоски и 15 куќи на Роми му- 
слимани. Како такво, во пописотод 1913 година с 
рсгистрирано со 208, а во 1920 година со 233 жи- 
тсли. Во 1924 годипа по сила па .Позапската кон- 
венција Ромите како муслимани биле иселепи во 
Турција, а на нивпо место биле населени бегал- 
ски семејства (вкупно 215 бегалци), така што се- 
лото станало мешана населба која во 1928 година 
имала 280 жители, во 1940 година 469, во 1951 го- 
дина 459, во 1961 година 562, во 1971 година 541, 
во 1981 годипа 525, а во 1991 година 543 жители, 
со апсолутно мнозинство на бегалци. Бидејќи лс- 
жи в поле, селото е доста богато. Главни произ- 
води се овошје, памук, жито, бостан и друго. 
Внимание му се посветува и на краварството.

59) ЧАУШЛИЕВО (ЧАУШЈ1И)
- МЕСЈАНОН Μεσιανόν
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу 7 километри источно од Ениџе Вар- 
дар на надморска височипа од 40 метри, околу 
гри километри северно од главниот пат од Солуп 
за Ениџс Вардар, сместено е селото Чаушлисво 
(22"29' х 40°47'), кое адмипистративно влсгува во 
составот на градската општина Епиџе Вардар. 
Сслото Чаушлиево во минатото било чифлигар- 
ска населба во која според К'нчов работеле и 
живеелс 50 Роми. Селото во другите статистики 
од пред Балканските војии, како и во пописите 
на населението од 1913 и 1920 година не се спом- 
нува, пгго значи дска било напуштено. Тука по- 
доцна бил населен извссен број бегалски семеј- 
ства, чиј број во 1928 година изнесува 114 души. По 
1935 година, по исушувањето на Ениџевардарското 
Блато и по добивањето ново плодно земјиште, 
тука биле сместени и други бегалски семејства, 
така што селото сс зголемило во 1940 годипа на 
423 жители, во 1951 годипа е свидептирано со 479 
жители, во 1961 година со 549, во 1971 година со 
302, во 1981 година со 300, а во 1991 година со 301 
жител. Намалувањето на бројот на житслите се 
должи на иселуваљето на повеќе семејства во ше- 
есеттите години во поголеми градски центри во 
земјата и во страиство. Селото е доста богато. Гла- 
вии производи се овошјс, памук, жито и тутун.

60) ЧЕКРИ (КИРКАЛОВО) 
-ПАРАЛИМНИ ΙΊαραλίμνη
(п. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Југоисточно и недалеку од градот Ениџе 
Вардар, во непосредна близииа на главниот паг 
од Солун за Ениџе Вардар, на надморска висо- 
чина од 10 метри е расположено селото Чекри 

(22°28' х 40°45'), кое административно влегува вс 
составот на општината Ениџе Вардар. Селото вс 
мипатото било населено исклучително со маке- 
донско население. Како такво, К'нчов го спомну- 
ва со 160 македонски жители, а Милоевиќ со 12 
македонски куќи, додека во пописот од 1913 гс- 
дина е евидснтирано со 51 жител, а во 1920 годв- 
на со 68 жители. Изгледа дека сите македонскг 
житсли во 1924 годипа билс насила иселени вс 
Бугарија (а официјално се спомнуваат 13 душиЈа 
затоа што во пописот од 1928 година селото се 
спомнува само со 14 жители, од кои 11 од магшз 
и 3 од женски пол, а во 1940 година со 29 жителг. 
од кои 25 од машки и 4 од женски пол, што ук*ј 
жува дска се работи за чифлигарска населба ѕг 
која биле вработепи наемии работници. Бројст 
на паселението почиува да расте во времето ѕ* 
Граѓаиската војна кога грчките власти присилз· 
преселија гука поголем број семејства од пл»-ј 
пипските села, повеќе од кои по нормализирање- 
ίό на ситуацијата не се вратија во своитс ссла, каси 
и неколку каракачански семејства. Така Чекре! 
како прописна и заокружспа населба во 195· 
година с регистрирана со 815 жители, во 1971 гзј 
дппа со 691, во 1981 година со 879, а во 1991 пм 
дина со 918 житсли. Бидејќи е расположена с;<Ж| 
самото полс и располага со мошие плодно зеѕгж- 
пггс кое исцело сс наводнува, оваа наполно н з· 
населба стана многу богата, со мошне убави нсв 
куќи. Нассленисто произведува големи количаи 
тва памук, овошје, пченка и други производн.· 
внимание му се посветува и на краварството.

61)ЧИЧИГС(ЧЕШИГ ’С)
- СТАВРОДРОМИОН Σταυροδρόμιον Ј
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1930

Југозападно од Епиџе Вардар, во срцето м 
Ениџевардарското Поле, на надморека височжО 
од 20 мстри е смсстено македонското село Чеч· 
г'с (22°13* х 40°43'), кое административно влепО 
во составот на општината Долно Власи. СелоО 
огсскогаш било населено со македоиско насеж· 
нис и како такво до денес нема претрпено ниж^В 
ви етнички промени. К'нчов го спомнува со 40 
жители, Бранков со 200 македонски жителиИ 
Милоевиќ со 30 македонски и две куќи на Р?О 
христијани. Во пописот од 1913 година селсгз· 
евидснтирано со 208 жители, во 1920 годинг О 
255 жители, во 1928 година со 299, во 1940 гозО 
со 298, во 1951 годииа со 411, во 1961 годиваО 
488, во 1971 година со 479, во 1981 година со ѓО 
а во 1991 година со 581 жител, сите Македоѕ·· 
Бидејќи селото се наоѓа во самото поле и зеЦО 
ште го целосно се наводнува, тоа е многу боггО 
Главпи производи се овошје (праски и кр\т^жИ 
памук, жито, пченка и друго, а внимание ѕг» в· 
посветува и на краварството.



И/3 - МЕГЛЕНСКЛ ОКОЛИЈА

БАОВО (БАХОВО)
- ПРОМАХИ Πρόμαχοι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Селото Баово е расположено во јужиото под- 
е на планината Кајмакчалан, на падморска 
члна од 290 мстри (22°00' х 4ΓΌ2'). Оддалече- 

л Сботско 9 километри. Тоа претставува са- 
^јна општина во Мегленската околија (ц. п. 

. 4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), чиј атар опфаќа 
ина од 89 квадратни километри. Баово 
ш било населено со македонско население

етнички поглед досега нема претрпено нп- 
I промени. Според легендата селото не с мпо-

старо. Основано е од жителите на селото Гра-
кое било лоцирано меѓу селата Преб'дшпте

Баово. Баовчани се селеле повеќепати за да ги
Јаттешките даноци од турската власт. Имсто 

според истата легепда, е добиено по тоа
селаните изморени од честото селење реклс 
Х“, што наводно значело „доста веќе“. 
ов го спомнува со 560 жители, егзархиската 
истика го води со 1.008 жители, а Милоевиќ 

регистрира со 350 македонски куќи. Офици- 
Епте грчки статистики ги даваат следниве по- 
рци за движењето па бројот па населението 
селото Баово: во 1913 година имало 1.082 жи- 

«ли. во 1920 година 978 жители, во 1928 годииа 
160, а во 1940 година 1.598 житсли. Иако прс- 

ррое загуби во Втората свегска војна и за време 
Граѓанската војна, поради која, покрај загуби- 
неколку семејства и поединци побараа засол- 

Егге во Република Македонија, тоа и натаму ос- 
|а едно од најголемите села во Мегленската око- 
а. Во 1951 годииа имаше 1.549, во 1961 годипа 
'2. во 1971 година 1.821, во 1981 година 1.754, а 
1991 година 1.862 жители. Главни производи на 
ото се индустриски пиперки, компири, тутун, 
то и други земјоделски производи, а поради 
|регледнитс планински површини (атарот иа се- 

' то опфаќа најголема површина од сите други оп- 
■ггини на Меглепската околија) доста е развиено 
■ сточарството, како и експлоатацијата на шумата.

2) БЕРИСЛАВЦИ (БЕРИСЛАВ, БОРИСЈ1АВ) 
-ПЕРИКЛИЈА Περίκλεια
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

На надморска височина од 570 метри, во ју- 
оисточпите падини на планината Кожув, лоци- 

рано е селото Бериславци (22°16т х 4ΓΌ6’). Тоа 
претставува самостојна оппггина во Мегленската 
околија (царска наредба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 
80/ 1919), во чиј состав влегува и сслото Лугунци, 
а атарот на селото опфаќа површипа од 57 ква- 
дратпп километри. Селото се наоѓа околу 5 кило- 
метри источно од Ноти и околу три километри 
северпо од Ошин, во непосредна близина на грч- 
ко-македопската граница. Неговото население 
огсекогаш било влашко и и припаѓа на етнич- 
ката група позната како Мегленски Власи, на- 
селспи тука во времето на бугарскиот цар Кало- 
јан некаде во почетокот па XIII век. К'пчов го 
спомнува со 380 влашки жители, егзархиската 
статистика го води со 280 жители, а Мплоевиќ со 
50 влашки куќи, додека во пописот од 1913 годи- 
на с евидептирано со 340 жители. Селото настра- 
дало во времето иа Првата светска војна, а по- 
ради близината па воепитс дејства неговите жи- 
тели во 1916 годпна билс интернирани од бугар- 
ските власти во внатрешноста на Бугарија. Се 
вратиле по крајот па војиата, но нс ситс. Поради 
тоа во 1920 година селото с евидентираио само 
со 200 жители. Во 1925 година билс иселени за 
Романија осум семејства кои билс сместени во 
добруџанското село Саисалај. Бројот на жители- 
те во Бериславци во 1928 година се качи на 271, а 
во 1940 година веќе имаше 413 житсли. Бери- 
славци миогу настрада и во Втората светска вој- 
на, посебпо од бугарската војска во јануарската 
офанзива од 1944 годииа, како и во Граѓанската 
војна, поради што наполно се распадна, а повеќс 
семејства побараа засолниште во Рспублика Ма- 
кедопија. Селото с обповсно по пормализирање- 
то на ситуацијата. Во 1951 година е регистрираио 
всќс со 178 жители. Во 1961 година имаше 372, 
во 1971 година 393, во 1981 година 373, а во 1991 
година 354 жители. Како планинско, селото е при- 
лично сиромашно, а населението сс занимава глав- 
но со земјоделство и со сточарство.

3) БИЗОВО
- МЕГАПЈ1АТАНОС Μεγαπλάτανος
(п. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II) 
(II. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Селото Бизово е расположено 11 километри 
југозападно од Сботско, на надморска височина 
од 215 метри (2Г59' х 40°56'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Мегленската околија (ц. н. 
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од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј состав 
влегува и селото Манастир, а атарот па општи- 
ната опфаќа површина од 16 квадратни киломе- 
три. Селото Бизово до 1924 година било насе- 
лено исклучително со македонско населенис, но 
во немирнитс години поголемиот дел од неговите 
житсли, за да го зачуваат својот имот, како и 
заради поголема сигурност, ја смепиле својата 
христијанска вера и станале муслимаии. На тој 
начин селото станало населба во која живееле 
еднородни браќа со две религии: православна 
христијанска и муслиманска. К'нчов селото го 
спомнува со 150 христијански и 650 муслимапски 
жители, додека егзархиската статистика го води 
со 120 христијани и со 750 Македонци муслима- 
пи, што можс да се смета за поточно. Милоевиќ 
го регистрира со 30 христијански и со 100 мус- 
лимански куќи, додека во пописотод 1913 година 
е евидептирано со 771 жител, а во 1920 година со 
796 жители. Но сила на Лозанската конвеиција 
сите Македонци муслимани биле принудени да се 
иселат во Турција, а на пивно место грчките власти 
населиле бегалски семејства од Мала Азија 
(вкуппо 316 бегалци). На тој начин Бизово ста- 
нало мешана паселба која во 1928 година имала 
503, а во 1940 година 623 жители, од кои 188 Ма- 
кедонци и 435 бегалци. Селото прилично нас- 
трада за времс на Граѓанската војна, поради што 
неколку семсјства и поединци побараа засолни- 
ште во Република Максдонија, а другите се засол- 
наа во други побезбсдни места. Некои од нив по 
нормализирањето на ситуацијата не се вратија во 
село го. Поради тоа Бизово во 1951 година се во- 
ди како преполовено - со 312 жители. Во 1961 го- 
дина има 394 жители, во 1971 година 369, во 1981 
година 382, а во 1991 година 351 житсл. Селото е 
прилично богато, а целокупната обработлива по- 
вршина се наводнува. Главни производи на насе- 
лението се индустриски пиперки, тутун, жито, 
грав и овошјс.

4) БИЏОВА МАЛА (БИЏО МАХАЛА)
- ПИПЕРЈЕ Πιπεριαί
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Биџова Мала лежи западно од Сбот- 
ско, од каде што е оддалечено околу 5 километри 
(22°0Г х 40°59'), на надморска височипа од 162 ме- 
три. Тоа претставува самостојна општана во Мег- 
лснската околија (ц. н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/1918), во чиј состав влегуваат и селата Горно 
Турманли и Ени Маала. Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесува 11 квадратни кило- 
метри. Тоа е релативно нова населба подигната 
од Турци сточари од познатата етничка група Ју- 
руци. К'нчов го спомнува со 700 жители, а Ми- 
лоевиќ со 140 турски куќи, додека во пописот од 

1913 година е евидентирапо со 1.201 (во една дру- 
га публикација стојат 946 жители), а во 1920 го- 
дина со 797 жители. Ова турско население, по 
сила на Лозанската конвенција, во 1924 година, 
се иселило во Турција, а на негово место грчките 
власти населиле бегалски семејства од Мала Азија, 
а помал број и од Понд, како и 12 македонски 
семејства од селото Долно Пожар. Како такво, 
селото во 1928 година имало 427 жители, од кои 
389 бегалци и 38 Македонци, а во 1940 година 631 
жител, од кои 90 Македонци, а останатите бегал- 
ци. Во Втората светска војна и за време на Гра- 
ѓанската војна селото прилично настрада. Не- 
колку поединци и семејства Македонци беа при- 
пудени да побараат засолниште во Република Ма- 
кедонија, а извесен број бегалски семејства оти- 
доа во други побезбедни места, каде што се чув- 
ствуваа посигурни. Поради тоа селото во 1951 
година покажува намален број на жители, однос- 
но тогаш имало 390, во 1961 година 435, во 1971 
година 484, во 1981 година 481, а во 1991 година 
542 жители, од кои 14 македонски семејства, 22 
семсјства од Понд, а останатите од Мала Азија 
(село Гоња), чиј јазик е грчки за разлика од по- 
веќето бегалци од Мала Азија кои зборуваат 
турски. Главни производи на населението се ин- 
дустриски пиперки, свилени кожурци, жито и 
друго. Доста е развиено овоштарството и лозар- 
ството, а делумно и сточарството.

5) ВОЛЧИШТА (В'ЛЧИШТА)
-ИДРЕА Υδραία
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Во непосредна близина на гратчето Сδοτ- 
ακο, од каде е оддалечено околу 3 километри, на 
надморска височина од 130 метри е сместено се- 
лото Волчишта (22°05’ х 40°57’), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Сбот- 
ско. До 1924 година Волчишта било населено ис- 
клучиво со македонско население. Тоа споре! 
К'нчов броело 110 жители, егзархиската статис- 
гика го води со 122 жители, а Милоевиќ го ре- 
гистрира со 20 македонски куќи. Во пописот оа 
1913 година е евидентирано со 118 жители, а вг 
1920 година со 125 житсли. Бидејќи било чифлв- 
гарско, во 1924 година грчките власти во Волч»- 
шта населиле 132 бегалци, така што тоа станала 
мешана населба чиј број на населението во 192Б 
година, поради населувањето на бегалските се- 
мејства, се качил на 291 житсл. Во 1940 годив· 
имало 457 жители, во 1951 година 469, во 196' 
година 487, во 1971 година 503, во 1981 годие? 
506, а во 1991 година 484 жители, од кои половиЈ 
ната Македонци, а останатите бегалци. Селото с 
расположено сред поле, а почвата се наводнук! 
од реката Мегленица. Поради тоа се добивагт 
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жоки земјоделски приноси. Главпи производи 
граорни култури и индустриски пиперки. На- 

--лението се занимава и со лозарство и овоштар- 
ство.

6) ГАБРИШТА
- ДОРОТЕА Δωροθέα
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Во центарот на мегленската висорамнипа, 
«тмри километри северио од Сботско, е сместе- 
■о селото Габришта (22°03’ х 41°00'). Тоа лежи на 
-:-2морска височина од 140 метри, а претставува 
омостојна општина во Мегленската околија (ц. 
1 д 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј состав 
■лсгува и селото Раниславци. Вкупната површи- 
1.; на општинскиот атар изнесува 9 квадратни ки-

■ четри. Селото Габришта до 1924 година било 
■аселено исклучително со македопско населе- 
■е, чиј поголем дел во немирните години заради 
жзголема сигурност и за да ги зачува своите имо- 
тж се исламизира, односно жителите станалс мус- 
гамани, така што селото се поделило на две рс- 
мгии, од кои муслиманската значително преов- 
жалувала. Според К'нчов сслото се состоело од

муслимани и 96 христијани Македонци, ег- 
зархиската сгатистика го води со 614 муслиман- 
-хг и 228 христијански жители, Милоевиќ со 22 
фвстијански и 102 муслимански македонски ку- 
ќж. додека во пописот од 1913 година е евиденти- 
зано со 852, а во 1920 година со 683 жители. Ма- 
вгдонците муслимани, по сила па Лозанската кон- 
•енција, во 1924 година се иселиле во Турција, а
■ ■·- нивно место грчките власти населиле поголсм 
Ч»ј бегалски семејства од Мала Азија. Селото, 
*-<о мешана населба, во 1928 година е за- 
^лежано со 630 жители, од кои 444 Македонци и 
·*- бегалци, а во 1940 година со 888 жители, од 
«ои македонското население е двапати побројно 
«д бегалското. Во Граѓанската војна селото де- 
г.мно настрада, така што во 1951 годипа е еви- 
кнтираво со намален број жители, односно со 
■>!. во 1961 година има 658 жители, во 1971 го- 
лна 680, во 1981 годипа 617, а во 1991 година 595 
жжтели. Бидејќи е расположено сред поле, а це- 
хата обработлива почва се наводнува, селото с 
• шне богато. Главни производи на населението 
« жито, индустриски пиперки и тутун. Меѓутоа, 
доста се развиени лозарсгвото и овоштарството.

7) ГОРНО ПОЖАР
- АНО ЛУТРАКИОН Ανω Αουτράκιον 
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

На надморска височина од 500 метри, на 14 
олометри западно од Сботско, во југозападното 

подножје на планината Кожув, која е разгранка 
на Кајмакчалан, до 1947 година било сместено 
македонското село Горно Пожар (21°55' х 40°59'), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Долно Пожар. Отсскогаш било насе- 
лено со македонско населепие и до пеговото рас- 
паѓање останало такво. Според преданието се- 
лото се смета за мошне стара населба која била 
многу поголема, а постепено се намалувала би- 
дејќи жителите почнале да градат куќи подолу, 
каде што никнала новата населба Долно Пожар, 
која станала поголема за смстка на Горно По- 
жар, особено по Првата свстска војна. К'нчов и 
дветс села (Горио и Долно Пожар) ги спомнува 
со 2.004 жители, егзархиската статистика со 2.080 
жители, додека Милоевиќ ги разликува и Горно 
Пожар го води како посебпа населба со 170 ма- 
кедонски куќи. И во пописот од 1913 година се 
водат заедно, со вкупно 1.803 жители. Сслото на- 
страдало во 1916 година за времс па Првата свст- 
ска војна, кога неговите жители од страна на бу- 
гарските воени власги биле повлечени па север 
(повеќето од иив во Јужна Србија која била исто 
така под бугарска окупација), така што селото се 
растурило. По завршувањето на војната повеќе- 
то од жителите се вратиле во селото, но наместо 
во Горно Пожар почналс да градаг нови жи- 
всалишта во Долно Пожар, така што Горно По- 
жар во 1920 година е евидентирано само со 79 
жители, во 1928 година се зголемило на 159 жи- 
тели, а во 1940 година имало 185 жители. Во 1947 
година за време на Граѓанската војна селото на- 
полпо се распадна и повеќе не се подигна. Пого- 
лемиот број од жителите на Горио Пожар поба- 
раа засолнипгге во Република Македонија, а оние 
пгго се засолнија во други места по нормализира- 
њето на ситуацијата сс прибраа во Долно Пожар. 
Главно занимање на селаните од Горио Пожар 
било сточарството, а секундарио земјоделството.

8) ГОРНО РОДИВО
- АНО КОРИФИ Άνω Κορυφή

(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Селото Горно Родиво до Граѓанската војна 
(до 1947 годииа, кога се распадна) беше сместено 
во источното подножје па плапината Кајмакча- 
лан, на надморска височина од 380 мстри (2Г54' х 
40°56'). Административно влегувало во составот 
на општината Долно Родиво, а отсекогаш било 
населено со македонско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 200 жители, а Милоевиќ 
со 37 македонски куќи, додека во пописотод 1913 
година е евидентирано со 161, а во 1920 година со 
195 жители, во 1928 година имало 206, а во 1940 
година 326 жители. Селото се распадна во зимата 
1947 година поради Граѓанската војна. Поголе- 
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миот број од неговите жители побараа спас во 
Република Македоиија, а селото повеќс не се по- 
дпгпа. Атарот на селото бсше приклучен кон оп- 
штината Саракиново, кон која е приклучено и се- 
лото Долно Родиво кое по Втората светска војпа 
престана да биде седиште на општина (видп п. од 
13.7.1955, Вл. в/к бр. 208/5.8.1955).

9) ГОРНО ГУРМАНЈ1И
АНО РОДОЊА Άνω Ροδωνιά

(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 85/8.3.1926)

Околу чстири километри југозападно од 
Сботско, на падморска височина од 160 метрн, с 
смеетепо малото ссло Γ'ορπο Турманли (22°0Р х 
40°58’), кое административпо влегува во составот 
па ошпгината Биџова Мала. Селото е рслативно 
млада насслба подигпата во поново времс од Турцп 
сточарп од стничката група Јуруци, а заедно со 
селото Долпо Турмашш претставувало една на- 
селба поделепа па двс маала. Поради тоа во по- 
старпте статпстики дветс ссла сс водат како едпа 
паселба, позната под името Турманли или Тур- 
маплп Махала (видп и с. Долно Турмаплп). К’н- 
чов гп спомнува со 225 жители, а Милоевиќ со 35 
турски куќи, додска во пописотод 1913 година сс 
свидснтирапи со 338 жители, а во 1920 годипа со 
282 жители. По спла на Лозанската конвенција 
во 1924 годипа Турците се иселиле во Турција, а 
на нивно мссто сс иаселиле бегалски семејсгва, 
чиј број па жители во 1928 година за Горно Тур- 
манли. кога тоа сс води како посебпа населба, 
изпесувал 103, а во 1940 година 127. Во 1951 годи- 
па бројот па жителите двојио сс памали - попи- 
шапи сс 63 души, во 1961 годииа селото имало 91, 
во 1971 година 60, во 1981 годипа 45, а во 1991 го- 
дипа 85 житсли. Земјиштето целосно се навод- 
пува и дава високи приноси. Главни земјоделски 
производи се жито, грав, овошје, грозје и др. Во 
сслото живсе и едпо македонско семејство.

10) ΓΟΡΙΙΟ ЦРНЕШЕВО
- АНО ГАРЕФИО11 Άνω Γαρέφειον 

(одлука на МВР бр. 5859/1922, 
Вл. в/к бр. 12/1922, т. II)

Селото Горно Црнешево е сместепо во јуж- 
ното подножје на планипата Кожув, на надмор- 
ска височипа од 220 метри (22°03' х 4ΓΌ2'). Тоа 
претставува самостојна општина во Мегленската 
околија (наредба од 21.1.1929, Вл. в/к бр. 25/1929) 
и во иејзин состав влегува и селото Долно Црне- 
шево. Атарот на општината опфаќа површина од 
27 квадратни километри. Селото отсекогаш било 
населеио со македонско население и до денсс не 
претрпело никакви етнички промени. К'нчов го 

спомнува со 210 житсли, егзархиската статисти- 
ка го водп со 214 жители, а Милоевиќ со 40 маке- 
донски куќи. Во пописот од 1913 година, заедно 
со жителите од селото Долно Црнешево, се ре- 
гпстрирани 1.075 жители, во 1920 годииа двете 
паселби пмаат 1.015 жители, а во 1928 година 426 
жптелп, од кои 326 Македонци (колку што фак- 
тички брои Горно Црнешево) и 110 бегалци, коп 
всушност се жители на Долно Црнешево. Во 
1940 годииа Горпо Црпешево сс води како посеб- 
на паселба со 513 жители. Селото настрада во зи- 
мата 1947 година, за време на Граѓанската војна. 
кога грчките монархистички власти ги преселија 
жителите во селата Баово и Сботско, од каде 
тие се вратија по нормализирањсто па ситуација- 
та. Горно Црнешево во 1951 година е евиденти- 
рано со 485, во 1961 година со 463, во 1971 годива 
со 405, во 1981 година со 363, а во 1991 година со 
338 жптсли, спте Македонци. Намалувањето ва 
бројот на житслитс делумно се должи на нивнот» 
преселување во поголемите градски центри, а де- 
лумно па преселувањето во селото Долно Црне- 
шево каде што ги откупилс имотите иа бегат- 
ските семејства населенп тука во 1924 година ι 
каде што живсат и денес. Главни производп зи 
селото се индустриски пиперки, тутун, жито ѕ 
други производи, а поради постоењето на услс:-» 
за сточарство, доста е развиено и сточарствота! 
(Впдп и с. Долно Црнешево.)

11) ГОСТОЉУБИ (КОСТОЉУБИ)
- КОНСТАНТИЈА Κχονσταντία.
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

11од западниге падини на планината Пајв 
па надморска височина од 180 метри, сместенз 
селото Гостољуби (22°10* х 4Г00'). Тоа претхлв 
вува самостојна општина во Мегленската окоЈ 
ја (ц. п. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј 
опфаќа површина од 16 квадратни километз 
Крај самото ссло минува главниот пат од Сбв 
ско за Фуштани. Тоа с многу старо македоЕЛ 
село, до 1924 година населсно исклучителв: 1 
македонско население кое во немирните годѓ! 
заради личиа и имотна обезбеденост, ја приѕа· 
исламската всра. Како такво, К'нчов го спомач 
со 1.300 житсли, егзархиската статистика го ѕ I 
со 1.440 жители, Милоевиќ со 184 куќи, дсзѕ| 
во поппсот од 1913 година е евидентирано со М 
жители (во друго издаиис на истата гт-ч1 
сгатистичка служба се води со 1.208 жителм 
во 1920 година има 1.197 жители. Во 1924 γοςηΙ 
по сила иа Лозанската конвенција, жителите I 
селото, како муслимани, принудно биле исел· 
во Турција (во областите Анталија и Аспар~ Ј 
на нивно место грчките власти населиле беп· 
ски ссмејства од Мала Азија. Бројот на ниѕз··
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Жнгели во 1928 годнпа изнесувал 785, во 1940 го-
1.144, а во 1951 година, порадп I'раѓанската 

■О|на, сс намалил на 994 жители. Во 1961 годппа 
сслото е евидентирано со 1.029, во 1971 година со 
·· 2. во 198 годипа со 719, а во 1991 година со 724

тели, сите бегалци. Главни производи па село- 
се десертно грозје, овошје, жито и тутун. Дс-
:но с развиено и сточарс гвото.

12) ГРАМАДИ

Растурена населба во немирнпте години. 
за лоцирана во атарот на селото Баово меѓу 
ита Преб'диште и Баово (22"0Г х 4ΓΌΓ). Οπο

ί предапието житслпте од ова село го оспо- 
1с сслото Баово. (Види п село Баово.)

13) ДОЛНО ПОЖАР
- ЛУТРАКИОН (КАТО ЛУТРАКИОН) 
Λουτράκιον (Κάτω Λουτράκιον) 
(п. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922) 
(п. бр. 76/11.11.1959, Вл. в/к бр. 16/19.2.1960)

Долно Пожар е едно од пајголсмпте макс- 
ски сс.па во Водспскпот округ. Смсстепо с во 
пападпото подпожјс па планппата Кожув, па 
морска впсочпна од 300 мстри (2Г57' х 40°58'). 

1 претставува самостојна општипа во Меглсп- 
та околија (ц. п. од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/ 
9). во чиј состав влегуваат и Пожарски Бањи 

растуреното село Горпо Пожар. Атарот па оп- 
тана га опфаќа површипа од 57 квадратпи кило- 
гтри. ()д своето осповање до денес селото било 
зстана чисто максдонска населба. Тоа е рела- 
ишо ново село основапо од житслптс па Горпо 

жар коп порапо тука ги имале своите колиби, 
иостепепо ночпалс да се преселуваат. Во пого- 
ма насслба израснало особепо по 11рвата свет- 
а војна кога интерпираиите жители од Горно п 
»лно Иожар, во 1916 годипа повлечспи од бу- 

гарската војска во внатрешносга и подалеку од 
фроптот (повсќс од нпв во Јужпа Србија оку- 
зирапа од бугарската војска), се вратпле во род- 
» го место п наместо да го обноват Горпо По- 
жзр почнале да го обновуваат и да го населуваат 
оелото Долпо Пожар. До Нрвата светска војна 
■емаме посебни податоци за бројот па жптелптс 
о: Долно 11ожар, бидејќи тоа сс водело засдно со 
Г рно 11ожар. К'нчов ги спомнува двете села за- 
сјно со 2.004 жители, сгзархиската статистика со 
2.080. а во пописот од 1913 годипа се водаг со 
I 803 жители. Едпнствено Милоевиќ Долпо 11о- 
жар го регистрира како посебна населба со 20 
какедонски куќп. Во официјалпата грчка статис- 
така како посебпа пасслба Долно Пожар прв пат 
-- водп во 1920 годипа, со 1.283 жители. Во 1924 

годппа од селото (од Горно и Долпо Ножар) во 
Бугарија се иселиле 15 семсјства (осум во Варна, 
шсст во Софија п едно во Стара Загора). Во по- 
ппсот од 1928 годииа с евидептирано со 1.282 жи- 
гели, а во 1940 годипа со 1.580 жигели. За врсмс 
на 1 раганската војна селото многу насграда. По- 
мал дел од пеговите жители побараа засолниште 
во Рспублика Македонија, а поголемиот дел во 
зимата 1947 годипа од грчките мопархистички 
власти бсшс насила преселеп во полските села, 
од каде се вратпја по пормализирањето на си гуа- 
цпјата. Селото, како обновено, во 1951 година се 
води со 725 житсли, во 1961 годипа има 947, во 
1971 година 1.063, во 1981 година 1.066, а во 1991 
годппа 1.127 жители, во кој број сс пресметанп и 
сосема малобројните жптели од Горно Пожар 
кои сс преселија гука. Пожарсни (како што са- 
митс сс имепуваат) се сметаат за многу витално 
племс. Се претпоставува дека се во роднински 
врски со жителиге од селото Чеган - Водепска 
околпја, а поради големиот наталитст се расслу- 
валс во други села. Селото Јаворјапи (Воденско) 
с осповано од пожарспци. Нивпп семејства се пре- 
сслепп во селото Бпџова Мала, како и во други 
мсста. Бројни ппвпи семејства се наоѓаат во Ско- 
пјс, како л во други градови на Република Маке- 
доппја. Иако планипско, благодарение на трудо- 
љубпвоста на селаните и погодпата клима, село- 
то с доста пмотно. Произвсдува големи количес- 
тва ипдустриски пипсрки, кромид, кокар, косте- 
н>е, свилспп кожурци, жито и други земјоделски 
производи, а поради непреглсдиите терени по- 
годпи за пасшпта, релативпо добро с развиено и 
сгочарството.

14) ДОЛНО ПРУД

Селото било сместено во гаканаречената 
Оливерова пахпја, одпоспо во Фуштанската каза. 
Се спомнува во турските тефтери од XIV и XV 
век. Изглсда дска селото се распаднало многу 
рано, поради што е сосема заборавено. Засега пе 
е идентификувап пеговиот локалитет.

15) ДОЛНО РОДИВО
КАТО КОРИФИ Κάτο·> Κορυφή

Селото Долно Родиво е расположено во ис- 
точните падини на планината Кајмакчалан, на 
падморска височина од 840 метри (2Г56' х 40°55'). 
До I рагапската војпа пре гставувало самостојпа 
ошптина во Меглепската околија (нарсдба од 
I 1.7.1929, Вл. в/к бр. 288/1929), во чиј состав вле- 
гувало и селото Горно Родиво. Неговиот атар оп- 
фаќа површина од 69 квадратни километри. Од 
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свосто оспован.е до денсс селото е населено со 
чисто македонско паселение. К'нчов го спомпува 
со 250 житсли. егзархиската статистика со 350 
жители, Милоевиќ го регистрира со 45 максдон- 
ски куќп, додска во пописотод 1913 годипа е еви- 
дентпрано со 491 жител. Во 1920 година Долно 
Родиво има 435 житсли, во 1928 година 501 жи- 
тел, иако во 1924 годипа во Бугарија се пселиле 
29 лица, а во 1940 година бројот на жптелите се 
качи па 599. Селото наполпо настрада во Граѓаи- 
ска га војпа кога поголем дсл од неговите жителп 
беа принуденп да побараат спас во Рспублика Ма- 
ксдоиија, а сден помал број беа преселени од грч- 
ките мопархистички власти во сслото Бизово. 
По нормализирањето па ситуацијата овпе мало- 
бројни жители сс вратија во селото. Нивппот 
број во 1951 година изнесуваше само 65, во 1961 
година сс зголеми на 121, во 1971 годипа сслото 
имаше 128, во 1981 годииа 126, а во 1991 годппа 
114 житсли. Бидејќи бројот на жителитс од ссло- 
го се памали во голема мсра, со акт од 13.7.1955, 
Вл. в/к бр. 208/ 5.8.1955, тоа е укипато како оп- 
штила п е приклучено кон општината Сараки- 
ново. Иако селото е плапинско, поради благата 
клима сс ироизведуваат многу квалитетни црешп 
и ореви, а развиено с и сточарството, бидејќп за 
него постојат погоднп услови (нспрсглсдни тсрс- 
ни и пасипгга погодпи за сточарење).

16) ДОЛНОТУРМАНЛИ 
(ТОРМАНЛИ МАХАЛА, ТУРМАНЛИ)

КАТО РОДОЊА Κάτω Ροδωνιά
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Селото Долно Турманли с сместеио југоза- 
падпо од Сботско, во нсгова непосредна близппа, 
на надморска височина од 155 метри (22"02' х 
40*’57'). Административно влсгува во составот на 
општината Цакоп Маала. Во мииатото Долно и 
Горно Турманли претставувале една населба по- 
дслспа па две маала, позната како Турманли или 
Торманли Махала. Тоа е релативно иово село, 
основано од Турци Јуруци населени како сточа- 
ри. К’нчов го спомнуа со 225 жители, а Милосвиќ 
го регистрира со 35 турски куќи. Во 1913 годипа 
двете маала се водат со 338, а во 1920 година со 
282 жители. По иселувањето на жителите на се- 
лото во Турција (во 1924 годииа) тука билс смес- 
тени бегалскп семејства од Понд, чиј број па 
жители во 1928 година изпесувал 110, а во 1940 
година 159, во 1951 година 110, во 1961 годипа 
151, во 1971 година 139, во 1981 годииа 114, а во 
1991 година 115 жители. Населението произведу- 
ва овошјс, десертно грозје, индустриски пиперки, 
грав и жито.

17) ДОЈ111О ЦРНЕШЕВО
КАТО ГАРЕФИОН Κάτω Γαρέφειον 

(одлука на МВР бр. 5859/1922, 
Вл. в/кбр. 12/1922, т. II)

Селото Долно Црнешсво е сместено јужѓ 
и во непосредна близина иа селото Горно Црн 
шево, под чија оппггина и припаѓа (22°03' х 41°02 
Исговата надморска височипа изнесува 180 м 
три. Тоа до 1924 година било населено исклуч 
телпо со македопско населспие кое во немирНЈГ 
години, заради поголема семејна п имотна с 
гурност, ја смепило верага и се исламизирал 
К'нчов селото го спомнува со 580 житсли, егзај 
хиската статистика со 740 жители, а МилоевЈ 
со 171 муслимапска македонска куќа. Во попис: 
од 1913 годппа сс води засдно со Горно Црнеше· 
со 1.075 житсли, а во 1920 година со 1.015 житеЈ 
(двсте села). Во 1924 годипа сите негови жите.1 
како муслиманп, по сила па Лозанската конвс 
ција, билс принудеии да сс иселат во Турција. 
на ппвно мссто грчките власти насслиле 110 ά 
галски жи гслп, колку што ги имало во 1928 г 
дпна. Меѓутоа, пеколку бегалски семејства п* 
налс да го папуштаат селото и да се преселуваа 
во полсто, а тука почнале да се смсстуваат п ч 
кедонски семејства од Горно Црнешево, така ш 
сслото всќс во 1940 годииа имало 195 жителп. : 
кои добар дсл Македонци. Во 1947 година, са 
рсд статистпката на НОФ, од вкупио 120 житеЈ 
80 билс Македонци, а 40 бегалци. И овие прс л 
тапати бегалци постепепо сс иселилс во дру! 
мсста, а пивните пмоти биле откупеии од Маи 
донци од сслото Горно Црнешево кои се преа 
лилс тука. Така селото Долно Црнешсво станаа 
чисто максдонска насслба. Во 1951 година сеа 
то имаше 114, во 1961 годипа 248, во 1971 годи 
316. во 1981 годипа .321, а во 1991 година 385 жз 
тсли, сите Македонци, пресслени од Горно Цр· 
шево. Насслепието произвсдува индустриски л 
псрки, тутун, десертпо грозје, овошје и др> 
зсмјоделски производи, а делумно е развие=:> 
сточарството.

18) ДРАГОМАНЦИ
- АПСАЛОС Άψαλος
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.192«

Крај самиот главеп пат од Воден за 
ско, оддалсчено од Воден 15 километре. а 
кплометри од Сботско, на надморска вес.:ч 
од 150 метри е расположено сслото Драг:<а 
(22°04' х 40°53'), кое претставува самостс ѕк 
штпна (царска наредба од 28.6.1918, Вл. ѕх 
152/1918) во Мегленската околија, со вкугза 
вршина на општинскиот атар од 28 квадратз· 
лометри. До 1924 година селото било насл 



ο κά околија 89

жхг-чително со македопско население, од кое 
јвголемиот број во немирните години заради по- 
виема лична и имотна сигурност ја променил вс- 

и тие станале муслимани. Добар дел од се- 
кои одбиле да се исламизираат почпалс 

* * напуштаат селото и да се селат во Водсн и 
® ® блиските македонски села, така што селото 
Ж! грајот иа XIX век според К'нчов броело 1.000 

□онци муслимани и 200 Македонци хрис- 
н: Милоевиќ го регистрира со 260 муслп- 

и со 10 христијански куќи, додека егзар- 
гга статистика го води како чисто македон- 
чуслиманско село со 1.280 житсли, што с 
о. бидејќи во меѓувреме преостанатите хрис- 
кки жители го напуштиле селото, така што 
станало чисто муслимапско. Како такво во 

-ЈСОТОД 1913 година е евидентирано со 1.050. а 
1920 година со 1.015 жители. Македонците мус- 
КЈни во 1924 година по сила на Лозанската 
■енција билс принудеии да сс иселат во Тур- 

- на пивно месго грчките власти населиле 
5сг-_7.:<и ссмсјства од Понд и од Тракија, така 
■о тоа станало чисто бегалска населба. Како

: во 1928 годипа е евидептирапо со 1.313 жи- 
. во 1940 година со 1.502, во 1951 година со 

во 1961 година со 1.491, во 1971 годииа со 
13-.. во 1981 година со 1.277, а во 1991 годипа со 

—- жители. Насслснието произвсдува голсми 
гчества десертно грозје, тутун, жито и други 
делски производи, а прилично е развиепо н 

арството, бидејќи селото располага со пс- 
зедни терени погодпи за сточарен.е. Во се- 

е сместена жандармериска стапица која вр- 
Егдзор и врз неколку околии села.

19)ДРЕНОВО
-КРАНЕА Κρανέα

Околу 8 километри источно од селото Дра- 
1нци и североисточно од Сботско, на надмор- 
височина од 320 метри, во југозападните па- 

на планината Пајак е сместено малото село 
с*во (22°09’ х 40°54'). Тоа претставува само- 
а општина во Мегленската околија, во чиј 
в влегува и селото Ново Село. Вкупната по- 
на на општинскиот атар изнесува 35 квад- 
| километри. Дреново е стара македонска на- 
| која се распаднала во 1892 година поради 
►јништва, а неговото население сс прибрало 

колните македонски села. Поради тоа и не сс 
«нува во познатите статистики, додека во по- 
: ~од 1913 година е регис грирано како напуш- 
ι населба без население. Селото било обно- 
и во 1924 година кога тука биле сместени бе- 

семејсгва. Во 1928 година сс попишани 
а во 1940 година 269 жители. Дреново на- 

~ 1Да во Граѓанската војна, а неговите жители 

од грчките монархистички власти беа принудно 
преселени во селата Калиница и Мандалево во 
Епиџевардарско. По нормализирањето на ситуа- 
цијата тие се вратија и го обновија селото. Во 
1951 годипа Дрепово имаше 247, во 1961 година 
314, во 1971 година 208, во 1981 годииа 134, а во 
1991 годипа 139 жители. До 1963 година Дреново 
адмипистративно влегуваше во составот на оп- 
штипата Драгомаици, ио со наредба бр. 384 од 28 
јуни 1963 година, Вл. в/к бр. 112/16.7.1963, тоа е 
прогласено за самостојна општина во чиј состав 
влезе и соседното Ново Село, кое дотогаш ή при- 
паѓаше на оппггипата Тудурци. Бидејќи е планин- 
ско, село го е доста пасивпо. Покрај сточарство- 
то кос с доста развиено, иаселението се занимава 
II со земјоделство, произведувајќи тутун, жито и 
други производи.

20) ЕНИ МААЈ1А (ЈЕНИ МАХАЛА)
- МИКРОХОРИОН Μικροχώριον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Мало село во Мегленската околија, кое ад- 
министративпо влегува во составот иа општина- 
та Биџова Мала, од која е оддалечено два кило- 
метра на северозапад (22°0Г х 40°59'). Неговата 
надморска височина изнесува 160 метри. Селото 
прстставува релативно нова населба, основаиа од 
Турци сточари од етничката група Јуруци. К'н- 
чов го спомнува со 200 житсли, егзархиската ста- 
тистика со 130 жители, Милоевиќ со 35 турски 
куќи. Во пописотод 1913 година како посебиа на- 
селба нс се спомнува, додека во пописот од 1920 
годипа с евидентирано со 103 жители. Во 1924 
година овие малобројни турски жители по сила 
па Лозанската копвенција се иселиле во Турција, 
а на нивно место грчките власти населиле ие- 
колку бегалски семејства. Селото Ени Маала во 
1928 година имало 70, во 1940 годипа 95, во 1951 
година 102, во 1961 година 75, а во 1971 година 41 
жител. Во пописите од 1981 и 1991 година Еии 
Маала повеќе не се спомнува како посебна на- 
селба, а пеговите малобројни жители се пресме- 
тани во бројот на жителите од селото Биџова Ма- 
ла. Главни производи на селото се индустриски 
пиперки, десертно грозје, грав и јаболка.

21) ЖИВАНИПГГА

Стара македонска иаселба која се спомнува 
во турските тефтери од XIV и XV век, а која вле- 
гувала во составот на Оливеровата нахија. Иако 
нејзиниот локалитет засега е иепознат, се прет- 
поставува дека била лоцирана во близина на се- 
лото Фуштани. Изгледа дека се распаднала во 
многу старо време, бидејќи во познатите статис- 
тики такво име не се спомнува.
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22) ЖУЖИН

Стара македонска населба која се наогала 
во сосгавот на Оливеровата нахија, подоцпа по- 
знага како Фуштанска каза. Селото мора да с 
растурено во постаро време, бидејќп пс с познат 
пеговиот локалитет. Се спомиува во турските 
тефтери од XIV и XV век. 11е е исклучепо дека се 
работи за селото Ружјани.

23) ИЗВОР
-АНАВРА Ανάβρα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Чисто македонско село растурено непосред- 
но прсд Балканските војни. Било лоцирапо за- 
падно од селото Фуштапи и ссверозападно од 
селото Кожушани (22°08' х 4Г03'). Неговата пад- 
морска впсочина изнесува 180 метри. Селото би- 
ло населено со максдопс^о паселение. К'нчов го 
спомнува со 70 жители, Бранков со 88, а егзархи- 
ската статистика само со 30 жители. Милоевиќ 
воопшто не го спомнува. Во пописот од 1913 го- 
дина е регистрирано како напупггена насслба, 
додека со нарсдба од 10 април 1919 годипа, обја- 
вспа во Владиниот весник бр. 80 од 14 април 1919 
година, влегува во сосгавот на општината Фу- 
пггани. Бидејќи било напуштено, селово во попп- 
сот од 1920 година воопшто не се спомнува. По- 
доцна нс било обновено, иако со паредба од 2 
март 1926 година, објавсна во Владипиот весник 
бр. 97 од 18 март 1926 година, селото добило 
ново грчко имс.

24) КАПИЊАНИ
- ЕКСАПЛАТАНОС Εξαπλάτανος
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Околу шсст киломе грп источно од Сботско, 
па надморска височипа од 125 мстрп, сместеио е 
големото село Капињани (22°08' х 40”58') кое прет- 
ставува самостојна општина во Мсглснската око- 
лија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/ 
1918), чиј атар опфаќа површина од 16 квадра гни 
километри. До 1924 година селото било населено 
исклучително со македонско население, чиј пого- 
лсм дел заради поголема безбедпост во нсмпрни- 
те години ја сменил својата вера и тие станалс 
муслимани. К/нчов го спомнува со 1.575 жители, 
од кои 175 христијани и 1.400 муслимани, егзархи- 
ската статистика го води со 178 христијани и со 
1.450 муслимани, додека Милоевиќ го регистрира 
со 28 христијански и 260 муслимански куќи. Во 
пописот од 1913 година селото е евидентирапо со 
1.561 жител, а во 1920 година со 1.520 жители. Во 
1924 година македонските муслимапи, по сила на 
Лозанската конвенција, билс принудени да се исе- 

лат во Турција, а на нивно место грчките власти 
населпле поголсм број бсгалскп семејства од Ис- 
точна Тракија и Мала Азија (вкупно 1.241 бе- 
галец). Така селото станало мсшана населба која 
во пописот од 1928 година имала 1.569 жители, а 
во 1940 година 2.156 жители, од кои 300 Макс- 
донцп, а останатите бегалци. Бидејќи сс паоѓаше 
далеку од воеппте настани, Капињаии не настра- 
да во Граѓанската војпа, иако дсл од неговото на- 
селсиис сс исели во поголемите градски цснтри 
Во пописот од 1951 годипа селото с евидепти- 
рано со 1.794 жители, во 1961 годипа со 2.028, вс 
1971 годииа со 2.049, во 1981 година со 2.109, а во 
1991 година со 2.069 жители. Капињани лсжи в 
поле. а добар дсл од обработливитс површини се 
наводпуваат од реката Мегленица. Главии произ- 
води на селото сс тутуи, жито, десертно грозјс. 
ппдус гриски пипсрки, овошје и други земјоделски 
производи. Внпмание му се посветува и на кра- 
варството. Во селото с сместепа жандармериска 
сгапица која врши надзор и врз околните села.

25) ΚΑΡΑ ДЕРЕ ВОДЕНСКИ
МАВРОЛАКОН ВОДЕНОН 

Μαυρόλακκον Βοδενών 
(п. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Неколку километри псточно од селото Дра- 
гоманци и недалеку од десниот брег на реката 
Меглепица (Кара Дерс) било лоцирано малото 
турско сточарско ссло Кара Дерс Воденски (22"0-· 
х 40°54'). К’пчов го води заедно со истоимената 
насслба (маало) која била лоцирапа на левиот 
брсг па Мсгленица со 165 турски жптсли, додека 
сгзархиската статистика овпс двс населби погрс- 
ΙΠΠΟ ги води како македонски муслимапски на- 
сслби, додека Мплосвиќ ги регистрира како тур- 
ска населба со 30 куќи. Селото во пописот од 
1913 годииа е евидентирано со 190 жители, а во 
пописот од 1920 година со 129 жители. Во 1924 
годипа турското населспие, по сила па Лозанска- 
га конвенција, било принудено да сс исели во 
Турција, а на негово мссто грчките власти насе- 
лилс неколку бегалски семејства (вкупно 35 бе- 
галци) колку што се евидентирани во 1928 годи- 
на). Бидејќи немалс услови за живот, тис го па- 
пупггиле селото во 1935 годипа и сс паселиле во 
ениџевардарското поле каде пгго добиле ново 
зсмјиштс.

26) ΚΑΡΑ ДЕРЕ ПАЗАРСКИ
- МАВРОЛАКОН ГЕНИЦОН 
Μαυρόλακκον Γενιτσών 
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Источно од селото Драгоманци, а јужно од 
селата Слатипа и Рудипо, од левата страна на ре- 
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с-та Мегленица (Кара Дере) било лоцирано ма- 
ито турско село Кара Дере Пазарски (22°07' х 
4Г55’), кое всушност било горно маало на пасел- 
"<та Кара Дсре. К’пчов и двете маала (Кара Де- 
те Пазарски и Кара Дере Воденски) ги води како 
- населба со вкупно 165 турски жители, сгзар- 
ггската статистика погрешно ги водл како макс- 
Ј?зски муслимански населби, додека Милоевиќ 
~ регистрира како посебна населба со 30 зурски 
г ќи. Како посебна населба селото е евиденти- 

и во пописот од 1913 година со 184 жители, 
«ахо и во пописот од 1920 година со 139 житсли. 
Сзие турски жители, кои претежпо биле сточа- 
17®. а и припаѓале на етничката група Јуруци, се 
келиле во Турција во 1924 година по сила на Ло- 
ν -ската копвеиција. Бидејќи селото не било по- 

рно населено, престанало да постои, иако со 
кзредба од 6 јуни 1925 година, објавена во Вла- 
шзиот весник бр. 148 од 13 јуни 1925 годипа, би- 
ж? преименувано во Мавролакон Геницон (извр- 
ЈКн е буквален превод од турски).

27) КАРЛАДОВО
-МИЛЕА Μηλέα
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Речиси во самиот центар на мегленската ви- 
-:тлмнина, на надморска височина од 143 мстри, 
«жстсно е селото Карладово (22°09' х 41°00'). Тоа 
псетставува самостојпа општина во Меглспската 
«олија (царска наредба од 28.6.1918, Вл. в/к бр.

52 1918), чиј атар опфаќа површина од 16 ква- 
зратни километри. Карладово до 1924 година би- 
ж> населено исклучително со македонско населе- 

чиј поголем дел во немирпите години, заради 
-■ голема семејна и имотна сигурност, ја смепил 
ѕерата и се исламизирал. К'нчов селото го спом- 
ιγ·ξ-3 со 105 христијаиски и 675 муслимански жи- 
кли. Егзархиската статистика го води со 150 
зсастијански и 700 муслимански житсли, а Мило- 
егаќ погрешно го бележи како чисто муслимап- 
а македонско село со 260 куќи. Селото во по- 
аасотод 1913 година е евидентирано со 789, а во 
!920 година со 605 жители. Во 1924 година Ма- 

зонците муслимани, по сила на Лозапската кон- 
веѕција, биле принудно иселени во Турција, а на 
лзгно место грчките власти населиле бегалски 
сгчејства од Понд, со вкуппо 615 бегалци. Во 
_*28 годипа заедно со бегалците и помалоброј- 
»те Македонци селото бросло 668 жители. Во

- годииа имало 982, во 1971 годипа 845, во 
Κ- Ί година 787, а во 1991 година 769 жители. Би- 
к ќи лсжи срсд плодното поле, а добар дел од 
□ѓработливите површини се наводнуваат од рс- 
*---та Мегленица, селото с мошне богато. Главни 
гт изводи се дссертно грозје, овошје, тутун и 

и земјоделски производи.

28) КОЖУШАНИ
- ФИЈ1ОТИЈА Φιλώτεια
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Околу 5 километри југозападио од Фуштани 
п 13 километри североисточпо од Сботско, на 
падморска височина од 190 метри, расположепо е 
селото Кожушани (22°10' х 4ΓΌ2'). Тоа претставу- 
ва самостојна општина во Мегленската околија 
(царска паредба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), 
чпј атар опфаќа површина од 11 квадратни кило- 
метрп. До 1924 година Кожушани било населено 
исклучително со македонско паселение, чиј пого- 
лем дел во немириите години, заради поголема 
семсјна и имотна сигурност, ја сменил верата и 
сс псламцзирал. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 1.242 жители, од кои 92 христијани и 1.150 мус- 
лимапи, егзархиската стагистика го бележи со 
174 хрпстијански и 966 муслимански жители, до- 
дска Милоевиќ го регистрира со 36 христијански 
и 205 муслимански куќи. Во погшсот од 1913 го- 
дипа селото с евидеитирано со 1.132, а во 1920 го- 
дина со 972 жители. По сила на Лозанската кон- 
вснција Македонците муслимани во 1924 година 
билс принудени да се иселат во Турција, а на нив- 
но место грчките власти населиле бегалски се- 
мејства од Мала Азија (вкуппо 276 бегалци). Во 
1928 годипа бегалците и помалобројпите Маке- 
донци заедно сочинувале 476 жители. Во 1940 го- 
дина нивниот број се качи на 716, во 1951 година 
се попишани 561 жител, во 1961 година 664, во 
1971 година 628, во 1981 година 647, а во 1991 
година 677 жители. Бидејќи е расположено сред 
полс, а добар дсл од земјипггето се наводнува од 
реката Мегленица, Кожушапи е прилично бога- 
то село. Главни производи се овошје, десертно 
грозјс, тутуп и други земјоделски производи.

29) КОРВУД (КОРОВО)

Постара македоиска населба. Се спомнува 
во турските тсфтери од XIV и XV век во составот 
на таканаречената Оливерова нахија. Локалите- 
тот досега не е идентификуван, но изгледа дека 
било лоцирано во близина на селото Фуштани. 
Ова име не се среќава во познатитс статистики 
освен кај К'нчов кој го спомпува како село во 
Меглепска околија со 665 жители, од кои 100 
Македонци христијани и 565 Македоици мусли- 
мани. К'нчов очигледно прави збрка, бидејќи такво 
село нс постоело во Мегленско ниту во времето 
кога ги собирал своите податоци ниту подоцна. 
Со сигурност може да се смета дека се работи за 
селото Карладово, чиј број на населеиие и ет- 
ничкиот состав се многу блиски и речиси исти, а 
кое К'нчов го спомнува на иста страница под 
реден број 78 (Корвуд се води под реден број 85; 
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види и с. Карладово), што укажува на фактот де- 
ка собраните податоци потекнуваат најмалку од 
два различпи извори, а се однесуваат на истото 
село. Според тоа, со голема сигурност можеме да 
сметаме дека Карладово и Корвуд (или Корово) 
е едно исто село со две различни имиња.

30) КОСГУРИНО
- КСИФЈАНИ (КСИФОНИЈА)
Ξιφιανή (Ξυφώνια)
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Околу четири километри јужно од Сботско, 
па самиот главен пат од Воден за Сботско, на 
надморска височина од 120 метри, е расположено 
селото Костурино (22° 05' х 40°56'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Мегленската околија 
(ц. н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар 
опфаќа површина од 8 квадратни километри. До 
1924 година Костурино било населено исклучи- 
телно со македонско население чиј поголем дел 
во немирпитс години, зарадп поголсма семејна и 
имотна сигурност, ја сменил верата и се ислами- 
зирал. Како такво, К'нчов селото го спомнува со 
250 Максдонци христијани и со 700 Македопци 
муслимани. Според егзархиската статистика во 
селото живесле 268 христијански и 1.234 мусли- 
мански жители, Милоевиќ го регистрира со 20 
македонски христијански и 90 македонски му- 
слимански куќи, додека според пописот од 1913 
година е евидеитирано со 722, а во 1920 година со 
710 жители. Во 1924 година македоиските мусли- 
маии по сила па Лозаиската конвенција биле при- 
иудени да се исслат во Турција, а на нивно место 
грчките власти населиле поголсм број бегалски 
семејства (вкупно 375 бегалци). Бројот на жите- 
лите, Македонци и бегалци, во 1928 година из- 
несувал 640, а во 1940 година се качил на 850 жи- 
тели. Во 1951 година се попишани 823, во 1961 
година 889, во 1971 година 944, во 1981 годппа 
923, а во 1991 година 879 жители. Селото лежи 
сред плодно поле, а добар дел од обработливите 
површини се наводнуваат од реката Мегленица, 
така што Костурино е доста богато. Главни 
производи се индустриски пиперки, тутун, ово- 
шје, жито и други земјоделски култури.

31)КУРШИН

Некогашно село што се наогало во составот 
на Оливеровата нахија (Фуштанска каза). Се 
спомнува во турските тефтери од XIV и XV век. 
Локалитетот на селото не е идентификуван. Из- 
гледа дека се распаднало многу рано, бидејќи во 
познатите статистики не се спомнува.

32) ЛЕСКОВО
- ТРИЈА ЕЛ ΑΤΑ Τρία Έλατα
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

На северозападиите падини на планината 
Најак, на надморска височина од 950 метри, до 
зимата 1947 година бсше сместено селото Леско- 
во (22°15' х 4ΓΌ2'), кос административно влегува- 
ше во составот на оиштината Ноти. До 1924 го- 
дина Лесково било населено исклучително со 
Македонци. Според К'нчов имало 650 македон- 
ски жлтели, егзархиската статистика го спом- 
нува со 540 жители, Милоевиќ со 150 македонски 
куќи, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 592, а во 1920 година со 523 жители. 
Сслото било подложено на тортура и поголеми- 
от дел од неговитс жители во 1924 година при- 
пудно бил иселеп во Бугарија. Според податоци- 
тс со кои располагаме ссмејствата што се исе- 
лпле од Лесково во Бугарија се сместиле во след- 
пивс месга: Јамбол - 35 семејства, Тополовград - 
35 семејства, Голем Манастир - 15 семејства, Со- 
фија - 8 семејства, Петрич - 4 семејства и Мал 
Манастир - 3 семејства. На местото на иселените 
македонски семејства грчките власти населиле 
бегалски семејства со вкупно 117 бегалци, така 
πίτα селото станало мсшана населба која во 1928 
година имала 162, а во 1940 година 146 жители од 
кои повеќе од половината Македонци, бидејќи 
дсл од бегалските семејства во меѓувреме го на- 
пупггиле селото. Лесково се распадпа во времето 
на Граѓанската војна, односно во зимата 1947 
година, кога неговитс житсли беа насила иселе- 
пи од грчките монархистички власти во селата 
Фуштани и Кожушани. По иормализирањето на 
ситуацијата селото не беше обновено, а неговите 
жители се пресслија во селото Ноти, но про- 
должуваат да ги користат своите имоти.

33) ЛОВЧЕВО (ЛОВЏИК)

Оваа македонска паселба се спомнува во 
турските тефтери од XIV и XV век во сотавот на 
Оливеровата нахија (подоцна Фуштанска каза) 
Била сместена североисточно од Ноти и северо- 
западно од Лугунци, во близина на денешната 
грчко-македонска граница (22°17’ х 41°09'), каде 
што се уште постојат урнатини од населбата. Се 
расиаднала во втората половина на XVIII век по- 
ради разбојништва и повеќе не била подигната.

34) ЛУГУНЦИ (ЛУНЦИ)
-ЛАНГАДЈА Λαγκαδιά
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/8.3.1926)

Село во Меглеиската околија (22°17' х 4Г0” 
кое административно влегува во составот на ое-
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-риславци. Расположено е недалску од
- кедонската граница, а до 1912 година 

I·-· под Гевгелиска околија. Негова га над- 
ввсочина изнесува 610 метри. Селото от- 

■вгт_ било паселено со Власи од етничката 
жтзната како Пајакашки Власи. Според 
'о -ело 720 жители, Милоевиќ го регист-
50 влашки куќи, додека во пописот од 

ѕг- ина е евидентирано со 633 жители, Село- 
Вквгтрадали во 1916 година, кога од страна на 
■гасж < воени власти неговото населенис би- 
Имцечено во вна грешноста на Бугарија, би- 

се наоѓала фронтовата линија. По за- 
■■жг=-ето па војпа га неговото население само 
■Мнк? се вратило и го обновило селото, поради 
» «о 1920 година се попишани само 406 жпте- 
■Ш1925 година во Романија се иселиле околу 
Рмвгхтва. Тис биле населени во Добруџа, и 
■в*> сслата: Сансалај, Капакли и Казмпр. Ма 

иесто биле насслени иеколку бегалски се- 
■*~·· од Понд. Поради поголем број иселени 
■иѕстѕл. Лугунци во 1928 година имало 331 жи- 
Вх 1940 годииа 543 жители. Селото повтор- 
1»»страда во 1946-1947 година, во времето на 
■каската војиа, кога повеќемина од неговптс 
■гп побараа засолниште во Република Маке- 

а еден помал број се засолни во меглсп- 
■ве ѕолски села (според статистиката на НОФ 
■ В**" година во селото живееле 83 бегалци 
;жл 2 480 Власи). По нормализирање го на ситу- 
■|ита селото не беше веднаш обновено, поради 
■с ?. пописот од 1951 година се спомнува како 
■■■ЈЈ.сна населба. Во 1961 година веќе е евп- 
I» 2--ЧНО со 135, во 1971 година со 160, во 1981 
■■ка со 99, а во 1991 година со 90 жители. Ос- 
ки? занимање па населението е сточарството п 
■■с клството, со главни производи компири и 
■-ГС· жито.

35 МАНАСГИР (МОНАСГИР, 
МОНАСГИРЏИК)
- МОНАСТИРАКИОН Μοναστηράκιον 
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Село во Меглснската околија во сосгавот иа 
1 шпггината Бизово. Сместено е иа два километра 
Иккѕ? од Бизово и југозападно од Сботско, на 
■■вворска височина од 240 метри (21°59’ х 40°56’). 
Г1924 година селото било населено исклучи- 
Вжжво со македонско население кое во немирните 
* ввЕзни ја сменило верата заради поголема семеј- 

® I имотпа сигурност и се исламизирало. Како 
Шкзо. К'нчов го спомнува со 250 жители, егзар- 
жхата стагистика го води со 422 жители, Мп- 
■кѕиќ го регистрира со 70 македонски мусли- 
■ .ки куќи, додека во пописот од 1913 година с 
ѕазентирано со 427, а во 1920 година со 348 жп- 

тели. Во 1924 година сите негови жители како 
муслимани, по сила на Лозанската конвенција, 
бпле принудени да се иселат во Турција, а на нив- 
но место грчкиге власти населиле бегалски се- 
мсјства од Мала Азија. Како чисто бегалска на- 
селба, селого во 1928 година е евидентирано со 
310, а во 1940 година со 373 жители. Манастир 
настрада за врсме на Граѓанската војпа, особено 
во зимата 1947 година, кога неговите жители беа 
повлечени од грчките власти во соседното село 
Бизово. По нормализирањето на ситуацијата са- 
мо мал број се вратиле во селото, поради што во 
1951 годииа се попишани 132 жители, во 1961 го- 
дпна нивниот број се качи па 191 жител, во 1971 
годипа имаше 154, во 1981 година 161, а во 1991 
годпиа 155 жители. Земјиштето е доста плодно, 
бидејќи добар дел се наводпува. Населението 
произведува грав. тутун, жито, овошје и други 
земјоделски производи.

36) МЕГЛЕП

Името на овој град го носи и областа на која 
градот и припаѓал. Мсглсп претставувал центар 
па околијата, а според легендата бил сместен 
близу до сегашното село Слатина (22°07' х 40°57'). 
Повсќе личел на тврдина отколку на град. Осво- 
ен е од византискиот император Василиј II по 
двегодишно опколување и тешки борби. Градот- 
тврдина го бранел македонскиот војвода Ивица, 
а освоен бил во 1014 година. Поголем дел од не- 
говите житсли биле испозаклани, а добар дел од 
иаселението од цела Мсгленска околија бил ин- 
герниран во впатрешноста на Мала Азија. Меѓу- 
тоа, ио некоја чудна игра на историските окол- 
ности, по 910 години дел од ова интернирано ма- 
кедонско население кое ос ганало верно на своја- 
га всра, традиции и делумио и јазикот (и денеска 
зборуваат на мешан македонско-турски дијалект, 
поради пгго се познати и под прекарот Трака- 
Трука), по сила иа Лозанската конвенција како 
христијапско одново било насила иселено од Ма- 
ла Азија и од грчките власти населепо во гу- 
менџиските села В'лгаци, Кушиново, Д'бово и 
Либаово, сосема близу до некогашната татко- 
вина, од која нивните предци биле принудно исе- 
лепи во Мала Азија. Обратно, добар дел од 
потомците на старите Мегленци кои тогаш се 
спасиле од интернација, по 910 години, по сила на 
истите историски околности, како муслимани би- 
ле принудени да се иселат во Мала Азија, и тоа 
во оние делови во кои пред повеќе векови биле 
интернирани пивни еднородни браќа од византи- 
скиот император Василиј II. На местото на неко- 
гашниот град и денеска постојат остатоци од 
тврдината кои будат почит кон нсговите брани- 
тели.
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37) НЕВОР (НЕВОХОР, НИВОР,
МАЈ1О СЕВЕРНИК)
- НЕОХОРИОН Νεοχώριον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

Во составот на општината Северјани, север- 
но од Сботско и два километра источно од Се- 
верјани, на надморска височина од 170 метри е 
сместено малото село Невор (22°06' х 4Г02') кое 
се спомнува во турските гефтери уште во XIV 
век. До 1924 година селото било населено исклу- 
чително со македонско население, кос во нсмир- 
пи гс години, заради поголема семејна и имотна 
сигурност, ја сменило верата и се исламизирало. 
К'нчов погрешно го води како чисго турско ссло 
со 630 жители Турци, додска егзархиската сга- 
тисгика правилно го бележи како македонско му- 
слиманско село со 674 жители, како и Милоевиќ 
кој регистрира 155 максдонски муслимански ку- 
ќи. Во пописот од 1913 година е евидентирано со 
771 жител, а во 1920 година со 624 житсли. По 
сила на Лозанската конвенција неговото населе- 
нис како муслиманско во 1924 година принудно 
било иселено во Турција, а на негово мссто грч- 
ките власти населилс бегалски семејсгва од 
Попд и од Мала Азија. Нивниот број во 1928 го- 
дина изнесувал 420 жители. Во 1940 годииа Нс- 
вор имашс 635, во 1951 годииа 529, во 1961 годи- 
на 585, во 1971 година 604, во 1981 година 550, а 
во 1991 година 489 жители. Главни производи на 
селото се тутун, индустриски пиперки, жито, ово- 
шјс и други земјоделски производи.

38) НОВО СЕЛО (ЕНИ ЌОЈ)
- ЛИТАРИЈА (ЛИТАРЈА) 
Λιθάρια (Λιθαριά)
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Ново Село е сместено во подножјето на ју- 
гозападаниот дел од планината Пајак, на надмор- 
ска височина од 2.30 мс гри (22°1Г х 40”54'), а адми- 
нистративно влегува во составот на општината 
Дреново. (Порано влсгувало во составот на оп- 
штината Тудорци, но со наредба бр. 384 од 28 ју- 
ни 1963 година, објавена во Владиниот весник 
број 112 од 16 јули 1963 година, селото се одвоју- 
ва од општината Тудорци и се приклучува кон 
новоформираната општина Дреново.) До 1924 го- 
дина селото било населено со чисто македонско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 65 
жители, Бранков го води со 80 македонски жи- 
тсли, Милоевиќ го регистрира со 6 македонски 
куќи, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 25, а во 1920 година со 26 житсли. Грч- 
ките власти во 1924 година тука сместиле и ие- 
колку бегалски семејства, така што Ново Село 
станало мсшана насслба која во 1928 година е 

забележана со зголемен број жители, односно 
114, од кои 70 бегалци, а во 1940 година се попв- 
шани 156 житсли. Селото настрада во Граѓав- 
ската војна, кога во зимата 1947 година нсговотс 
населенис (спорсд статистиката на НОФ 26 Ма- 
ксдонци и 126бегалци) бсше присилно преселевс 
од грчкиге монархистички власти во селотг 
Мандалево (Ениџевардарско). По нормализир*- 
њего па ситуацијата населението се врати наза! 
и го обнови селого, кое во 1951 година е евидсѕ- 
тираносо 153 жигели. Во 1961 година има 224. а· 
1971 година 115, во 1981 година само 24, а во 19ί· 
година 10 жители. Намалувањето на бројот а 
населснието сс должи на прсселувањето на 
од бегалскитс семејсгва во поголемите градсж· 
центри во земјата. Бидејќи е планинско, селотаЛ 
доста пасивно, со гоа што основпо занимање Л· 
населението е сточарството, а делумно земјожж 
ството.

39) НОВОСЕЛЦИ
- НЕРОМИЛИ Νερόμυλοι
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.19.

На надморска височина од 230 метри. 
падниге падини на планината Пајак, северо1 
ио од Сботско и јужно од Фуштани, од ι 
оддалечено околу 5 километри, лежи селст 
восслци (22° 12' х 4Г02'). Тоа претставува 
стојна општина во Мегленската околпја 1 
нарсдба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919'. 1 
состав влегува и селото Продром. Атарот 1 
штината опфаќа површина од 10 квадратнг 
метри. До 1924 година селото било нассла 
клучително со македонско население кое 1 
мирните години заради поголема семејна 2 
на сигурност ја смспило верата и се исм 
рало. К’нчов го спомнува како мешана ва 
со 300 Македопци христијани и 250 Мак 
муслимани, додека егзархиската статвстж 
води како чисто муслиманска македонскг ’ 
ба со 396 жители, а и Милоевиќ го регж: 
како чисто муслимапска населба со 84 πί 
лото во пописот од 1913 година е евизсаж 
со 452, а во 1920 година со 377 жителж 31 
година населението од селото Новосгјз· 
муслиманско, по сила на Лозанската к ѕЧ 
било принудено да се исели во Турција ж « 
во место грчките власти населиле бегав 
мејства од Попд и од Источна Тракк г. С 
пописот од 1928 година селото како чжтм 
ско имало 273 жители, во 1940 годев* 1 
1951 година е регистрирано со намалеж жр 
тели, односно 164, во 1961 година сс 
година со 146, во 1981 година со 113. а .ч-1 
дина со 111 жители. Намалувањето в* оЈ 
жителите сс должи пред се на Граѓаѕгхв·
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■■га во зимата 1947 година неговите жители при- 
ккшо беа преселени од грчките монархистички 
■км. ги во селата Фупггани и Сботско, а по нор- 
рии Јирањето на ситуацијата повеќе од нив пе сс 
Врггија во селото. Новоселчани произведувааг 
■ντο. тутун, овошје, детелина и други земјодел- 
■1 производи.

40) ИОТИ (1ГТИ)
-НОТИЈА Νότια

Во подножјето на јужниот дсл од планината 
МРжув, 17 километри североисточно од Сботско, 
■» надморска височина од 595 метри е смесгено 
•нсогашно големото село Иоти (22°13' х 4ΓΌ6'), 
■>. во постаро време било седиште на Меглен- 
Кгга епархија. Тоа претставува самостојна оп- 
■пша на околијата (ц. н. од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 
•11919), во чиј состав влегува и селото Гупшм. 
Атарот на селото засдно со атарот на растурс- 
Вго село Лесково опфаќа површина од 54 ква- 
Цратни киломстри, а целата општина заедно со 
■прот па селото Тупшм 106 квадратни кило- 
■ггрп. Но урпван.его на градот-тврдина Меглсн 
» почетокот иа XI вск, Иоти долги вековп бпло 
вснтар на Мегленската област. Неговото насе- 
■гаие до 1924 година било влашко од етничката 
1Г’. па позната како Пајакашки Власи, коп во 
втората половипа на XVIII век ја смениле верата 
1 сс нсламизирале. Тоа е последно исламизирање 
® Меглепската околија кое се случи во релатив- 
® поново врсме. Според преданието зачувано 

ситс Мегленци настанот се случил на дсн 
Велигден кога владиката, наместо по литурги- 
Јгга да ги благослови лугсто со вообичаениот 
•вагослов "Христос воскресе", ги благословил на 
1<рски и им прспорачал да станат муслимани, а 
:амиот тој стапал поглавар па новага муслиман- 
-V ■ религија. Во постаро врсме селото 11оти има- 

физиономија па гратче, но постепено почнало 
» опаѓа за сметка на другите населби кои поч- 
иллс да се издигаат во градови, како Гевгелија, 
И*ботско и други ценгри. К'пчов сепак го сиом- 
^ва како најголема населба во Мегленскага 
«колија со 3.500 жители, сите Власи муслимани и 
1·^' Роми муслимани. Егзархиската статистика го 
вг»1и со 3.600 жители, а Милоевиќ со 1.000 влаш- 
С! муслимански куќи. Во пописот од 1913 годипа 
Н ^ти е евидентирано со 3.442 жители. Многу 
■астрадало во Првата свстска војна, особено во 
1916 година, кога неговите житсли биле од бу- 
тарските воени власти повлсчсни во внатреш- 
·- ста на Бугарија, бидејќи тука поминувала фрон- 
товата липија. По завршувањето на војната се 
■ратила половината. 1(орадн тоа во пописот од 
•920 година селото сс води со преполовено насе- 
т-ение, односно само со 1.607 жители. Тие како 

муслимани, по сила на Лозанската коивенција, во 
1924 година присилно билс иселени во Турција, а 
па пивно место грчкитс власти насслилс бсгал- 
ски семејства од Понд и Кавказ. Во пописот од 
1928 година селото е евидентирано како бсгалска 
населба со 712 житсли, а во 1940 година нивниот 
број сс качи на 1.098 жители. Ноти мпогу нас- 
трада во времето на Втората светска војна, осо- 
бсно во јануарската офанзива од 1944 година, 
кога од бугарските војници беше запалено и бса 
убисни 40 мирни селани. Исто така настрада и во 
Граганската војна, кога дел од населението се 
прессли во Република Македонија и во источно- 
европските земји, а поголемиот дел грчките мо- 
нархистички власти принудно го раселија во пол-‘ 
скитс меглснски села. По нормализирањето па 
ситуацијата селото бешс обновсно, но со помал- 
ку жители, бидејќи поголемиот број од нив ие се 
врати во селото. Ноти во пописот од 1951 година 
имашс само 95 жители, во 1961 годииа нивниот 
број се качи на 437, во 1971 година се попишани 
440, во 1981 годипа 412, а во 1991 година 367 жи- 
тели, во кои се вброени и дел од семејствата на 
селого Лесково, како и каракачански сточарскп 
семсјства преселени зука по нормализирањето 
на ситуацијата. Во селото е сместена жандарме- 
риска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села. Селото произвсдува голсми количе- 
ства компири, а некои од семејствата, особено 
Каракачаните, се занимаваатсо сточарството, за 
ΙΠΤΟ постојат поволни услови поради непрсглед- 
пите планински терени погодни за сточарење.

41)ОПХОДА

Стара македонска населба која се спомнува 
во турските тсфгсри од XIV и XV вск и која влс- 
гувала во составот на Оливсровата нахија (Фуш- 
ганска каза). Населбата во познатите статистики 
од XIX вск не се спомнува, пгго значи дека се 
распаднала многу порано, а локалитетот нс можс 
да се одреди, бидејќи не се располага со соодвст- 
ни податоци.

42) ОРЛЈАК

11екогашно македонско село, кое било ло- 
цирано јужпо од селото Тушим, крај самиот пат 
од Фупггани за Ноти. Месноста кадс се наоѓало 
селото (22° 12' х 4ΓΌ5') и денеска с позната под 
тоа име. Според прсданието жигелите од ова се- 
ло постепсно почналс да го напуштаат, бидејќи 
се наоѓало на самиог пат и често с градало од на- 
пади на разбојпички банди, и да градат живс- 
алишта понависоко, кадс што израснала новата 
населба Тушим, која го добила ова имс затоа 
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што првиот кој подигнал тука живеалиште бил 
некојси Туши од селото Орлјак.

43) ОШИН
- АРХАНГЕЛОС Αρχάγγελος
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Југозападно од Гевгелија и југоисточно од 
Ноти, на северните падини на планината Пајак, 
на надморска височина од 820 метри е сместено 
селото Ошин (22° 17' х 41°05'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Меглснската околија, чиј 
атар опфаќа површина од 66 квадратни киломе- 
три. Селото отсекогаш било населено со влашко 
население од групата позната како Пајакашки 
Власи и до денеска нема прегрпено никакви ст- 
нички измени. К'нчов го спомнува со 1.500 жи- 
тели, Бранков го води со 1.260 жители, Мило- 
евиќ го регистрира со 200 влашки куќи, а во по- 
пнсотод 1913 година е евидентирано со 1.219 жи- 
тели. Ошин настрадал во Првата светска војна, 
бидејќи тука поминувала фронтовата линија, по- 
ради што селото било раселено. По војната е об- 
новсно, но во 1920 година броело само 826 жите- 
ли. Грчките власти го преименувале со името на 
светецот на манастирот кој се наоѓа во неговата 
непосредна близина и каде секоја година на 6 
септември по новиот стил се одржува голем па- 
наѓур. Во 1925 година од селото Ошин за Рома- 
нија се иселиле 85 семејства, кои биле сместени 
во добруџанските села. Поради тоа во 1928 годи- 
на селото е забележано само со 786 жители (во 
овој број се пресметани и војниците од овдс ста- 
ционираната неполна чета на грчката погранич- 
на војска), а во 1940 година Ошин има 980 житс- 
ли. Селото не настрада во Граѓанската војна, 
поради што и ие дојде до осетно намалување па 
неговото нассление. Во 1951 година е евиденти- 
рано со 879, во 1961 година со 840, во 1971 година 
со 764, во 1981 година со 709, а во 1991 година со 
666 жители. Во селото се сместени жандармерис- 
ка станица, која врши надзор и врз неколку 
околни села, и погранична воена чета. Главно за- 
нимање на селаните е сточарството поради прос- 
горните пасишта со кои располага општината, 
како и земјоделството. Тука многу успева ком- 
пирот, но и костенот, оревот, црешата и јабол- 
кото, кои се повеќе се одгледуваат и даваат мош- 
не високи приноси.

44) ПОЖАРСКИ БАЊИ
- ЛУТРА ЛУТРАКИУ (ЛУТРА АРИДЕАС) 
Λουτρά Λουτρακιού (Λουτρά Αριδαίας)

Под селото Долно Пожар, меѓу планинитс 
Кожув и Кајмакчалан, на надморска височина од 

420 метри (2Г55' х 40°58') уште од стари годинн 
постојат минерални топли бањи, чија експлоата- 
ција започнала по 1935 година и наскоро станале 
познати по својата лековитост, но и како при- 
јатно летувалипгге на поимотните ссмејства од 
Солун и од други градови, за која цсл биле по- 
дигнати и специјални хотели. Бањите, посебно 
објектите, за врсмс на Втората светска војна и 
Граѓанската војна ги користеа партизаните и во- 
општо силите на отпорот, поссбно за лекување 
на ранетите, но и за рекреација и мал одмор на 
изморените борци. Бањите почнаа новторно да 
функционираат по нормализирањето на ситуацн- 
јата, па дури се водат како поссбна населба која 
влегува во сос гавот на општината Долно Пожар. 
Во пописот од 1961 година Пожарските Бањи се 
водат со 13 житсли, во пописот од 1971 година 
нивниот број е прссметан во составот на житсли- 
те од селого Долно Пожар, додека во 1981 годи- 
на е евидентиран само еден, а во 1991 година 2 
житела.

45) ПОЛЈАНИ
- ПОЛИКАРПИОН Πολυκάρπιον
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Југозападно од Сботско, од каде што е о 
далсчено околу 7 километри, на надморска вио 
чина од 160 метри е расположено селото ПолјаЈ 
(22°0Г х 40°56’). Тоа претставува самостојна α 
штина во Меглепската околија (царска наре^ 
од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј атар опф 
ќа површина од 18 квадратни киломстри. Селсп 
до 1924 година било населено исклучително со ■ 
кедонско население чиј поголем дел во иеи· 
ните години заради поголема семејна и имс-л 
сигурност ја сменил својата вера и се ислаа· 
зирал. О гтаму К'нчов го спомнува со 1.100 Ма· 
донци муслимани и 120 Максдонци христи -л 
Егзархиската статистика го води со 1.100 Ј 
мани и 94 христијани, Милоевиќ погрешно п? ■ 
ди како чисто муслиманско македонско сежм 
260 куќи, бидејќи во селото се упгге постоеле ■ 
кедонски христијански семејсгва. Во пописог· 
1913 година селото е свидснтирано со 1.439 £■ 
ли, а во 1920 година со 1.178 жители. Во 1924· 
дина помногубројиите Македонци муслимлзи! 
сила на .Позанската копвенција, присилнс б· 
исслени во Турција, а на нивно место 
власти населиле поголем број бегалски семгјв 
од Мала Азија (вкупно 953 бегалци). Во п: п·· 
од 1928 година во Полјани, вклучувајќи ги заЛ 
побројните бегалци, сс евидентирани 1.070 
ли. Во 1940 година нивниот број се пока чч 
1.553 жители, од кои 120 Македонци. а ллЛ 
тите бегалци. Во Граѓанската војна селс- ■■ 
каде настрада, поради што во пописот са 1
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■σε· ζ попишан намален број жители, односно 
3* Во 1961 година има 1.348 жители, во 1971

1.155, во 1981 година 1.046, а во 1991 годи- 
41 жител. Намалувањето на населението се 

и на иселувањето на извесеп број семејства 
еганци во поголемите градски центри и во 

έο. Бидејќи лежи в поле, а добар дел од 
се наводнува, Полјани е доста богато. 

производи на населението се овошје, де- 
грозје, индустриски пиперки, ту гун, жито 
земјоделски производи.

- ΙΙΟΠΟΒΟ СЕЈ1О (ПАПАС ЌОЈ)

Ова некогашно мало македонско село било
мно околу пет километри југоисточно од 
© Тудорци на југозападните падини на пла- 
га Пајак (22°15’ х 40°56'). К'нчов го спомнува 
македонски жители, Бранков со 80 жители 
лонци, а Милоевиќ со 7 македонски куќи. 
ед едни податоци селото се распаднало во 
година, а според други, кои можат да се смс- 
за поверодостојни, во 1911 година, а негови- 

жжтели се прибрале во повеќе села, и тоа: 
Сн семејс гва во Тудорци, две семејства во с. 
-гнп и едно семејство во Св. Илија. Попово 
: се спомнува и во пописот од 1913 година, 
тоа како растурена населба. Атарот на село- 
приклучен кон општината Тудорци.

47) ПРЕБДИПГГЕ
- СОСАНДРА Σωσάνδρα
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Околу четири километри северозападно од 
СЕетско на надморска височина од 170 метри 

селото Преб'диште (22°02' х 4Г00'), кое прег- 
«иеува самостојна општина во Мегленската око- 
и (ц. н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), чиј 

опфаќа површина од 11 квадратни киломе- 
Ί ΐ До 1924 година селото било населено исклу- 
«тѕлно со македонско население, чијшто дел во 
«хнрнитс години заради поголема семејпа и имот- 

сигурност ја промепил својата вера и се исла- 
■гзирал. Според преданието името на селото до- 
4Ѓа од честите промени на локалитетот во мина- 

(преп’д'но на локалниот македонски дија- 
■схт значи гонето). К'нчов го спомнува со 250 хрис- 
■^ггни и 1.080 Македонци муслимани. Егзархис- 

статистика го води со 352 христијани и 1.216 
Нлкедонци муслимани, Милоевиќ го регистрира 
■ 55 христијански и 200 муслимански куќи, доде- 
е во пописот од 1913 година е евиден гирано со 
1-435, а во 1920 година со 1.176 жители. По сила 

Лозанската конвенција Македонците мусли- 
<-ни во 1924 година присилно биле иселени во 

Турција, а на нивно место се населиле поголем 
број бегалски семејства од Мала Азија (вкупно 
487 бегалци). Така селото станало мешано и како 
такво во 1928 година се води со 908 житсли, а во 
1940 година со 1.178 жители, од кои 505 Македон- 
ци и 673 бегалци. Бидејќи во времето па Граѓан- 
ската војна не се наоѓашс во сферата на воеиигс 
дејства, Преб'диште нс настрада. Така во попи- 
сог од 1951 година имаше 1.131 жител, во 1961 
година 1.250, во 1971 година 1.345, во 1981 година 
1.241, а во 1991 година 1.174 жители. Поради учес- 
гвото во антифашистичкото движење, неколку 
македонски семејсгва од Преб'диште беа прину- 
деии да побараат засолниште во Република Ма- 
кедонија. Бидејќи лежи в поле, а дел од земјата 
се наводнува од Голема Река (Пожарска Река), 
селото е доста богато. Главни производи се ин- 
дустриски пиперки, овошје, тутун, жито, десерт- 
но грозје и други земјоделски производи. Во 
селото е сместеиа жаидармериска станица која 
врши надзор и врз неколку околни села.

48) ПРОДРОМ
-ПРОДРОМОС Πρόδρομος

На североисточните падини на планината 
Пајак, иа надморска височипа од 240 метри е рас- 
положено селото Продром (22°12' х 4Г02'), кое 
административно влегува во составот на општи- 
ната Новоселци. Низ селото тече реката Мегле- 
ница, која паводнува добар дел од обработливите 
површини. Селото до 1924 година било населено 
исклучително со македонско населеиие кое во пе- 
мирните години заради поголема семејна и имот- 
на сигурност ја сменило верата и се исламизи- 
рало. Како такво, К’нчов го спомнува со 430 жи- 
тели, егзархиската статистика го води со 364 жи- 
тели, Милоевиќ го регисгрира со 71 муслиманска 
куќа, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 375, а во 1920 година со 335 жители. 
Во 1924 година, по сила на ЛозаМската конвен- 
ција, жителите од селото Продром како мусли- 
мапи биле принудени да се иселат во Турција, а 
на нивио место грчките власти населиле бегал- 
ски семејства од Источпа Тракија. Во 1928 годи- 
на селото имало 202, а во 1940 година 310 жите- 
ли. Продром настрада во Граѓанската војна, така 
што во зимата 1946 година неговите жители од 
грчките монархистички власти беа присилно пре- 
селени во Фуштани и Солун. По нормализира- 
њето на ситуацијата само дел од нив се вратија и 
го обновија селото, кое во пописот од 1951 го- 
дина е евидентирано со 178 жители. Во 1961 го- 
дина има 205, во 1971 годнна 165, во 1981 година 
127, а во 1991 година 157 жители. Продром е мо- 
шне богато село кое произведува овошје, тутун, 
жито и други земјоделски култури.

-аселените места во Егејска Македонија - I дел
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49) РАПИСЈ1АВЦИ (РАНИСЛАВ)
- АГАТИ Αγάθη
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Околу 6 километри северно од Сботско, на 
иадморска височина од 155 метри, лежи селото 
Раниславци (22°04' х 4Г00'), кое административно 
влегува во составот на општината Габришта. Се- 
лото до 1924 година било населено исклучитслно 
со македонско население кое во немирни гс годи- 
ни заради имотна и семејна сигурност ја промс- 
нило верата и се исламизирало. Како такво го 
спомнува К'нчов со 400 жители, егзархиската ста- 
тистика го води со 128 жители (очигледно се ра- 
боти за пропуст), Милоевиќ го регистрира со 67 
македонски муслимански куќи, додека во пописот 
од 1913 година е евиденгирано со 426 жители, а 
во 1920 година со 352 жители. Селанитс од село- 
то Раниславци како муслимани, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1924 година биле припу- 
дени да сс иселат во Турција, а на нивно место 
грчките власти населиле бсгалски семејства од 
Мала Азија и од Источна Тракија. Селото со но- 
ви гс бегалски житсли во 1928 година имало 201 
жител, во 1940 годипа 244, во 1951 година 174. во 
1961 година 153, во 1971 година 87, во 1981 година 
56, а во 1991 годипа 63 жители. Намалувањсто па 
бројот на жителите по Вторага светска војна се 
должи на нивното преселување во поголемите 
градски центри во земјата. Раниславци с рамни- 
чарско село кое лежи сред поле и располага со 
плодна зсмја. Произвсдува тутун, овошје, инду- 
стриски пиперки, дссертно грозје и други земјо- 
дслски производи.

50) РУДИНО
- АЈ1ОРОС Αλωρος
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922, т. II)

Околу 7 километри јужно од Сботско па 
надморска височина од 120 метри е сместено сс- 
лото Рудино (22°05' х 40°56'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Мегленската околија (н. од 
5.1.1931, Вл. в/к бр. 2/1931), чиј атар опфаќа по- 
вршина од 15 квадратии километри. Селото до 
1924 година било населепо исклучително со макс- 
донско нассление кое во пемирните години зара- 
ди поголема семејна и имотна сигурност ја про- 
мснило всрата и се исламизирало. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 550 жители, егзархиската 
статистика го води со 542 жители, Милосвиќ го 
регистрира со 50 муслимански македонски куќи, 
додека во пописотод 1913 година е евидентирано 
со 449, а во 1920 година со 395 жители. Како му- 
слимани, по сила на Лозапската конвенција, жи- 
телитс на селото во 1924 година биле принудени 

да сс иселат во Турција, а на нивно место грчките 
власти насслиле бегалски семсјства од Понд и од 
Источна Тракија. Нивниот број во 1928 година 
изнесувал 500, а во 1940 година 694 жители. Во 
1951 година поради Граѓанската војна бројот на 
населснието се намали на 529. Во 1961 година 
имаше 752, во 1971 година 569, во 1981 година 
536. а во 1991 година 583 жители. Обработливата 
површина на селото, кое лежи в поле, целосно се 
наводнува и дава високи приноси. Главни произ- 
води на селото се овошје, ту гун, индустриски пи- 
перки, десертно грозје и други земјоделски произ- 
води, а внимание му се посветува и на кравар- 
ството.

5ПРУЖЈАНИ
- РИЗОХОРИОН Ριζοχώριον
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Речиси во средината на мегленската висо- 
рамнина, на надморска височпна од 150 метри, с 
расположсно селото Ружјани (22°08' х 4Г0Г), кое 
административно влегува во составот на општи- 
на га Карладово. Атарот на селото опфаќа повр- 
шипа од 5 квадратни километри. Селото до 1924 
година прстставувало чисто македонска насслба. 
чиј поголем дел од жителите во немирните годи- 
ни заради поголема ссмејна и имотна сигурност 
ја промснил верата и гие станале муслимани. К'в* 
чов погрсшно го спомнува со 400 жители Маке- 
донци муслимани, егзархиската статистика го во 
ди со 222 христијански и 236 муслимански жите- 
ли, Милосвиќ правилно го регистрира како маке- 
донско село со 55 муслимански и 6 христијански 
куќи, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дснтирано со 266, а во 1920 година со 233 жители 
Муслиманското население, иако по народност 
Македонци, по сила на Лозанската конвенција во 
1924 годииа било принудено да се исели во Тур- 
ција. На нивно место грчките власти населиле 
бегалски семсјства од Понд (вкупно 271 бегалец) 
Со новонаселените жители и со помалобројнитс 
Македонци (27 лица) селото во 1928 година бро- 
сло 298, а во 1940 година 511 жители. Поради 
Граѓанската војиа дојде до извссно намалувањс 
на бројот па населеиието, така што селото вс 
1951 година е евидентирано со 448 жители. Во 
1961 година има 555, во 1971 година 543, во 1981 
година 572, а во 1991 година 526 жители. Сслото 
лежи в полс, а зсмјата исцело сс наводнува од ре- 
ката Мсгленица, поради што и дава високи при- 
носи. Населението произведува овошје, десертнс 
грозје, тутун и други зсмјоделски производи, а 
вниманпе му се посветува и на краварството.
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52) СЛРЛКИНОВО
- САРАКИНИ Σαρακηνοί 
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Селото Саракиново е сместено на источни- 
те падини на планината Кајмакчалан (Ниџе), на 
надморска височина од 570 мстри (2Г57' х 40°55'). 
Тоа претставува самостојна општина (царска на- 
рсдба од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј 
состав влегува и селото Долно Родиво. Атарот 
на селото опфаќа површина од 53 квадратни ки- 
лометри, а на цслата општица 76 квадратни ки- 
лометри. Селото отсекогаш претставувало чисто 
македонска населба, која во етнички поглед нема 
пре грпено никакви промени. Саракиново во ми- 
натото било поголемо и убаво македонско село, 
кое прстрпело големи штети. К'нчов го спомнува 
со 700 жители, егзархиската статистика го води 
оо 730 жители, Милосвиќ го регистрира со 112 ма- 
кедонски куќи, а во 1913 година е евидентирано 
со 921 жител. Селото прилично настрада во Пр- 
з-ата светска војна, кога во Бугарија побегнале 
околу 30 семејства, поради шго во пописот од 
.^20 година бројот на жителите сс намали на 762. 
Од Саракиново во 1923 година присилно биле 
келени во Бугарија уште 35 семејства кои биле 
смсстени во следниве места: 18 семејства во Со- 
•Свско, 10 во Долно Воден, 6 во Софија и едно во 
градот Сандански (Свети Врач). 11о и покрај тоа, 
■■агодарение на големиот наталитет, Саракино- 
» во пописот од 1928 година с евидентирано со 
7Ј0 жигели (од кои 14 бегалци кои биле сместени 
"'ха во 1924 година, а малку подоцна го напу- 
Јггнле селото), а во 1940 година бројот на жите-

се качи на 868. Саракиново многу настрада 
ж греме на Граганската војна кога поголемиот 
Жа >д селаните, во зимата 1947 година, бешс при- 
рчѕо прсселен од грчкитс власти во полските

Бизово и Полјани, а добар дел од нив поба- 
Р» «солнипгге во Република Македонија. Нс с 
■и ^фојот ни на загинатите. По нормалнзиран.е- 
» ситуацијата еден дел од жителите се вра- 

Жр назад и го обновија селото. Во 1951 година 
сс води како преполовено - со 318 жители; во 

ри година има 390, во 1971 година 406, во 1981 
Ииза 356, а во 1991 година 335 жители, сите 
№кедонци. Главно занимање им е сточарството, 
■Ж'ќи Саракиново располага со нспреглсдни 
■?’-<·? погодни за пасипгга, но се произведуваат 

~ ϋΜΠ количества грав, орсви, кокар и друго.

- СБОРСКО (ЗБОРСКО)
ПЕВКОТОН Πευκοιτόν

(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

екогаш големо македонско ссло, сместено 
’ ’ вите на планипата Кожув, на иадморска 

височина од 680 метри (22°06' х 4Г04’). Атарот па 
селото опфаќа површина од 79 квадратни кило- 
метри. Гоа отсекогаш било чисто максдонско се- 
ло, кое до денеска не претрпсло никакви етнички 
промсни. Според К'нчов броело 880 жители, Бран- 
ков го спомнува со 1.200 жители, а според сг- 
зархиската статистика имало 930 жители. Мило- 
евиќ го регистрира со 260 македонски куќи, а во 
пописот од 1913 годииа е евидепгирано со 1.102 
жигели. Сборско наполно настрадало во 1916 го- 
дииа, кога од сграна на бугарските воени власги 
присилно било иселено, бидејќи тука мипувала 
фронтовата линија. (Поголемиот дсл од жители- 
ге билс сместени во Тиквешијата, каде што ос- 
тапале да живеат и по војпата, а едсн дел во Бу- 
гарија.) По војната само мал број од неговите 
житсли се вратиле и го обновилс сслото, кос во 
пописот од 1920 година е евидентнрано само со 
172 жители. Во 1924 година за Бугарија заминале 
ушгс 22 жители, така што селого сс намалило 
уште повеќе. Во пописотод 1928 година Сборско 
имало 189, а во 1940 година 292 жители. Селого 
многу настрада за врсмс на Втората светска вој- 
на, кога бсше изгорено од Германците, и во Гра- 
ѓанскага војна, кога во зимата 1947 година насе- 
ленисто бсшс присилно преселено од грчкиге 
монархистички власти во селата Северјани и Нс- 
вор. По нормализирањсто па ситуацијата жите- 
литс од Сборско не сс вратија во селото, туку ос- 
танаа во Северјани, кадс што за пив државата из- 
гради нови живеалишта во посебно маало, на са- 
миот пат кој води од Северјани за Сборско. Во 
пописот од 1951 година селото с евидентираио 
како напуштена населба, додека во пописот од 
1961 година се води како сосема нова населба па 
нов локалитет со 198 жители; во 1971 година има 
228, во 1981 година 244, а во 1991 година 268 жи- 
тели, кои и нагаму ги користат своите имоти. 
Главно нивно занимање останува сточарството, 
но сс занимаваат и со земјоделство.

54) СБОТСКО (САБОТСКО, СУБОТСКО)
- АРИДЕА (АРДЕА) Αριδαία (Αρδέα) 
(н. бр. 20291/1922, Вл. в/к бр. 41/1922) 
(II. од 24.4.1951, Вл. в/к бр. 129/4.5.1951)

Сботско е мало гратчс и административен 
цептар на Мегленската околија (нарсдба бр. 1972
29.3. 6.4.1917, Вл. в/к бр. 64/1917). Сместено е 
северно од градот Воден, од кадс е оддалечено 25 
километри, а лежи во центарот на мегленската 
висорамнина, па надморска височина од 150 мс- 
три (22°04' х 40°58'). Има статус на градска оп- 
штина (царска парсдба бр. 107/26.9.1946, Вл. в/к 
бр. 290/1946) во чиј состав влегува и сслото Вол- 
чишта. Атарот на општината опфаќа површина 
од 15 квадратни километри. Сботско до 1924 го 
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дина било населено со македонско население, чиј 
поголем дел во немирните години заради семејна 
II имотна сигурност ја сменил верата и се исла- 
мизирал. К'нчов го спомнува како такво со 1.720 
македонски жигсли, од кои 460 христијани и 1.260 
муслцмани. Егзархиската статистика го води со 
1.856 македонски жители, од кои 656 христијани 
и 1.200 муслимани, додека во пописот од 1913 го- 
дипа е свидентирано со 1.561 жител, а во 1920 го- 
дина со 1.636 жигели. Во 1924 година по сила на 
Лозанската конвенција сите Македонци муслимани 
сс исслиле во Турција и на нивното место се 
населиле бегалски семејства, како и извесен број 
влашки семејства од Голема и Мала Ливада. 
Така Сботско станало мешана населба која во 
1928 година имала 1.918 житсли, во 1940 година 
2.644, во 1951 година 3.036, во 1961 година 3.222, 
во 1971 година 3.555, во 1981 година 4.205, а во 
1991 година 4.455 жители, со тенденција па ната- 
мошен пораст на бројо г на населението. Во Сбот- 
ско постои фабрика за црвсн пипер, единствена 
од таков вид во Грција. Неговитс жители се за- 
нимаваат со земјодслство, но ги има и како зана- 
етчии, службеници и трговци. Тука е стациони- 
ран и багалјон на војска, а седиште е и на жан- 
дармериска поткоманда со истурени жандармс- 
риски станици во сслага Драгоманци, Тресино, 
11реб'диигге, Капињани, Фуштани и Ноти. По- 
стојат и иовеќе административни и други ин- 
ституции. Се произвсдуваат големи количества 
овошје, индусгриски пиперки, десертно грозје и 
други земјоделски произвоиди.

55) СЕВЕРЈАНИ (СЕВЕРНИ, СЕВРЕЛИ) 
-ВОРИНОН Βορεινόν
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Под јужните падини на планината Кожув на 
иадморска височина од 175 метри е сместено сс- 
лото Северјани (22°05 х 4ΓΌ2'). Тоа прстставува 
самостојна општина во Мегленската околија (ц. 
н. од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), во чиј состав 
влсгуваат и селага Невор и Сборско. Атарот на 
општината опфаќа површина од 105 квадратни 
километри. (Во оваа површина е пресметан и 
атарот на селото Сборско.) Селото е оддалечено 
околу 8 километри ссверно од Сботско, а до 1924 
година било населено исклучително со македон- 
ско населенис, чиј поголем дел во немирните го- 
дини, заради поголема имотна и семејна сигур- 
ност, ја сменил всрага и се исламизирал. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 130 христијански и 
1.200 муслимански жители, егзархиската статис- 
тика го води со 1.330 македонски житсли, од кои 
130 христијани и 1.200 муслимани, додека Мило- 
свиќ го регистрира како чисто македонска мус- 

лиманска населба со 218 куќи. Во пописот од 
1913 година е евидсн гирано со 1.466, а во 1920 го- 
дина со 1.143 жители. Во 1924 година, по сила на 
Лозанската конвенција, сите Македонци мусли- 
мани биле принудно иселени во Турција, а на 
нивно место сс населиле бсгалски семејства, нај- 
многу од Попд (вкупно 682 бегалци). Во селото 
со новитс жители и помалобројните Македонци 
(само II лица) во 1928 година се евидептирани 
693, а во 1940 година 963 жители. Поради Гра- 
ѓанската војна дојде до извесно намалување на 
бројот на житслите, така што во 1951 година се- 
лото имаше 777 жители, во 1961 година 728, во 
1971 година 790, во 1981 година 616, а во 1991 го- 
дина 607 жители. Главни производи се жито, ту- 
тун, индустриски пиперки, десертно грозје и дру- 
ги земјоделски производи, а делумно е развиено 
и сгочарството.

56) СЛАТИНА (СЈ1АТИНО)
-ХРИСИ Χρυσή
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Југоисточно од Сботско, на самиот крсто- 
пат Водсн-Сботско-Фуштани, на надморска ви- 
сочина од 120 метри е сместено селото Слатина 
(22°07' х 40°57'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Мегленската околија (н. од 5.2.1930. 
Вл. в/к бр. 43/1930), чиј атар опфаќа површина оз 
15 квадратни километри. Во неговата непосредна 
близина постојат урпатини од некогашната твр- 
дина па градот-тврдина Меглен, освоен од вв- 
зантискиот император Василиј во 1014 година. 
Селото Слатина до 1924 година било населево 
исклучително со македонско население од коеј 
поголемиот број во немирните години заради по- 
голсма семејна и имотна сигурност ја сменил ве-, 
рата и се исламизирал. К’нчов погрешно го спој*-| 
нува како чисто муслиманска македонска населј 
ба со 950 жители, додека егзархиската статвс-ј 
тика правилно го води со 980 муслимански и 
христијански македонски жители, а МилоеваЈ 
пак, го регистрира со 91 куќа, од кои 5 на Мм 
кедонци христијани и 86 на Македонци муслм 
мани. Во пописот од 1913 година е евидентираа· 
со 657, а во 1920 година со 641 жител. Во 1924 гсм 
дина Македонцитс муслимани, по сила на ."ај 
занската конвенција, се иселиле во Турција, а ж 
нивно место грчките власти населиле поголгж 
број бсгалски семејства од Понд и Мала Азг· 
(вкупно 270 бегалци). Така селото станало мес»1 
но и како такво во 1928 година е евидентирано л 
575 жители, во 1940 година со 825, во 1951 годи· 
со 812, во 1961 година со 834, во 1971 година л 
613, во 1981 година со 450, а во 1991 година со4·^ 
жител. Намалувањето на бројот на жителгв
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. г тите години, се должи на прс- 
'лемите градски центри во зем- 

: многу плодна и делумно се на- 
И* —■>* -ϊ-нието произвсдува жито, тутун, 
к· лг земјоделски производи, а доне- 

и сточарството.

■КХ? кИПГГА (ВИТОЛИШТА)
> ШША Ίδα
► 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

^жшиното подпожјс па плаппната 11ајак. 
’·! Сботско за Фупггапи, мсѓу селага 

■РЃЖ г Новоселци, на падморска височина 
Ββτρβ. расположсно с сслото Страипгга 

познато во XV век и како Вито- 
с гме денеска селаните од Сграишта го 

аѓ» равено). Селото претставува самостој- 
во Мегленската околија (ц. н. од 28.6.

Ик. ».к бр. 152/1918), чиј атар опфаќа повр- 
~ квадратни киломе гри. До 1924 година 

■Мсхлено исклучително со македонско насс- 
дел од неговите жители беа муслимани, 

во немирните години заради поголема се-
I жмотна сигурност ја смениле верата. Ка- 

Кнчов го спомнува со 280 македонски 
од кои 150 христијани и 130 муслимани, 

■^иската статистика го води со 288 христи- 
158 муслимани, Милосвиќ го регистрира 

■ΒΙ с ки од кои 64 на Максдонци христијани и 
К ® Уакедонци муслимани, додека во пописот 

■В! 3 година е евидентирано со 506, а во 1920 
■Вва со 420 жители. Македонците муслимани 
■ 1- година, по сила на Лозанската конвснци-

вселиле во Турција, а на нивно мссто грч- 
аласти населиле бегалски семејства од Понд 

|Н'- 1 112 бсгалци). Така селото станало меша- 
рв 1 како такво во 1928 година имало 503, а во 

година 738 жители (од кои 492 Македонци и 
ВВВ бегалци). Неколку македонски ссмејства по- 
ргз нивната активност во антифашистичката бор- 
■к аобараа засолниште во Република Македо- 
■в Иако доста настрада во Граѓанската војна, 
ВЧ«ишта во 1951 година имаше 640 жители, во 

година 723, во 1971 година 744, во 1981 го- 
Ж··. 690, а во 1991 година 671 жител. Денеска 
■рзликата во соодносот на Македонците спрема 
жгалците е уште поголема затоа што дел од бе- 
гиците го напуштаат селого и се иселуваат во 
■вголемите градски центри. Грчкото име на Стра- 
■ста всушност е псевдонимот на Ион Драгумис- 
Ида, организатор и раководител на андартското 
Јмжење во Македонија. Главии производи на 
сслото се жито, тутун, десертно грозје и други 
хмјоделски производи.

58) СТРУПИНО
-ЛИКОСТОМОН Λυκόστομον
(II. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Во југозападното подножје на планината 
Кожув, северозападно од Сботско, на надморска 
височина од 200 мстри с смсстсно селото Стру- 
пино (2Г59’ х 40°59’). Тоа прстставува самостојна 
општина во Мегленската околија (иаредба од 12. 
7.1929, Вл. в/к бр. 288/1929), чиј атар опфаќа 
површина од 13 квадратни километри. До 1924 
година сслото било населено исклучителпо со 
македоиско насслспис, но дел од неговитс жите- 
ли во исмирнитс години заради поголема семејна 
и имотна сигурност ја сменил верата и тие ста- 
налс муслимани. Како такво, К’нчов го спомнува 
со 560 македонски житсли, од кои 260 христијани 
и 280 муслимани. Егзархиската статистика први- 
гс ги качува на 280, а вторите ги спушта на 200 
жители, Милоевиќ регистрира 65 христијански и 
50 муслимански куќи, додека во пописот од 1913 
година се евидсн гираии 670, а во 1920 година 460 
жигели. Во 1924 година Македонците муслима- 
ни, по сила на Лозапската конвенција, се иселилс 
во Турција, а на нивно мссто грчките власти на- 
селиле бсгалски семејства од Мала Азија и од 
Понд. Така селото Струпино станало мешана на- 
селба која во 1928 година имала 684 жители, од 
кои 451 Македонец и 233 бегалци, а во 1940 го- 
дина 984 жители, од кои 656 Македонци и 328 бе- 
галци. Селото прилично насграда во Граѓанската 
војна кога повеќе македопски семејства бса при- 
нудени да побараат засолниште во Република 
Македонија, а останатите во зимата 1947 година 
беа присилно преселени од грчките монархистич- 
ки власти во гратчсто Сботско. (Според статис- 
тиката на НОФ од ова време бројот на Маке- 
донците изнесувал 500, а на бегалците 300 души.) 
11о нормализирањето на ситуацијата селаните од 
Сботско се вратија назад и го обновија селото, 
кое во 1951 година е евидентирано со само 355 
житсли. Во 1961 година има 491, во 1971 година
46.3, во 1981 година 382, а во 1991 година 368 жи- 
гели. Главни производи на селото се грав, ин- 
дустриски пиперки, тутун, жито, овошје, а делум- 
ное развиено и сточарството.

59) ТРЕСИНО
- ОРМА Όρμα
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Западно од Сботско, на исгочните падини 
на планината Кајмакчалан, на надморска височи- 
на од 310 метри лежи селото Тресино (2Г56’ х 
40°57'). Тоа претставува самостојпа општииа во 
Мегленската околија (нарсдба од 14.10.1929, Вл. 
в/к бр. 378/1929), чиј атар опфаќа површина од 51 
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квадратеп километар. Селото од своето основа- 
н>с па до 1924 година било населено исклучитсл- 
но со македонско население, но дел од неговите 
жители во нсмирните години заради поголема се- 
мсјна и имотна сигурностја смениле всрата и ста- 
налс муслимани. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 430 христијани и 250 муслимапи, егзархиската 
статистика го води со 450 христијани и 250 мусли- 
мани, Милосвиќ го регистрира со 140 македон- 
ски куќи. од кои 70 христијански и 70 муслиман- 
ски, додека во пописот од 1913 година е свиден- 
тирано со 1.182, а во 1920 година со 1.166 жители. 
Во 1924 година Македонците муслимани, по сила 
на Лозанската конвснција, биле принудсни да се 
иселат во Турција, а на нивно место грчките 
власти населиле бегалски ссмејства од Источна 
Тракија, Мала Азија и Понд, но нивпиот број е 
далеку помал од иселените Македонци муслима- 
ни (вкупно 205 бегалци). Како мешана населба, 
во 1928 годипа сслого имало 1.172 жители, а во 
1940 година 1.534, од коп 1.316 Македонци и 218 
Грци. Тресино настрада во врсмето на Граѓан- 
скага војпа, кога дел од псговото население од 
страна на грчките монархистички власти присил- 
но беше прсселено во полските села, а другиот 
дсл беше принуден да побара засолниште во Ре- 
публика Македонија и во некои источноевропски 
земји. 11о нормализирањето на ситуацијата пов- 
лечените ссмејства од грчките власти делумно се 
вратија и го обновија селого, кое во 1951 година 
с евидентирано со само 457 жители. Во 1961 го- 
дина нивниот број се качи на 733, додека во 1971 
годипа се води со 692, во 1981 година со 685. а во 
1991 година со 712 жители. Во селото е сместсна 
и жандармсриска станица која врши надзор и врз 
неколку околпи села. Главпи производи на пасе- 
лението сс кокар, индустриски пиперки, овошје и 
други земјоделски производи, а донскаде е раз- 
виено и сточарството.

60) ТРСГЕНИК
- ТИРЈОПЕТРА Θηριόπετρα
(н. од 2.12.1929, Вл. в/к бр. 4.31/12.12.1929)

Во подножјето на планината Пиново, која е 
разгранка на планината Кожув, северозападно од 
Фуштапи, на падморска височина од 285 метри с 
сместсно селото Трстеник (22° 10' х 4ΓΌ3'). Тоа 
претставува самостојна општина во Мсгленската 
околија (ц. н. од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 80/1919), чиј 
атар опфаќа површина од 19 квадратни киломе- 
три. Селото до 1924 година било населено исклучи- 
гслно со македонско паселснис, кое во немирните 
годипи заради поголема семејна и имотна сигур- 
ност ја сменило всра га и се исламизирало. Како 
такво, К'пчов го спомнува со 1.000 житсли, егзар- 
хиската статистика го води со 1.138 жители, Ми- 

лоевиќ го регистрира со 230 муслимански куќи, 
додска во 1913 година с евидентирано со 1.218, а 
во 1920 година со 1.138 жи гели. Во 1924 година, по 
сила на Лозаиската конвснција, сите негови жи- 
тели како муслимапи биле принудсни да се исе- 
лат во Турција, а на нивно место грчкитс власти 
населиле бегалски ссмсјства од Мала Азија (нив- 
ниот говорен јазик е турски), како и помал број 
бегалски семејства од Попд и од Источиа Траки- 
ја. Во 1928 година сслото е евидентирано со 473, 
а во 1940 година со 717 житсли. Трстеник настра- 
да во Граѓанската војна, особсно во зимата 1947 
годипа, кога од страна на грчките монархистички 
влас ги псговото насслсние присилно беше пресе- 
лсно во полските села. Но нормализирањето на 
ситуацијата дсл од неговото население се врати 
назад и го обнови Трстеник, кој во 1951 годипа е 
евидснтиран со 478 жители, во 1961 година со 
555, во 1971 година со 466, во 1981 година со 397, 
а во 1991 година со 361 жител. Иако е полупла- 
нпнско, половината од обработливитс површини 
па сслото лежи во полсто и сс наводнува, поради 
што сс добиваат високи приноси. Населението 
произведува овошјс, тутун, жито и други зсмјо- 
делски производи, а делумно е развиеио и сточар- 
ството, бидејќи постојат погодни услови (нспрег- 
ледни терсни погодни за сточарење).

61) ТУДОРЦИ (ТОДОРЦИ, ТУДУРЦИ) 
-ТЕОДОРАКИОН Θεοδωράκειον 
(II. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Селото Тудорци е расположено па југоза- 
падните падини на планината Пајак, на надмор- 
ска височина од 420 метри (22° 12' х 40°57'). Тоа 
пре гставува самостојна општипа во Меглснската 
околија (царска наредба од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 
80/1919), чиј атар опфаќа површина од 73 ква- 
дратни киломстри. Селото Тудорци отсекогаш 
било населсно со Македонци и како такво до де- 
псска пема претрпено никакви етпички промени 
К'нчов го спомнува со 336 жители, Бранков со 
288 житсли, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 436, а во 1920 година со 354 жи- 
тели. Во 1928 годииа брои 474 жители, од кои 26 
бегалци кои малку подоцна го напуштиле селото. 
а во 1940 година 651 жител, сите Македонци. Се- 
ло го настрада за време на Граѓапската војна, ко- 
га неговите жители, во зимата 1947 година, беа 
присилно преселени од страна па грчките монар- 
хистички власти во иолските села Капињани 
Слатина. Но нормализирањето на ситуација 
тие сс вратија назад и го обновија селото, кое 
1951 година имаше 651 жител, во 1961 година 7' 
во 1971 година 817, во 1981 година 805, а во 1' 
година 745 жители. Главпо занимање иа селан! 
е с гочарството, а делумно и земјоделсгвото.
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62) ТУШИМ (ТУШИН)
- АЕТОХОРИОН Αετοχώριον
(н. од 6.6.1925, Вл. в/к бр. 148/13.6.1925)

Во југозападното подножје на планината Ко- 
на надморска височина од 680 метри, смес- 
е некогашното големо и убаво македонско 
Тушим (22°1Г х 4Г06'). Неговпот атар оп- 
површина од 53 квадратни километри, а ад- 

■■злстративно влегува во составот ошптпната 
~и. (Тушим до 1955 година претставуваше са- 

■ктојна општина, но со наредба од 13 јули 1955 
:ина, објавена во Вл. в/к бр. 208 од 5 август 

Г955 година, е приклучено кон општината Ноти.) 
Тушим до Првата светска војна било големо се- 
■» иако претрпело големи пггети во Илинден- 
ското востание. Во 1916 година повторно настра- 
дало, кога целото негово население било пресе- 
лено од бугарските воени власти во заднината на 
фронтот (бидејќи тука поминувала фронтовата 
липија). Притоа еден дсл од жителите бил смес- 
тен во тиквешките села, а другите во внатреш- 
носта на Бугарија. По војпата само извесен број 
се вратиле и го обновиле селото. Од 1.900 жи- 
тели, колку ΠΙΤΟ забележал К'нчов, поради иггс- 
тите игго ги претрпело селото во Илинденското 
зостание егзархиската статистика го води со 1.150 
жители, а во 1913 година е евндентирано со 1.057 
жители. Според пописот од 1920 година имало 
:>.мо 520 жители, колку што се вратиле од интер- 
■ациЈата. Останатите семејства од селото Тушим 
всупно 100) кои не сс вратиле во селото, билс 

сместени во: Горпа Џумаја (Благоевград) - 30 се- 
*е)ства, Стара Загора - 30 семејства, Асеновград 
- 10 семејства и 30 семејства во Гевгелија. Мсѓу- 

во 1924 година во Бугарија се иселија уште 
-·*' жители. Грчките власти населиле тука 29 бе- 
гглци, од кои половината го напуштиле селото, 
~ка што во 1940 годипа тоа броело 1.015 жи- 
■^ли, од кои според статистиката на НОФ само 
М бегалци. Селото паполно настрада во Граѓап- 
-»-гта војна, кога поголемиот број од неговиге 
жжтели побараа засолниште во Рспублика Макс- 
хетја, а мал број во зимата 1947 година бса по- 
чечени од грчките монархистички власти во Фу- 
: _ --~и. Селото по нормализирањето на ситуаци-

: не беше веднаш обновено, поради што во 
■хзсот од 1951 година се води како напуиггена 
мселба. Во 1961 годипа с евидентирано со 168 
«гхли, во 1971 година со 147, во 1981 годииа со 

а во 1991 година со 69 жители. Тушим, кое 
жѕкзвеа тешка судбина (три пати беше расту- 
Хз: во интервал од четири децении), не е многу 
вро село. Основано с, според преданието, од 
■ж.хлите на селото Орлјак, кое било смесгено 
^жзо од Тушим на самиот пат од Фупггаии за 
βστ· и било напупггепо. бидејќи често трпело 
ж'—■ ОД напади на разбојпици. Името на Ту- 

пшм, спорсд истого предание, с добиепо од осно- 
вачот на селото, некојси Туши, кој прв изградил 
тука своја колиба, а бидејќи ова мссто им се до- 
паднало и па другите жители од Орлјак, тие на- 
скоро го напуштиле своето село и се пресслиле 
тука. Грците, всушност, Тушим го именуваат со 
името на селото од каде дошле тушимци, само 
преведсно па грчки, бидејќи Аетохорион значи 
Орлово Ссло или Орлјак, како што самите села- 
ни си го именувале своето поранешно село. Ту- 
шимци порано се занимавале главно со сточар- 
ство, бидејќи селото располага со пеограничени 
пространства погодпи за сточарење, со што сс 
занимаваат и денеска, а делумно и со земјодел- 
ство, во прв ред со производство на компирп.

63) ФУПГГАНИ
- ФУСГАНИ (ЕВРОПОС) 
Φούσταν η (Ευρωπός)

Селото Фуштани се сме га и за мало гратче 
(таков официјален статус и има), а претставува и 
економски центар на селата од некогашпата Фу- 
штанска каза, како и самостојна општина во Мег- 
ленската околија (ц. н. од 10.4.1919, Вл. в/к бр. 
80/1919), чиј атар опфаќа површина од 10 ква- 
дратии километри. Се наоѓа па надморска висо- 
чина од 300 метри (22°1 Г х 41°03'). Со добар пат с 
поврзано со Сботско, од кадс с оддалечено 18 
километри, како и со Воден и Солун. До 1924 го- 
дина Фуштани било населено исклучително со 
максдонско паселенис, чиј поголсм дсл во немир- 
ните години заради поголема семејна и имотна 
сигурност ја сменил верата и се исламизирал. К'н- 
чов го спомнува со 2.400 македонски жители, од 
кои 650 христијани и 1.750 муслимани. Меѓутоа, 
бројог на христијанските житсли постојано опа- 
ѓал, така што веќе егзархискага статистика Фу- 
пггани го спомиува со само 80 христијански и 
2.186 муслимански жители, а Милоевиќ го води 
со 17 христијански и 367 муслимански куќи. Фу- 
пггани во пописог од 1913 година е евидентирано 
со 1.955, а во 1920 година со 1.724 жители. Маке- 
донците муслимани од Фуиггани, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1924 година биле прину- 
дени да се иселат во Турција, а на нивно место 
грчките власти населилс поголем број бегалски 
семејства од Мала Азија и од Источна Тракија. 
Во пописот од 1928 година вкупниот број на жи- 
телите на Фупггани изнесувал 1.160, од кои 1.008 
бегалци и 152 Македонци, а во 1940 година 1.311 
жители. Фуштани е познато во нашата нацио- 
нална историја, бидејќи тука од декември до ап- 
рил 1943/1944 година престојуваше Главниот 
штаб на НОВ и ПО на Македонија. Тука е фор- 
мирана II македонска бригада, одржани се пар- 
тиско советување и младииски конгрес, а тука 
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биле нападнати и германски воени единици кои 
претрпеле тешки порази. Фуштани во минатото 
претставувало економски и административен цен- 
гар, било седиигге на Оливеровата нахија уште 
во XV вск, а подоцна цснтар на Фуштанската ка- 
за. Во него од памтивск се одржувал пазар на кој 
учествувало населението од многу села на Мсг- 
ленска, Гуменџиска, Гевгелиска и Воденска око- 
лија, па дури и од полските села па Вртикоп и Па- 
зар (Ениџс Вардар). Меѓутоа, по Балканските вој- 
ни почнало да опаѓа, а уште повеќе по Граѓан- 
ската војна. Така од 1.008 житсли, колку што бро- 
сше во 1940 година, во 1951 година нивниот број 
опадна на 776. Во 1961 година имаше 955, во 1971 
година 793, во 1981 година 651, а во 1991 година 583 
жители, со тенденција за натамошно опаѓање. Во 
Фупггани е сместена жандармериска станица која 
врши надзор и врз иеколку околни села. Од вкуп- 
но 4.000 декари обработливи површипи, со колку 
ΙΠΤΟ располага Фуштани, 3.000 декари се навод- 
нуваат и главно сс засадени со лозја за десертно 
грозје и со овошни дрва. Селото располага и со 
7.000 декари пасишта, но тие слабо се користат.

64) ЦАКОН МААЈ1А (ЈУРУК МАХАЈ1А)
- ЦАКИ (ЦАКОНЕС) Τσάκοι (Τσάκωνες) 
(н. од 2.3.1926, Вл. в/к бр. 97/18.3.1926)

Околу гри киломе гри југозападно од С'бот- 
ско, меѓу селата Цакони и Долно Турманли и во 
нивна нспосредна близина е сместено сслото Ца- 
кон Маала (22°02' х 40°57'). Тоа претставува само- 
сгојна општина во Мегленската околија (ц. н. од
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/1918), во чиј состав влегу- 
ваат и селата Цакони и Долно Турмаили. Сс на- 
ога на надморска височина од 150 мстри, а вкуп- 
ната површина на оппггинскиот атар изнссува 14 
квадратни километри. Селото до 1924 година прет- 
ставувало чисто турска иасслба основана во по- 
ново врсмс, во која биле сместени турски сточа- 
ри од етиичката група Јуруци. К'нчов го спомну- 
ва со 550 жители, егзархиската статистика го води 
со 550 житсли, Милосвиќ го регистрира со 150 тур- 
ски куќи, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 682, а во 1920 година со 526 жители. 
Како Турци, по сила на Лозанската конвенција, 
во 1924 година сите жители на селото принудно би- 
ле иселени во Турција, а на пивпо место грчките 
власти населиле бегалски ссмејства од Понд и 
Мала Азија. Како чисто бегалска населба, Цакон 
Маала во 1928 година имала 337 жители, а во 1940 
година 455 жигели. Поради Граѓанската војна, ко- 
га дел од населението се засолпило во Солун и во 
полските села во Ениџсвардарската околија, во 
1951 година селото е евидентирано со намален 
број жители, односно со 340. Во 1961 година има 
332, во 1971 година 361, во 1981 година 352, а во 

1991 година 371 жител. Обработливата почва ре- 
чиси целосно се наводнува. Главни производи се 
индустриски пиперки, десертно грозје и овошје.

65) ЦАКОНИ (ЦАКОН ЧИФЈ1ИК)
-ХРИСА Χρύσα

11а 3 километри јужно од Сботско, на са- 
мата мегленска висорамнина, на надморска висо- 
чина од 145 метри е сместено селото Цакони, кое 
поради тоа што во минатото било чифлик е по- 
знато и како Цакон Чифлик (22°03' х 40°57'). Се- 
лото административно спаѓа под општината Ца- 
кон Маала, а до 1924 година било населено исклу- 
чително со македонско население. К'нчов го спом- 
нува со 280, а Бранков со 320 жители, егзархи- 
ската статистика го бележи со 274 жители, Ми- 
лоевиќ го спомнува со 40 македонски куќи, доде- 
ка во пописот од 1913 година е евидентирано со 
331, а во 1920 година со 291 житсл. Во 1924 годи- 
на грчките власти тука населиле повсќе бегалскв 
семејсгва (вкупно 153 бегалци), за кои биле из- 
градсни нови живеалишта во посебно маало. На 
тој начин селото станало мешапо и како такво вс 
1928 година е регистрирано со 572 жигели, а во 
1940 година со 724, од кои 483 Максдонци и 241 
бегалсц. Цакони прилично настрада за време на 
Граѓанската војна, поради што неколку македов- 
ски семејства и поединци побараа засолниште жз 
Република Македонија и во другите источноеѕ- 
ропски земји, а од бегалските семсјства извесев 
број се засолнаа во поголемите градски центрж 
Како последица на тоа селото во 1951 година имг- 
ше 402 жители, во 1961 година 485, во 1971 год1- 
на 569, во 1981 година 554, а во 1991 година 5 
жители. 11очвата речиси целосно се наводнува 
дава мошне високи приноси. Главни производи 
селото сс индустриски пипсрки, граорни култу 
десертно грозје, овошје и други земјоделс 
производи.

66) ЦЕДИТ (ЦЕДИТ МАХАЛА)
Τσεντίτ Μαχαλά

Мала муслиманска населба во Мегленсс 
околија, лоцирана во близинага на селото Βπιχ 
Мала. К'нчов ја спомнува со 100 македонски м 
лимапи, Милоевиќ воопшто не ја спомнува. 
дска во пописотод 1913 година е свидентирана 
133 жители. Во подоцнежните пописи на на 
ленисто не се спомнува, како ни во наредбатг 
1918 година за формирање на општините на > 
ленската околија. Најверојатно се работи за 
од двсте маала на селото Турманли, кое е 
нато и како Турманли Махала. (Види и с. Гој 
Долно Турманли.)
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ΠΙ/1 - ГРЕБЕНСКА ОКОЛИЈА

1)АВДЕЛА Αβδέλλα

Една од некогаш најголемите населби во 
Грсбенската околија и самостојна општина (н. од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/18), со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 43 квадратни кило- 
мегри, с селото Авдела. Сместено е во една од 
североисточните разгранки на планината Пинд, 
на надморска височина од 1350 метри југозапа- 
дно од Гребен и југоисточпо од Самарина (2Г07' 
х 40°0Г). Населението имало влашко потекло. Ка- 
ко такво, К'нчов селото го спомнува со 1500 жи- 
тели, а во пописотод 1913 година с евиден гирано 
со 1856 жители. Меѓутоа. во пописот од 1920 го- 
дина се попишани само 12 жители, како поради 
тоа што пописот е извршен во зимскиот период, 
кога жителите по правило како сточари презиму- 
вале во Тесалија, така и поради последиците од 
Првата светска војна. Впрочем, во 1928 година 
бројот на неговиге жители изнесувал само 86, 
додека во пописот од 1940 година селото имало 
424 житсли. Како последица иа Втората светска 
војна и на Граѓанската војна селото речпси на- 
полно беше напуштено, а пеговото население 
главно се прибра во поголемитс градови. Затоа 
Авдела во пописот од 1951 година се води со 6, во 
1961 година со 2, а во 1971 година само со 4 жи- 
тели. Меѓутоа, во пописот од 1981 година се еви- 
дентирани 360, а во пописот од 1991 година 130 
жители. Раселените жители од Авдела, кои ги 
има насекаде по светот, сс организирани во здру- 
женија и одржуваат меѓусебни врски, како што, 
впрочем, контактираат и со родното село. 

селото во 1928 година, така што тоа станало 
бегалска населба. Селото во пописите од 1940 и 
1951 годипа е евидентирано со по 125, во 1961 го- 
дина со 140, во 1971 година со 100, во 1981 година 
со 123, а во 1991 година со 93 жители, сиге бе- 
галци. Населението се занимава со земјоделство 
и сточарство.

3) АГИИ ТЕОДОРИ Αγιοι Θεόδωροι

Нова поголема населба подигната по Гра- 
ѓанската војна во атарот на оппггината Гринта- 
дес. Сместена с југоисточно од Гребен крај глав- 
пиот пат шго води за Еласона и Лариса, на 
надморска височина од 795 мстри (21°30’ х 39°59'). 
Прв пат е регисгрирана како населба во пописот 
од 1971 година, но без население, бидејќи се уште 
сс паоѓашс во изградба. Малку подоцна тука се 
сместија поголсм број семејства од селата Ге- 
оргица, Либиново, Плјаса и од други села, така 
што селото Агии Теодори во пописот од 1981 
година всќе е регистрирано како самосгојна оп- 
иггина со 359 жители и со вкупна површина на 
општинскиот атар од 152 квадратни километри. 
Во пописот од 1991 година има 362 жители. Во 
новото село е семестена жандармериска станица 
која врши надзор и над неколку околни села. 
Жителите од сслото ги држат своите имоти и 
куќи во иапупггените села и ги користат во лст- 
ниот период за престој и одгледување на број- 
ните с гада кои пасат во пространите пасишта на 
нивните атари.

2) АГАЛУШ (АНГЕЛУШ)
-АГАЛЕИ Αγαλαίοι

Мало село кое се наоѓа во атарот на оп- 
штината Вснци. Сместено е југоисточно од Гре- 
бен, а помалку од два километра северно од Вен- 
ци, на падморска височина од 720 метри (2Г37' х 
40"02'). Неговото население до 1923 година било 
мешано. Според К'нчов селото имало 91 жител 
Грци христијани и 90 Грци муслимани. Како ме- 
шана населба во пописот од 1913 година е еви- 
денгирано со 116, а во 1920 година со 84 жители. 
По присилното иселување на муслиманите во 
Тур-ција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, тука било смсстено 31 бсгалско се- 
мејство со вкупно 75 жители, колку што броело

4) АГИЈА ТРИЈАС Αγία Τριάς

Мала населба на надморска височина од 810 
метри, подигната по Граѓанската војна на околу 
еден километар североисточно од Пикровеница, 
под чија општина и припаѓа (21°23’ х 40°10'). Прв 
па г се спомнува во пописот од 1971 година со 99 
житсли. Со ист број е евидентирана и во 1981 
година, а во 1991 година има 79 жители.

5) АГИОС ГЕОРГИОС Αγιος Γεώργιος

Југозападно од Дескати, под чија опиггина 
припага, и западно од Еласона, на надморска ви- 
сочина од 790 метри е сместено сега напуште- 
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ното село Агиос Георгиос (21°46' х 39°52') чии 
жители биле од грчко потекло. Во пописот од 
1913 година неговото население е пресметано во 
составот на оппггината Дескати, додека при по- 
писите од 1920, 1928 и 1940 година тоа не се 
спомнува како населба, што укажува дека било 
напуштено. Обновено е по Граѓанската војна и 
во 1951 година е евидентирано со 143 жители. 
Изгледа дека наскоро потоа жителитс повторно 
го нануштиле селото, бидејќи при пописите од 
1961, 1971 и 1981 година селото е регистрпрано, 
но бсз жители, а во 1991 годипа има 3 жители.

6) АНО ЕКЛИСИЈА (ГОРНО ВИДИПГГЕ)
Άνω Εκκλησία

Во атарот на општината Чирак во пописот 
од 1981 година е регистрирана пова населба под 
имсто Апо Еклисија (Горна Црква) со 17 жители. 
а на надморска височина од 990 метри (2Г16' х 
40°09'). Изгледа дека се работи за горно маало на 
селото Видишге кос е сместено во непосредна 
близина источно од селото Чирак, и кое во 1981 
година имаше за 34 жители помалку отколку во 
1971 година. Оваа нова населба во пописот од 
1991 година е евидентирана со 27 жители.

7) АРАП
- ДИМИТРА (АРАПИС)
Δήμητρα (Αράπης)
(п. бр. 81/22.1.1961, Вл. в/кбр. 20/14.2.1961)

Југоисточно од Гребен, помалку од три ки- 
лометри јужно од брегот на реката Бисгрица, а 
околу 5 километри источно од Дименица, под чи- 
ја општина и припаѓа, на надморска височина од 
440 метри лежи селото Арап (21°40’ х 39°57'). Не- 
говото население до 1923 година било грчко. К'н- 
чов го спомнува со 130 грчки жители, во погшсот 
од 1913 година е евидентирано со 151, а во. 1920 
година со 159 жители. Во 1923 година грчките 
власти тука сместиле 32 бегалски семејства со 
вкупно 140 жители. Така селото станало мешано 
и како такво во пописот од 1928 година брои 284 
жители. Бидејќи во меѓувреме тука беа смесгени 
други бегалски семејства, во пописот од 1940 го- 
дина бројот на жителите е покачен на 742. Пора- 
ди последиците од Втората светска војна и Гра- 
ѓанската војна бројот на жителите па селото во 
пописот од 1951 година покажува намалување, 
односно тогаш се попишани 454 жители. Во 1961 
година, поради враќање на добар дел ссмејства, 
бројот на жителите се покачи на 645, во 1971 го- 
дина се евидентирани 574, во 1981 година 506, а 
во 1991 година 548 жители. Селото располага со 
богати обработливи површини, а неговото насе- 

ление произведува многу жито, тутун и други 
производи. Во последно време внимание му се 
посвегува и на сточарството.

8) АСПРОКАМБ
- АСПРОКАМПОС Ασπρόκαμπος

СевероиСгочно од Гребен и југозападно од 
Кожани и Шатиста, во непосредна близина на ре- 
ката Бистрица, на нејзиниот десен брег, на над- 
морска височина од 600 метри е сместено малото 
село Аспрокамб (21°ЗГ х 40°09'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Гоб- 
лари. Неговото население според К'нчов било 
грчко и тој го води со 110 грчки жители, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 71, а 
во 1920 година со 65 жители. Во 1923 година тука 
бил сместен извесен број бегалски семејства со 
вкупно 43 жители. Така селото станало мешано и 
како гакво во пописот од 1928 година е забе- 
лежано со 121 жител. Во 1940 година има 148, во 
1951 година 161, во 1961 година 202, во 1971 го- 
дина 152, во 1981 година 149, а во 1991 година 121 
жител. Селого е мошне богато, бидејќи распо- 
лага со плоднк обработливи површини, а про- 
изведува од сс по малку. Внимание му се по- 
светува и на краварството.

9) БАЛТИНО (БОЛТИНО)
- КАЛИТЕА (КАТАФИГИОН) 
Καλλιθέα (Καταφύγιο ν) 

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 20.6.1961)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Бозово. Вкупната по- 
врпшна на општинскиот атар изнесува 46 квадрат- 
тни километри. Селото е сместено во северните 
пазуви на планината Хашија на надморска висо- 
чина од 740 метри (2Γ2Γ х 39°52'), јужно од Гре- 
бен, североисточно од Мечово и северозападно 
од Трикала. Балтино е најјужното македонско се- 
ло. Југозападпо од него се простира областа Епир, а 
југоисточно областа Тесалија. Неговото населе- 
ние е влашко. К'нчов го спомнува со 100 влашки 
жители, додека во пописот од 1913 година е еви- 
деитирано со 203, а во 1920 година со 192 жители. 
Во 1928 година, поради зимување во Тесалиското 
Поле со своите стада, попишани се само 15 жите- 
ли. Во 1940 година селото е евидентирано со 357, 
во 1951 година со 235, во 1961 година со 211 жители. 
Во 1971 година, поради се помасовното иселува- 
ње во поголеми градови, бројот на жителите опа- 
дна на само 81, за во 1981 година да се зголеми на 
172 и во 1991 година поново да опадне на 94 жители.
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10) БИШОВО
- КИПАРИСИОН (ДИСВАТОН) 
Κυπαρίσσιον (Δύσβατο ν)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 8 ква- 
дра гни километри. Сместено е северозападно од 
Гребен и југоисточно од Жупан, на надморска ви- 
сочина од 840 метри (2Г14' х 40°09'). Негово го на- 
ссление до 1923 година било мешано. К'нчов го 
спомнува со 150 Грци христијани и 100 Грци му- 
слимани. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 370, а во 1920 година со 358 жители. Но сс 
чини дска сс работи за нскоја грешка кај К'нчов, 
бидсјќи селого по Балканските војни останало со 
чисто грчко христијанско население, а во исго 
подоцна нс биле сместени бегалски семејства. Во 
пописот од 1928 година селото е забележано со 
369 и во 1940 година со 414 жители. Во 1951 годи- 
на се евидентирани 125 жители, бидејќи настрада 
во времето на Граѓанската војна. Во 1961 година 
има 140, во 1971 година 83, во 1981 година 84, а во 
1991 година 127 житсли. Населението произведу- 
ва жито, компири и други земјоделски произво- 
ди, а помалку се занимава и со сточарство.

11) БОЗОВО
- ПРИОНИЈА Πριόνια
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село во атарот на општината Балтино. 
1ежи околу 5 километри северно од Балтино на 
надморска височина од 780 мстри (21°22' х 39"53'). 
Неговото население се смета за влашко. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 150 души. Во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 138 жи- 
тели, во 1920 година има 178, во 1928 година 210, 
во 1940 година 349, во 1951 година 414, во 1961 
година 282, во 1971 година, поради се помасов- 
=ото иселување во поголеми градови, бројот на 
жителите опадна на 118, во 1981 година се зго- 
леми на 150, а во 1991 година е евидеитирано со 
146 жители. Неговото население главно се зани- 
чава со сточарство, за пгго постојат мошне повол- 
=и услови, и со користење и експлоатација на 
околнага богата шума. Населението делумно се 
занимава и со земјоделство.

12) БУРА
-ДОКСАРАС Δοξαράς
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 4 километри југозападно од Гребен 
«а надморска височина од 585 метри е сместено 

малото село Бура (2Г24' х 40°04’), кое админи- 
стративно влегува во составот на градската оп- 
штипа Гребен. Неговото население се смета за 
грчко. Како такво, К'нчов го спомнува со 87 
грчки жители, додека во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 57, а во 1920 година со 66 жи- 
тсли. По 1913 година тука бил сместен и извссси 
број бегалски семејства со вкупно 53 жители, 
така што селото станало мешано, со вкупно 154 
жители, колку што бросло во пописот од 1928 
година. Во пописот од 1940 година селото с за- 
бслсжано со 191, во 1951 година со 221, во 1961 
година со 267, во 1971 година со 244, во 1981 го- 
дина со 215, а во 1991 година со 207 жители. Низ 
селото минува Гребенска Река. Населението се 
занимава со полјоделство и произведува од се по 
малку. Делумно е застапено и сточарството.

13) ВАНЦИКО (ВАНСКО)
- КИДОНИЕ Κυδωνίαι
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападно од Гребен и југоисточно од 
Жупан на надморска височина од 910 метри е 
смсстено селото Ванцико (21°17’ х 40°1Г). Тоа 
претставува самостојна општина во Гребснската 
околија, во чиј состав влегува и селото Липси. 
Вкупната површина на општинскиот атар изнссу- 
ва 19 квадратни километри. Неговото население 
се смета за грчко. Како такво, К'нчов го спом- 
пува со 450 грчки жители. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 695, во 1920 година со 
604, во 1928 година со 641, во 1940 година со 612, 
во 1951 година со 409, во 1961 година со 340, во 
1971 година со 219, во 1981 година со 258, а во 1991 
година со 177 жигели. Населението произведува 
жито, компири, гутун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство. Во 
селото е сместена жандармериска станица која 
врши надзор над неколку околни села.

14) ВАРИПГГЕ (ВАРЦА)
-ВАРИС Βάρης
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село во атарот на оппггината Ексар- 
хос, од каде што е оддалечено околу 7 километри 
кон југоисток, на надморска височина од 745 ме- 
три (21°40’ х 40°08'). Неговото население се смета 
за грчко. Како такво, К'нчов го спомнува со 155 
грчки жители, додека во пописотод 1913 година е 
свидентирано со 81, во 1920 година со 64, во 1928 
година со 87, во 1940 годипа со 113, во 1951 година 
со 94, во 1961 година со 155, во 1971 година со 
121, во 1981 година со 68, а во 1991 година со 101 
жител. Неговото население произведува главно 
жито, а помалку се занимава и со сточарство.
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15) ВЕЛОНИ
- ВЕЛОНИОН Βελόνιον

Мало село во составот на општината Турје. 
Лежи северозападно од Балтино и југоисточно од 
Гурје, на надморска височина од 880 метри, во сс- 
всроисточните пазуви на планината Хашија (21°20' 
х 39°53'). По се изгледа дека неговото населенис е 
од влашко потекло. Во пописот од 1913 година е 
забслежано со 11 жители, во 1920 година има 8, 
во 1928 година 47, а во 1940 година 33 жители. Би- 
дејќи настрада во времето на Втората светска вој- 
на и во Граѓанската војна, во пописот од 1951 го- 
дина се води како напуштсна населба, додека во 
1961 година е евидентирано со 15, а во 1971 годи- 
па со само два житела. Во пописите од 1981 и 1991 
година малобројните житсли се пресметани во 
сосгавот на житслите на општината Гурје. Насс- 
лението отсекогаш се запимавало со сточарство.

16) ВЕНЦИ (ВЕНЦИЈА)
-КЕНТРОН Κέντρον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр.18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенска га 
околија. Некогашен центар и нахија во состав на 
Гребенската каза. Во составот па општипата 
влегуваат и селата Агалуш и Насиникос (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкупната површина 
на општинскиот атар изнесува 42 квадратни ки- 
ломе гри. Селото се наоѓа околу 4 километри ју- 
гоисточно од Гребен на левиот брег на реката 
Бистрица, на надморска височина од 650 метри 
(2Г37' х 40°0Г). Неговото населенне до 1923 го- 
дина било мешано. К'нчов го спомнува со 207 Гр- 
ци христијани и 150 Грци муслимани. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 254, а во 1920 
година со 261 жител. Во 1923 година тука биле 
населени 39 бегалскси семејства со вкупно 131 
жител, колку што имаше селото во пописот од 
1928 година, односно селото стана чисто бегал- 
ско. Како такво, во пописот од 1940 година е за- 
белсжано со 204, во 1951 година со 156, во 1961 
година со 198, во 1971 година со 163, во 1981 го- 
дина со 136, а во 1991 година со 107 жители. Би- 
дејќи лежи в поле, а располага со плодни об- 
рабогливи површини, селото е мошне богато. 
Неговото население произведува од се по малку, 
а делумно се занимава и со сточарство.

17) ВИДИШТЕ (ВИВИСГИ)
- ЕКЛИСИЈА Εκκλησία 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Во атаро г на општината Чирак, од каде што 
е оддалечено еден километар југоисточно, на над- 

морска височииа од 950 метри е сместено малоточ 
село Видиште (2Г16' х 40°09'). Неговото на- 
селение се смета за грчко. Како гакво, К'нчов го 
спомнува со 82 грчки житсли. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 138, во 1920 година со 
139, во 1928 година со 179, во 1940 година со 169, 
во 1951 година со 133, во 1961 година со 126, во 
1971 година со 92, во 1981 година со 58, а во 1991 
година со 24 жители. Неговото населепие про- 
изведува жито, компири и други производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

18) ВИЛЈА(ВЕЛЈА)
- ОРОПЕДИОН Οροπέδιον
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (п. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупиа површина на оппггинскиот атар од 17 квад- 
ратпи километри. Сместено е околу 14 киломе- 
гри ссверозападно од Гребен па надморска висо- 
чина од 850 метри (21°19’ х 40°07'). Неговото на- 
селепие се смега за грчко. Во пописот од 1913 
година е евидснгирано со 399 житсли, во 1920 
година селото има 388, во 1928 година 409, во 
1940 година 486, во 1951 година 430, во 1961 годи- 
на 415, во 1971 година 274, во 1981 година 293, а во 
1991 година 217 жители. Нсговото население про- 
изведува жито, гутун и други земјоделски произ- 
води, а дслумно се занимава и со сточарство.

19) ВИЧ(ВИЦА, ВИЧО)
-Ј1ОХМИ Λόχμη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападно од Гребен и јужно од Ј1ап- 
шишта, околу три километри североисточно од 
Пикровеница, на надморска височина од 760 ме- 
гри лежи малото село Вич (21°23* х 40°10'), кое ад- 
министративно влегува во составот на оппггина- 
та Пикровеница. Неговото население се смета за 
грчко. К'нчов го спомнува со 100 грчки жители, 
во пописот од 1913 година е евиентирано со 62, 
во 1920 година со 68, во 1928 година имало 84, во 
1940 година 112, во 1951 година 102, во 1961 
година 94, во 1971 и 1981 година по 59, а во 1991 
година 74 жители. Населението произвсдува од 
се по малку, а сс заиимава и со сточарство.

20) ВОДЕНСКО (ВУДИНСКО)
- ПОЛИНЕРИОН (ВОДЕНЦИКО) 
ΓΙολυνέριον (Βοδεντσικό)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југозападно од Гребен и североисточно од 
Авдела, во една од североисточните разгранки на
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жланината Пинд, на надморска височина од 950 
иетри е сместсно селото Воденско (2Г12' х 40°03'). 
Тоа претставува самостојна општина во Гребен- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/ 
.918) со вкупна површина на оппггинскиот атар 
од 10 квадратни километри. Населсиието на се- 
ίοτο се смета за грчко. К'нчов го спомпува со 
226, во поппсот од 1913 година е забележано со 
655, во 1920 година со 351, во 1928 година со 594. 
во 1940 година со 593, во 1951 година со 259, во 
1961 годипа со 209, во 1971 година со 113, во 1981 
година со 221, а во 1991 година со 239 жители. 
Неговото население се занимава претежно со 
сточарство и експлоатација на околната шума, а 
делумно и со земјоделство. Во селото се сместе- 
ни жапдармериска поткоманда, која врши иадзор 
и врз неколку околни села, и пошта.

21) ВРАВОНИШТА
- КАЛИРАХИ Καληράχη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 15 километри западно од Гребен-на 
надморска височина од 900 метри е сместено се- 
лото Вравоништа (21°17' х 40°05'). Тоа прегста- 
аува самостојна општина во Гребенската околија 
• н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкуппата 
вовршина на општинскиот атар изнесува 17 ква- 
Јратни километри. До 1923 година населениего 
во селото било мешано. К'нчов го спомнува со 
130 Грци христијани и 133 Грци муслимани. Во 
пописот од 1913 година се води со 358, а во 1920 
година со 272 жители. По се изгледа дека мусли- 
манското население било иселено порано, а на 
аегово место билс населени бегалски семејства. 
Во пописот од 1928 година Вравоиишта е евиден- 
тирано со 340 жители од кои само 3 бегалци. Во 
1940 година имало 428, во 1951 година 376, во 1961 
година 341, во 1971 година 277, во 1981 година 269, а 
во 1991 година 278 жители. Населението произ- 
ведува жито, тутун, компири и други земјоделски 
производи, а се занимава и со сточарство.

22) Β'ΡΒΟΒΟ (ВУРБОВО)
- ИТЕА Ιτέα
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село во атарот па општината Копрп- 
ва. Расположено е југоисточно од Гребен (21°37' 
х 40°04‘), 5 километри источно од реката Бис- 
трица и исто толку јужно од селото Коприва. 
Неговата надморска височина изнесува 640 ме- 
три. Неговото население се смета за грчко. К'н- 
чов го спомнува со 131 жител, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 132, во 1920 година со 
140, во 1928 година со 174, во 1940 година со 189, 

во 1951 година со 208, во 1961 година со 284, во 
1971 година со 227, во 1981 годипа со 240, а во 
1991 година со 189 жители. Селото е мошне бога- 
то. бидејќи располага со илодни обработливи по- 
вршини, а произвсдува од се по малку. Неговото 
население делумно се запимава и со сточарство.

23) ВРЕАШТИНО (ВРАШЕН)
- АНАВРИТА (ВРАСТИНОН, ВРАСТОН) 
Αναβρυτά (Βράστινον, Βραστόν) 
(н. од 20.1.1927. Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Грсбенската 
околија (п. од 25.11.1927, Вл. в/к бр. 296/30.11.1927), 
со вкупна површипа па општинскиот атар од 8 
квадратни киломе гри. Смсстсно е околу 15 кило- 
метри југоисточно од Гребен, а неговата надмор- 
ска височина изнссува 860 мстрп (21*17 х 40°04')· 
До 1923 година во него живееле Грци муслимани. 
К'нчов го спомнува како такво со 242 жители. Во 
пописот од 1913 годипа с свидентирано со 254, а 
во 1920 година со 212 жители. По присилното 
иселуваље на муслиманитс во 1923 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвснција, тука би- 
ле паселени 29 бсгалски семејства со вкупно 125 
жигсли, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во пописот од 1940 година во Вреаштино се 
попишани 179, во 1951 година 138, во 1961 година 
158, во 1971 година, поради интензивно иселува- 
ње во поголеми градови^ бројот па жителите во 
селото опадна на 63, во 1981 година на 55, а во 
1991 година на 40 жители. Неговото население 
произведува жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а помалку сс занимава и со сточарство.

24) ГЕОРГИЦА Γεωργίτσα

Јужно од Гребен и 5 километри јужно од 
Житово на надморска височина од 820 метри е 
сместено малото ссло Георгица (21*24' х 39°55'). 
Неговото население сс смета за грчко. Како так- 
во, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
132, во 1920 година со 113, во 1928 година со 127, 
во 1940 годииа со 173, во 1951 година со 179, во 
1961 година со 180, а во 1971 година со 115 жите- 
ли. Во пописите од 1981 и 1991 година Георгица 
се води како напуиггепа населба, бидсјќи во 
меѓуврсме нејзинпте жители се преселиле во но- 
воизграденото село Агии Теодори, кое се наоѓа 
на поповолно место и во кое исто така се пре- 
селиле и жителите од селата Лпбиново и Плјаса 
(види и с. Агии Теодори). Меѓутоа, тие и натаму 
ги држат своите стари живеалишта кои ги корис- 
тат преку летниот период за привремен престој, 
како магацини и за сместуваље на својот доби- 
ток.
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25) ГОБЛАРАКИ
- МИКРОН Μικρόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југоисточно од Гребен и јужно од реката 
Бистрица, во атарот на општината Дименица, до 
пред Втората светска војна постоело малото се- 
ло Гоблараки (21°36* х 39°58‘). По се изгледа дека 
нсговото население било грчко и се занимавало 
главно со сточарство. Во пописот од 1913 година 
селото е забележано со 28 жители, во 1920 
година со 42, а во 1928 година со 34, од кои само 
11 жени, што упатува на фактот дека се работи 
предимно за сточари. Селото се распаднало бргу 
потоа, бидејќи во пописот од 1940 година, како и 
во подоцнежните пописи, повеќе не сс спомнува 
како населба.

26) ГОБЛАРИ (КОБЛАР)
- МИРСИНА Μυρσίνα
(и. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На 7 километри севсроисточно од Гребен, 
крај главниот пат за Шатиста и Кожани, на над- 
морска височина од 620 метри е расположено се- 
лото Гоблари (21°29' х 40°08'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Гребенската околија (н. од 
13.4.1928, Вл. в/к бр. 175/28.8.1928 и Вл. в/к бр. 
216/17.10.1928), со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 25 квадратни километри. Според 
К'нчов неговото население било мешано, однос- 
но во селото живееле 77 Грци христијани и 150 
Грци муслимани. Во пописот од 1913 година се- 
лото е забележано со 282. а во 1920 година со 385 
жители, по се изгледа сите Грци муслимани. По 
нивното присилно иселување во 1923 година во 
Турција, по сила на .Позанската конвенција, тука 
биле населени 95 бегалски семејства со вкупно 
360 жители. Гоблари според пописот од 1940 го- 
дина имало 431, во 1951 година 419, во 1961 го- 
дина 480, во 1971 година 325, во 1981 годииа 288, а 
во 1991 година 256 жители. Неговото население 
произведува жито, тутун и други земјоделски 
производи, а внимание му посветува и на сточар- 
ството.

27) ГОЛЕМО СЕРИН
- МЕГА СИРИНИОН (КАТО СИРИНИ) 
Μέγα Σειρήνιον (Κάτω Σειρήνι)

Помалку од 5 километри северозападно од 
Гребен на надморска височина од 630 метри е 
сместено селото Големо Серин (21°25' х 40°07'). 
Тоа претставува самостојна општииа во Гребен- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), 
во чиј состав влегува и Мало Серин. Вкупната 

површина на општинскиот атар изнесува 19 ква- 
дратни киломстри. Неговото население до 1923 
година било мешано. К'нчов го спомнува со 235 
Грци хрисгијани и 120 Грци муслимани. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 880, а во 
1920 година со 444 жители. По присилното исе- 
лување на Грците муслимани во 1923 година во 
Турција по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени 41 бегалско семејство со вкупно 
146 бегалци.. Така селото повторно станало ме- 
шано, со вкупно 600 жигели колку што броело во 
1928 година. Во 1940 година Голсмо Серин има- 
ше 744, во 1951 година 745, во 1961 година 825, во 
1971 година 602, во 1981 година 515, а во 1991 го- 
дина бројот на жители повторно се зголемува на 
735. Населението произведува жито, тутун и дру- 
ги земјоделски производи, а вниманис му посве- 
тува и на сточарството.

28) ГОСГУМ (ГУСГАМ) 
-ПОРОС Πόρος 
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Североисточно од Гребен, во непосредна 
близина на рската Бистрица, на надморска ви- 
сочина од 580 метри лежи малото ссло Гостум 
(2Г32' х 40°07') кое административно влегува во 
составот на оппггината Коприва. Неговото насе- 
ление се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 
97 грчки жители, во пописот од 1913 година с 
евидснтирано со 63, во 1920 годпна со 72, во 1928 
годипа со 85, во 1940 година со 122, во 1951 го- 
дина со 141, во 1961 година со 161, во 1971 година 
со 89, во 1981 година со 138, а во 1991 година со 
126 жители. Неговото население произведува жв- 
то, тугун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

29) ГРЕБЕН
- ГРЕВЕНА Γρεβενά

Град и седипгге на истоимениот округ (н. бр 
4.398/22.10.1964, Вл. в/к бр. 185/30.10.1964). Ста- 
тус на градска општина доби на 20.3.1944 (Вл. вх 
бр. 75/6.4.1944). Во нсјзин состав влегуваат и се- 
лата Каламач и Бура. Вкупната површина ва 
општинскиот атар изнесува 58 квадратни кило 
метри. Градот е сместен 53 километри југозапад- 
но од Кожани на надморска височина од 550 ме- 
гри (2Г25' х 40°05'). До 1923 година неговото н>- 
селение се состоело од Турци, Грци христија: 
Грци муслимани, Власи и Роми. Според К'н* 
во почетокот на XX век во Гребен живееле 
Турци, 600 Грци христијани, 200 Грци муслима 
150 Власи и 100 Роми. Градот како таков во ι 
писот од 1913 година е забележан со 1723, а 
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1920 година имал дури 3108 жители. По присил- 
ното иселување на Турците и на Грците мусли- 
мани во 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле населени 373 жи- 
тели бсгалци, а нешто порано се доселени Власи- 
те од соседните влашки села Авдела, Самарина и 
други. Така Гребен повторно станал мешан град 
со мпозинство на влашко население. Во пописот 
од 1928 година Гребен се води со 3.747 жители, 
во 1940 година имаше 3.977, во 1951 година 4.789, 
во 1961 година 6.892, во 1971 година бројот на житс- 
литс се качи на 8.016, во 1981 година се намали 
на 7.433, за да се покачи повторно во 1991 годипа 
на 9.345 жители. Покрај градски занимања дел од 
населението на Гребен се занимава со земјодел- 
с гво и сточарство.

30) ГРЕУС (ГРЕАУСА)
- АНИКСИС (ГРИЈА) λνοιξις (Γρία) 
(н.од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. бр. 81/22.1.1961, Вл. в/к бр. 20/14.2.1961)

Југоисточно од Гребен, крај самиот главсн 
пат за Трикала, на падморска височина од 550 
метри е сместено малото село Грсус (21°35' х 
39°55'), кое административно влегува во составот 
на опшгината Чатурња. Неговото населепне се 
смета за грчко. К'нчов го спомнува со 100 грчки 
жители, во пописот од 1913 година е забележано 
со 17, а во 1920 година само со 11 жители. Во 
1923 година тука биле населени 34 бегалски сс- 
чејства со вкупно 105 житсли, така што селото 
□ораснало и во пописот од 1928 година се води со 
145 жи гели. Во 1940 година има 204, во 1951 го- 
днна 199, во 1961 година 233, во 1971 годииа 168, 
30 1981 годииа 194, а во 1991 година 167 житсли. 
Неговото насслсние произведува жиго, компири, 
тутун и други производи, а делумно сс занимава и 
со сточарство.

31) ГРИНТАДЕС (КРИТАДЕС)
- ЕМИЛИЈАНОС Αιμιλιανός
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Јужпо од Гребен, на надморска височииа од 
130 метри (2Г26' х 39°58'), со вкупна површина на 
зоштинскиот атар од 78 квадратни километри, 
засположено е селото Гринтадес. До неодамна 
третставуваше самостојна општина во Гребен- 
асата околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/ 
1918). Во неговиот состав влегувале и селата Ма- 
м«| и Плјаса. Неговото население се смета за 
■рчко. К'нчов го спомнува со 280 грчки жители, 
-· дека во пописот од 1913 година сс евиденти- 
: 1Ни 419. Во 1920 година има 395, во 1928 година 
*52. во 1940 годипа 472, во 1951 година 546, во 

1961 година 298, во 1971 година 188, во 1981 го- 
дина 121, а во 1991 година 97 жители. Поради на- 
малувањето на бројот иа жителите и подигањето 
на повото село Агии Теодори, кое с сместено на 
поповолно место, Гринтадес престана да се води 
како самостојна општипа и влезе во составот па 
повоформирапата општина Агии Теодори. Насе- 
ление го произведува жито, компири и други зем- 
јоделски производи, а поради поволнитс услови 
за сгочарење впимание му сс посветува и на сто- 
чарството (види и Агип Теодори).

32) ГУРНАКИ
- НЕОХОРИОН (ГУРНАКИОН) 
Νεοχώριον (Γουρνάκιον)
(ιι. од 9.9.1950, Вл. в/к бр. 208/16.9.1950)

Југоисточно од Гребен и 5 киломезри југо- 
источно од Саракин иод чија општина припаѓа, 
на надморска височина од 520 мстрн лсжи сслото 
Гурнаки (2Г4Г х 40°00'). Неговото население се 
смста за грчко. К'нчов селото го спомнува со 94 
грчки жители, додека во пописот од 1913 година 
с евидентирано со 119, во 1920 годииа со 112, во 
1928 година со 68, во 1940 година со 81, во 1951 
година со 98, во 1961 година со 151, во 1971 го- 
дина со 135, во 1981 година со 151, а во 1991 годи- 
на со 152 жители. Неговото население произве- 
дува жито и други земјоделски производи, а де- 
лумпо сс занимава и со сточарство.

33) ДЕЛВИНО (ДЕЛНОН)
- ПРОСВОРОН Πρόσβορον
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Западно од Грсбен, а источно од Самарина, 
на надморска височина од 980 метри, во една од 
североисточните разгранки на планината Пиид е 
смсстсно селото Делвино (2Г12' х 40°06'). Тоа 
претставува самостојна оппггина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина па оппггинскиот атар од 13 ква- 
дратни километри. Насслснието се смета за гр- 
чко. К'нчов селого го спомнува само со 72 жи- 
тсли. Всушност, тоа било многу поголемо, што 
се гледа од пописот од 1913 година кога е за- 
белсжано со 332 жители. Во поиисот од 1920 го- 
дина се полишани 186 житсли (се работи за сто- 
чари кои зимско време сс преселуваат во Тсса- 
лија), во 1928 година е евидентирано со 317, во 
1940 годипа со 369, во 1951 година со 173, во 1961 
година со 181, во 1971 година со само 98, за во 
1981 година бројот на неговите житсли да се зго- 
леми на 169, но во 1991 година повторно сс на- 
мали на 105 жители.

- -часелените места во Егејска Македонија - I дел
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34) ДЕСКАТИ Δεσκάτη

Јужно од Кожании, околу 80 километри ју- 
гоисточно од Гребен и 32 километри западно од 
Еласона е сместсно гратчето Дескати (2Г49' х 
39°56'), по голсмина втора населба во Гребснска- 
та околија. Ова гратче беше одвоено од Гре- 
бенската околија со наредба од 7.12.1942 (Вл. в/к 
бр. 10/21.1.1943 и Вл. в/к бр. 18/27.1.1943) и при- 
клучено кон Тесалија (околија Еласона), но со 
формирањето на Гребенската околија (н. од 22. 
10.1964, Вл. в/к бр. 185/30.10.1964) Дескати е по- 
вторно присоединето кон Гребенската околија со 
статус на градска општина. Негового населенис 
сс смета за грчко. Во пописот од 1913 година 
имало 3.298 жители, речиси двапати повеќе од 
Гребен, во 1920 година 3.070, во 1928 година се 
води со 3.417, од кои 19 бегалци, во 1940 година 
има 4.044, во 1951 година 3.738, во 1961 година 
4.714, во 1971 година 4.146, во 1981 година 4.250, а 
во 1991 година 4.483 жители. Дескати е стопан- 
ски центар па повеќе околни села од Гребен- 
ската околија и околијата Еласона (Тесалија). 
Тука се сместени жандармериска потстаница, 
пошта и други јавни служби. Населението се за- 
иимава главно со занаетчиство, делумно со трго- 
вија, како и со земјодслство и сточарство.

35) ДИМЕИИЦА (ДИМИНИЦА)
- КАРПЕРОН Καρπερόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Југоисгочно од Гребен, крај главниот пат за 
Дескати и Еласона, во непосредна близина и јуж- 
но од реката Бистрица, на надморска височина од 
510 метри е сместено селото Дименица (21°37* х 
39°57'). Тоа претставува самостојна оппггина во 
Гребенската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), во чиј состав влегува и селото Арап. 
Вкупната површина на општинскиот атар изне- 
сува 78 квадратни киломегри. Населението се 
смета за грчко. К'нчов селото го спомнува со 260 
грчки жители. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 278, а во 1920 година со 274 жи- 
тели. Во 1923 година тука биле сместени 68 бе- 
галски семејства со вкупно 231 жител, така што 
селото станало мешано, со вкупно 463 жители, 
колку игго броело во 1928 година. Во пописот од 
1940 година бројот на неговите жители се качи 
дури на 742, за во 1951 година да се намали, по- 
ради Граѓанската војна, на 480. Мсѓутоа, по нор- 
мализирањето на ситуацијата поголемиот број од 
неговите жители повторно се вратија во селото, 
така пгго тоа во пописот од 1961 година е за- 
бележано со 770, во 1971 година со 790, во 1981 
година со 787, а во 1991 година со 700 жители. 
Селото е мошне богато, бидејќи располага со 

плодни обработливи површини на кои се произ- 
ведува жито и други земјоделски производи, а 
неговото население делумно се занимава и со 
сточарство. Во селото е сместена жандармериска 
станица, која врши надзор и врз неколку околни 
села.

36)ДОБРАТОВО
-ВАТОЛАКОС Βατόλακκος
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Околу 12 километри североисточно од Гре- 
бен, крај главниот пат за Кожани, на надморска 
височина од 590 мегри е расположено селото 
Добратово (21°29’ х 40°10'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Гребенската околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
иа општинскиот атар од 10 квадратни километри 
Неговото население до 1923 година во своето 
апсолутно мнозинство го сочинувале Грци мус- 
лимани. К'нчов го спомнува со 60 Грци хри- 
стијани и 180 Грци муслимани, додека во пописот 
од 1913 година се води со 394, а во 1920 година со 
381 жител. По присилното иселување на мусли- 
манското население во 1923 година во Турција, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле на- 
селепи 90 бегалски семејства со вкупно 331 жв- 
тел. Според пописотод 1928 година селото имало 
353 жители, во 1940 година 364, во 1951 година 
308, во 1961 година 283, во 1971 година, поради се 
помасовното иселување во поголеми градови. 
бројот па жителите во селото опадна на 164, но 
во 1981 година повторно се покачи на 361, а вс 
1991 година на 418 жители. Населението произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство. Во 
селото постои жандармериска станица која врт 
надзор и над неколку околни села.

37) ДОВРАНИ (ДОБРАНИ)
-ЕЛАТОС 'Ελατός
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Осум километри западно од Гребен на н; 
морска височина од 720 метри е сместено селс 
Доврани (2Γ2Γ х 40°05'). Тоа претставува са! 
стојна општина во Гребенската околија (н. од
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј состав вле 
ва и селото Хисар (Кастрон). Вкупната површ 
на општинскиот атар изнесува 21 квадратен 
лометар. Неговото население до 1923 година 
ло мешано. К'нчов селото го спомнува со 180 
ци христијани и 188 Грци муслимани. Како та1 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 1 
а во 1920 година со 416 жители. По присилн 
иселување на муслиманското население во 1 
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гтппна во Турција, по сила на Лозанската кон- 
«сзција, во селото биле населени 53 бегалски се- 
•е ства со вкупно 169 жители. Така селото сга- 
■ло повторно мешано. Во пописот од 1928 го- 
лша се води со 417, во 1940 година со 516, во 1951 
~?гина со 361, во 1961 година со 375, во 1971 го- 
дгна со 260, во 1981 година со 273, а во 1991 го- 
зжна со 230 жители. Неговото население се зани- 
«ава со земјоделство, а делумно и со сточарство, 
за пгго постојат поволни услови.

38) ДУВРУНИШТА (ДЕРВЕНИШТА)
- КЛИМАТАКИОН Κληματάκιον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Северозападно од Гребен и јужно од Лапши- 
ита на надморска височина од 725 метри лсжи 
Ιεβοτο Дувруништа (2Г22' х 40° 12'). Тоа претста- 
ѕ*за самостојна општина во Гребенската околи- 
Ј*. зо чиј состав влегува и селото Критараќ (н. од 
М 12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкупнага повр- 
ажча на општинскиот атар изнесува 14 квадра г- 
α километри. Населението до 1923 година бпло 
■ешано. К'нчов го спомнува со 260 Грци христи- 
дли и 100 Грци муслимани. Како такво, во попи- 
~тод 1913 година е забслежано со 602, а во 1920 
какна со 414 жители. По сила на Лозанската кон- 
зенција во 1923 година Грците муслимани при- 
сжлно биле иселени во Турција, а на нивно место 
•■ло населено 31 бегалско семејство со вкупно 
КГ жители. Така селото повторно станало мс- 
ззано, со вкупно 333 жители, колку што броело 
■о 1928 година. Во пописотод 1940 година Дувру- 
ппгга е евидентирано со 364, во 1951 година со 
508, во 1961 година со 238 жители. Во 1971 годи- 
и. поради се помасовното иселување во поголе- 

градови, бројот на жителите опадна на 164, во 
1981 година се покачи на 242, но во 1991 година 
■овторно се намали на 186. Населението произ- 
•едува жито, тугун и други земјоделски произ- 
■оди, а делумно се занимава и со сточарство.

39) ДУСКО (ДОНЦИКО)
- ДОНЦИКОН Δοντσικόν

Село и самостојна општина во Гребенската 
колија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 

купна површина на опиггинскиот атар од 28 ква- 
^ратни километри. Сместено е западно од Гребен 
1 јужно од Жупан, на надморска височина од 
I 060 метри, во пазувите на една од североисточ- 
ѕгге разгранки на планината Пинд (21°08' х 40°08'). 
Порано и припаѓало на Жупанската нахија, а по- 
~оа на Населичката околија. Сега е вклучено во 
Гребенската околија (н. бр. 615/3.9.1962, Вл. в/к 
'г 150/18.9.1962). Неговото население се смета 

за грчко. К'нчов селото го спомнува со 190 грчки 
жители, а во пописот од 1913 година е евидсн- 
тирано со 515 жители. Според пописот во 1920 
година имало 140 жители, во 1928 година 443, а 
во 1940 година 444 жители. Селото целосно нас- 
трада во Граѓанската војпа, така што во пописот 
од 1951 година се попишани само тројца жители, 
во 1961 година шестмина, а во 1971 година еден 
жител. Меѓутоа, во последниве години селото 
почна да сс обновува, така што во 1981 година во 
него се евидентирани 86, а во 1991 година само 70 
житсли кои се занимаваат пред се со сточарство, 
по и со земјоделство.

40) ЕКСАРХОС Έξαρχος

Ссло и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкуп- 
ната површииа на општиискиот атар изнесува 62 
квадратни километри вклучувајќи го и атарот на 
селого Вариште кое влегува во составот на оваа 
оппггина. Сместено е на југозападните падини на 
планината Бурино, североисточно од Гребен и ју- 
гозападно од Кожаии, на надморска височина од 
720 метри (21"38' х 40°10'). Негового население се 
смета за грчко. Во пописот од 1913 година е за- 
ведено со 170, во 1920 година со 143, во 1928 го- 
дина со 136, во 1940 година со 263, во 1951 година 
со 180, во 1961 година со 204, во 1971 година со 
131, во 1981 година со 115, а во 1991 година со 149 
жители. Населението произвсдува жито, компи- 
рп, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно сс занимава и со сточарство.

41) ЕЛЕФТЕРОН ПРОСФИГОН
Ελεύθερον Προσφύγων

Десетлна километри севсрно од Гребен и 
едсн километар источно од сгарото село Конско 
по Граѓанската војна е изградена нова населба во 
која се сместени бегалските семејства населени 
во Конско во 1923 година (21°26' х 40°09'). Подиг- 
ната е поради тоа што селото Конско (Еле- 
фтерон) нас града во времето на Граѓанската вој- 
на, така што по нормализирањето на ситуаци- 
јата, а по барање на бившитс бегалци, беше по- 
дигната иова населба кон чис име е додаден збо- 
рот Просфигон, што значи "на бегалците". Оваа 
населба прв пат е регистрирана во пописот од 
1961 година со 359 жители, ио поради се помасов- 
ното иселување во поголеми градови во пописот 
од 1971 година е евидентирана само со 189, а во 
1981 година со 171 жител. Селото доживува нова 
прсродба во последните години, така што во по- 
писот од 1991 година е евидентирано со 331 жи- 
тел. Населението произведува жито, тутун и дру- 

8*
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ги земјоделски производи, а дслумпо се занимава 
и со сточарство.

42) ЖИТОВО (СИТОВО) 
-СИТАРАС Σιταράς 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребсиската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и сслото Гсоргица. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнссува 24 ква- 
дратни километри. Сместено е јужно од Гребен 
на надморска височина од 745 метри (2Г24' х 
39°57'). Неговото население се смета за грчко. 
К'нчов го спомнува со 230 грчки жители. Во по- 
писот од 1913 година с забележано со 178, во 
1920 година со 160, во 1928 година со 176, во 1940 
година со 207, во 1951 година со 195, во 1961 го- 
дина со 186, во 1971 година со 117, во 1981 година 
со 101, а во 1991 година само со 63 жители. На- 
селението произведува претежно жито, а делум- 
по сс заиимава и со сточарс гво.

43) ЗАЛОВО 
-ТРИКОМОН Τρίκωμον 
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Рјахово. Вкупнага 
површипа на оппггинскиот атар изнссува 19 ква- 
дратни километри. Сместено с југозападно од 
Грсбсн и југоисточно од Авдела, на надморска 
височина од 780 мстри, крај реката Венетико 
(2ГЧ9' х 39°59'). Неговото населеиие се смста за 
грчко. К'нчов го спомнува со 300 грчки жители, а 
во пописот од 1913 година се евидентирани 568 
жители. Според пописот од 1920 година селото 
имало 478, во 1928 година 634, во 1940 година 651, 
во 1951 година 461, во 1961 година 416 жители. 
Во 1971 година, поради се помасовното иселува- 
ње во поголеми градови и во сгранство, бројог 
на жителите опадна на 237, во 1981 година на 202, 
за во 1991 година да се покачи на 361 жител. 
Насслението произведува жито, компири и други 
земјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство.

44) ЗАПАНДЕИ
- ЛАНГАДЈА Λαγκαδιά 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југозападно од Гребен, а североисточно од 
Гурје, на надморска височина од 700 метри лсжи 
малото село Запандеи (2Γ21 х 39°56') кое админи- 

стративно влсгувало во составот на општината 
Кппурго. Неговото населспие се сметало за грч- 
ко. Како такво, во пописот од 1913 годипа с еви- 
дентирано со 113, во 1920 година со 99, во 1928 
година со 108, во 1940 година со 135, во 1951 го- 
дина со 117, во 1961 година со 120, а во 1971 годи- 
па, порадп речиси цслосно иселување на населе- 
пие го во поголемите градови, селото имало само 
два житела, додека во пописите од 1981 и 1991 
година веќе се води без житсли.

45) ЗАПАНДОС Ζάπαντος

Се спомнува во пописотод 1913 годипа како 
напуштсна насслба, како и при формирањето на 
опиггината Кипурѓо (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр 
260/1918). Бидејќи не било обновено, во подоц- 
нежпите пописи селото не се спомнува. К'нчов го 
спомнува со 125 грчки жи гели.

46) ЗЕМ1БАЧ (ЗИМЊАЦИ)
-ПАЉУРЈА Παλιούρια
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Гребен и јужно од Кожанж, 
помалку од сден километар јужно од реката Бис- 
трица, на надморска височина од 480 метри с 
сместепо селото Зсмњач (2Г44' х 39°58'), кое по- 
рано административно влегувало во составот ва 
општината Дименица. Во поново времс доби стан 
тус на самостојна општина. Неговото населенве 
сс смета за грчко. К'нчов го спомнува со 300 грч- 
ки жители, а со пописот од 1913 година се рег>- 
стрирани 178. Во 1920 година Земњач имало 1- 
во 1928 година 254, во 1940 година 480, во 1951 го-ј 
дина 457, во 1961 година 586, во 1971 година 451Ј 
во 1981 година 415, а во 1991 година 392 жителв- 
Селото располага со плодни обработливи повм 
гпини чиј дел се наводнува, поради што се добв-1 
ваат високи приноси. Неговото население прокзЈ 
всдува жито, овошје и други земјоделски прогн 
води. а делумно се занимава и со сточарство.

47) ЗИГОСТ (ЗИГОСГИ)
- МЕСОЈ1АКОС Μεσόλακκος
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 9 километри источно од Гребен, а : 
малку од два километра западно од реката Б1 
трица, на надморска височина од 610 метри лез 
селото Зигост (2ГЗГ х 40°05'), кое адмииист: 
тивно влсгува во составот на општината Калов 
Неговото население се смста за грчко. К'нчов 
спомнува со 170 грчки жители, во пописот од 11 
година е евидентирано со 175, во 1920 година 
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160. во 1928 година со 168, во 1940 година со 217, 
во 1951 година со 222, во 1961 година со 233, во 1971 
година, поради се помасовното иселување во по- 
голсми градови, неговото население опадна на 158, 
во 1981 година на 116, а во 1991 година на 70 жп- 
тели. Селото располага со плодни обработливи 
површини чиј дсл сс наводнува. Населението про- 
изведува жито, овошје и други земјоделски про- 
изводи, а делумно сс занимава и со краварство.

48) КАЛАМАЧ (КАЛАМИЦА)
- КАЛАМИЦИОН Καλαμίτσιον

Помалку од 5 километри североисточно од 
Гребен на надморска височина од 610 метри ле- 
жи малото ссло Каламач (21°28' х 40°05'). Адми- 
нистративно влегува во составог на градската 
општина Грсбсп. Неговото население се смста за 
грчко. Како такво, К'нчов го спомнува со 150 грч- 
ки жители, во пописот од 1913 година е забе- 
лежапо со 252, а во 1920 година само со 50 жи- 
гсли. Во 1923 година тука билс населени 17 бе- 
галски семсјсгва со вкупно 60 житсли, така што 
селото стапало мешано и како такво според по- 
писот во 1928 година имало 146 жители, во 1940 
година 224, во 1951 година 181, во 1961 година 
;88, во 1971 година 123, во 1981 година 91, а во 
1991 годипа 67 жители. Селото располага со плод- 
ни обработливи површини чиј дел се наводнува. 
Населението произведува жито, тутун и други 
«мјоделски производи, а делумно се занимава и 

со сточарство.

49) КАЛАПОД
- КАЛАПОДИ Καλαπόδι

Јужно од Гребен, во атарог на општината 
Либиново, до триесеттите години постоело мало- 
то село Калапод. Неговото население се сметало 
» грчко. К’нчов го спомнува со 74 грчки жигели, 
1»'дека во пописот од 1913 година се попишани 
42. а во 1920 година 41 жител. Село го во подоц- 
ѕежните пописи не се спомнува, пгго значи дека 
ое распаднало, а неговото население се прибрало 
■о лруги села, најверојатно во соседното село Ли- 
б«ново, под чија опшгина и припаѓа.

50) КАЛОКИ
- КАЛОХИОН (КАЛОХИ) 
Καλόχιον (Καλόχι)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Зигост. Вкупната по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 25 ква- 

драгтпи киломстри. Смсстено е источно од Грс- 
бен, помалку од два километра западно од реката 
Бистрица, па падморска височина од 610 метри 
(2Γ3Γ х 40"04'). Неговото населсние се смета за 
грчко. К'нчов го спомнува со 300 грчки житсли. 
Во пописот од 1913 година се попишани 185, во 
1920 годииа 158, во 1928 година 220, во 1940 го- 
дииа 266, во 1951 годнна 231, во 1961 година 244, 
во 1971 година 184, во 1981 година 159, а во 1991 
година 105 жители. Селото располага со плодни 
обработливи поврпшни чиј дел се наводнува. 
11аселението произведува жито, овошје и други 
земјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство.

51) КАТАКАЛ
-КАТАКАЛИ Κατάκαλη

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 20 ква- 
дратни километри. Сместено е југоисточно од Гре- 
бсн и југозападно од Дескати на надморска ви- 
сочина од 520 мстри (21°42' х 39°54'). Неговото на- 
ссление се смста за грчко. К'нчов го спомнува со 
129 грчки житсли, додека во пописо г од 1913 го- 
дина се попишани 248, во 1920 година 208, во 1928 
година 218, во 1940 година 267, во 1951 година 
269, во 1961 година 351, во 1971 година 344, во 
1981 година 270, а во 1991 година 219 жители. На- 
селенисто произведува жито, компири и други 
земјоделски производи, а поради поволните усло- 
ви за сточарење, внимание му посветува и на сто- 
чарството.

52) КИПУРЃО
- КИПУРИОН Κηπουρείον

Југозападно од Гребен и североисточно од 
Турје, на надморска височина од 868 метри е 
сместепо селото Кипурѓо (21°22* х 39°57'). Тоа 
претставува самостојна општина во Гребенската 
околија во чиј состав влегува и селото Запандеи. 
Вкупната површина на оппггинскиот атар нзнесу- 
ва 40 квадратни километри. Неговото население 
се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 600 грч- 
ки жители, во пописотод 1913 година се попиша- 
ни 683, во 1920 година 562, во 1928 година 723 жи- 
гели, во 1940 година селото имаше 900, во 1951 
година 1.110, во 1961 година 741, во 1971 година, 
поради се помасовното иселување во поголеми 
градови и во странство, бројот на житслите опад- 
на на 533, во 1981 година на 500, а во 1991 година 
на 302 жители. Населението произвсдува жито, 
компири и други земјоделски производи, а пора- 
ди поволните услови за сточарсње внимаиие му 
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посветува и на сточарството. Во селото постојат 
поткоманда на жандармериска станица и пошта 
која опслужува повсќе села од ова подрачје.

53) КИРАКАЈ1И Κυρακαλή

Село и самостојна општииа во Гребенската 
околија (н. од 25.11.1927, Вл. в/к бр. 296/30.11.1927), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 7 
квадратпи километри. Сместено е на 590 метри 
надморска височина (2Г2Г х 40°06'), на 5 киломе- 
три северозападно од Гребен. К'нчов не го спом- 
нува. По се изгледа дека неговото население до 
1923 годииа било грчко муслиманско. Во пописот 
од 1913 година се попишани 191, а во 1920 година 
215 жители. По иселувањето на муслиманитс во 
1923 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле сместепи 76 бегалски семсјства со вкуп- 
но 249 жители, колку пгго броело селото во по- 
писотод 1928 година. Во пописот од 1940 година, 
како чисто бегалско, селото имаше 278, во 1951 
година 206, во 1961 година 252, во 1971 година 
136, во 1981 година 145, а во 1991 година исто та- 
ка 145 жители. Неговото население произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

54) КОЛОКИТАКИ
- ПЕВКАКИОН (КОЛОКИТАКИОН) 
Πευκάκιον (Κολοκυθάκιον) 
(н. бр. 27/21.1.1963, Вл. в/кбр. 16/9.2.1963) 
(Вл. в/к бр. 46/25.4.1963)

Источно од Гребен и помалку од три кило- 
метри североисточно од Коприва, под чија оп- 
штина и припаѓа, на надморска височина од 680 
метри (21°37’ х 40°07') е сместено малото село Ко- 
локитаки (Певкакион). Административно влегу- 
ва во составот на општината Коприва. Неговото 
население било грчко. К'нчов го спомнува со 61 
грчки жител, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано само со 19 жители. По се изгледа 
дека се работело за чифлик, бидејќи во пописот 
од 1920 година се води како напуштена населба. 
Во 1923 година тука биле населени 39 бегалски 
семејства со вкупно 106 жители, колку што има- 
ло селото според пописотод 1928 година. Во 1940 
година селото имало 138 жители. Бидејќи настра- 
дало во Граѓанската војна, во пописот од 1951 
година е регистрирано како напуштена населба. 
По нормализирањето на ситуацијата дел од пре- 
бегнатите семејства се вратија во селото, кос во 
пописот од 1961 година с евидентирано со 62 жи- 
гели, но поради меѓуврсменото иселување во по- 
големи градови, во 1971 година селото брои само 
10 жители, а во 1981 и 1991 година неговите ма- 

лобројни жители се пресметани во составот на 
жителите од соседното село и општина Коприва 
(Книди). Населението произведува жито, тутун и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

55) КОНСКО (КУСКО)
- ЕЛЕФТЕРОН (КОНЦИЌОТИ) 
Ελεύθερον (Κοντσικιότη)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 11 километри северно од Гребен на 
надморска височина од 660 метри е сместено се- 
лото Конско (2Г25' х 40°09'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Гребенската околија (н. од 
22.12.1931, Вл. в/к бр. 429/1931), во чиј состав вле- 
гува и новага бегалска населба Елефтерон Прос- 
фигон. Вкупната површина на општинскиот атаг 
изнесува 11 квадратни километри. До 1923 годв- 
на селото Конско било насслено со Грци христв- 
јани и Грци муслимани. Како такво, К'нчов гс 
спомнува со 120 Грци христијани и 127 Грци мус- 
лимани. Во пописот од 1913 година е евидентв- 
рано со 107, а во 1920 година со 132 жители. По 
иселувањето иа преостанатите малобројни мус- 
лимани во 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти тука насе- 
лиле 90 бегалски семејства со 307 жители, таи 
што сслото повторно станало мешано, со вкупв? 
442 жители во 1928 година. Во пописот од 194 
година бројот на неговите жители се качи на "23 
Се чини дека селото настрадало во времето вж 
Граѓанската војна, поради што по војната поп>| 
лемиот број од бегалскитс семејства изграджт* 
нова населба на еден километар источно од Ко»-1 
ско, која ја нарекоа Елефтсрон Просфигон. Т:« 
е причината зопгго Конско во пописот од 195· 
година се води со 563, а во 1961 година, кога бе- 
галците веќе преминаа во новага населба, е енм 
дентирано со 220 жители. Во 1971 година бр> -~" ј 
иа жителите изпесува 136, во 1981 година 13?.· 
во 1991 година 112. Неговото нассление прои 
дува жито, тутун и други земјоделски произваа· 
а делумно се занимава и со сточарство (вих« Ч 
иаселба Елефтерон Просфигон).

56) КОПРИВА
- КНИДИ Κνίδη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.192"

Село и според пространството и брок-тМ 
населбите една од најголемите општини вс 
бепската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр МН 
1918). Во нејзин состав влегуваат и селата ЗшВ 
В'рбово, Лочишно, Колокитаки, СантоЕШ·· 
Песко и Гостум. Вкупната површина на осдг»·’ 
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скиот атар изнесува 82 квадратни километри. 
Селото е сместено помалку од 20 километри ис- 
точно од Гребен, на надморска височина од 680 
четри (2Г36' х 40°06'). Неговото население се 
смета за грчко и како такво е останато до депес. 
К нчов го спомнува со 302 грчки жители, во по- 
писотод 1913 година е евидентирапо со 320 грчки 
жители, во 1920 година има 361, во 1928 година 
-12, во 1940 година 460, во 1951 година 560, во 
1961 година 566, во 1971 година 422, во 1981 годи- 
на 380, а во 1991 година 338 жители. Во оваа 
бројка се пресметани и малобројните жители од 
соседнитс села Лочишно и Колокитаки. Нсгово- 
то население произведува многу жито, тутун и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство. Во селото постои жандар- 
мериска станица која врши надзор и над неколку 
гколни села.

57) КОСКОНДИ (КОНОКИСГИ)
- ТАКСИЈАРХИС (КОСКУ)
Ταξιάρχης (Κοσκού)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Североисточно од Гребен и југозападно од 
Кожани и Шатиста на надморска височина од 650 
метри лежи селото Косконди (2Г32' х 40°1 Г). Тоа 
ѕретставува самостојна општина во Гребенската 
'колија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Аспрокамб. Вкупна- 
та површина на општинскиот атар изнесува 24 
свадратни километри. Неговото население се сме- 
та за грчко. К'нчов го спомнува со 191 жител, но 
гзгледа дека било поголемо, бидејќи во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 414 жители. Во 
1920 година има 333, во 1928 година 378, во 1940 
година 478, во 1951 година 406, во 1961 година 
566, во 1971 година 442, во 1981 година 456, а во 
1991 година 448 жители. Населението произведу- 
ѕа жито, градинарски култури, овошје и други 
земјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство. Дел од земјата се наводнува од 
теката Бистрица од која селото е оддалечено по- 
малку од два километра (западно од реката).

58) КОСМАТ
- КОСМАТИОН Κοσμάτιον

Помалку од 15 километри југозападно од 
Гребен на надморска височина од 725 метри ле- 
жи селото Космат (2Г2Г х 40°00'). Тоа претставу- 
аа самостојна општина во Гребенската околија 
н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 

□овршина на оппггинскиот атар од 18 квадра гни 
галометри. Неговото население се смета за грч- 
жо. К'нчов го спомнува со 240 грчки жители, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано со 

396. Во 1920 годипа има 323, во 1928 година 387 
(од кои 15 бегалци), во 1940 година 409, во 1951 
година 312, во 1961 година 339, во 1971 година 
263, во 1981 година 323, а во 1991 година 299 жи- 
тели. Паселенисто произведува жито, градипар- 
ски култури, овошје и други земјоделски произ- 
води, а дслумно се занимава и со сточарсЉо. Дел 
од земјата се наводнува од реката Венетико.

59) КРИВЦИ
-КИВОТОС Κιβωτός
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Северно од Гребен, крај главниот пат за 
Лапшипгга, на надморска височина од 690 метри 
е сместено големото село Кривци (2Г27' х 40°13’), 
самостојна општина во Гребенската околија (н. 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918) со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 25 квадратни ки- 
лометри. Во минатото селото се сметало за ме- 
шано. К'нчов го спомнува со 500 Грци муслима- 
ни, 160 Грци христијани и 50 Роми. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 970, а во 1920 го- 
дина со 897 жители. По присилното иселување на 
муслиманите во 1923 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука биле населени 334 бегал- 
ски семсјства со вкупно 1.033 жители. Меѓутоа, 
некои од пив бргу го напуштиле селото, бидејќи 
во пописот од 1928 година тоа се води како чисто 
бегалска населба со вкупно 885 жители. (Изгледа 
дека Грците христијани упгге порано го напу- 
штиле селото.) Кривци во пописот од 1940 годи- 
на е евидентирано со 992, во 1951 година со 782, 
во 1961 година со 816, во 1971 година со 561, во 
1981 година со 577, а во 1991 година со 565 жи- 
тели. Неговото население произведува жито, ту- 
тун и други земјоделски производи, а делумно се 
занимава и со сточарство.

60) КРИЈА ВРИСИ Κρύα Βρύση

Во атарот на општината Тиста, југозападно 
од Гребен, а околу еден километар југозападно 
од Тиста, по Граѓанската војна е подигната мала 
населба позната под името Крија Вриси (2Г16' х 
40°02')· Првпат е регистрирана во пописот од 
1961 година како населба во изградба, а како 
таква, без население, е регистрирана и во попи- 
сите од 1971, 1981 и 1991 година.

61) КРИТАРАЌ
- КРИТАРАЌА Κριθαράκια

Мало село во составот на општината Довру- 
ништа, на три километри јужно од него, со над- 
морска височина од 780 метри (21°22' х 40°1Г).
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Неговото население сс смета за грчко. К’нчов го 
спомнува со 71 грчки жител, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 19 житсли. Ис- 
то толку броп во 1920 година. Во 1928 година има 
24 житсли, во 1940 година 46, во 1951 година 38, во 
1961 година 49, во 1971 година 24, во 1981 година 
19, а во 1991 година 13 жители. Нсговото население 
произвсдува жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а дслумно сс занимава и со сточарство.

62) КУРУНА Κουρούνα

Западно од Гребен и помалку од два кило- 
метра северозападно од Филишта постои мала 
паселба во изградба (2Г’О7' х 40°05'). За прв пат с 
рсгистрирана во пописите од 1971, 1981 и 1991 
година, но без жители.

63) ЛАБАНИЦА
МИКРС)Ј1ИВАДО11 Μικρολίβαδον

(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Ссло и самостојна општина во Гребспската 
околија (н. од 22.12.1931, Вл. в/к бр. 429/1931) со 
вкупна површина на општинскиот атар од 12 ква- 
дратни киломстри. Сместено е југозападно од 
Гребен, југоисточно од Псриволи и северозапад- 
но од Турје на надморска височина од 940 мстри 
(2Γ15* х 39°57'). Неговото население с влашко. 
К'пчов го спомнува со 120 влашки жители, во 
1913 година е евидентирано со 93 жители, во 1920 
година има 88, во 1928 годииа 138, во 1940 година 
164, во 1951 година 124, во 1961 година 127, во 
1971 година 98, во 1981 година 113, а во 1991 го- 
дина 77 жители. Неговото население главно се 
занимава со сточарство.

64) ЛАВДА
-ЛАВДАС Λάβδας

Југозападно од Гребен и североисточно од 
Авдела, крај еден од изворите на реката Венс- 
тико, па надморска височипа од 1.050 метри во 
пазувите па една од североисточните разгранки 
па планината Нинд е сместено сслото Лавда 
(2Г12' х 40”02')· Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Гребснската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина па оп- 
штинскиот атар од 11 квадратни километри. Не- 
говото население се смета за грчко. К’ичов го 
спомнува со 180 грчки жители, додска во пописот 
од 1913 година сс води со 393 жители. Во 1920 го- 
дина има 243 жители, во 1928 годииа 344, во 1940 
година 100, во 1951 година 273, во 1961 година 
238, во 1971 година 174, во 1981 година 153, а во 

1991 година 134 жители. Неговото населсние во 
минатото се занимавало главпо со сточарство, но 
се повеќе се ориентира кон земјоделство и екс- 
плоатација на околната шума.

65) ЛЕФТЕРОХОР
- ЕЛЕФТЕРОХОРИОН Ελευθεροχώριον

Мало село во составот па општината Фил· 
(Фелион). Сместено с југоисточно од Гребен и 51 
километри северозападно од Фил, на еден кило| 
мстар јужно од рската Венетико (21°29’ х 40°0?Ч 
11сговото население се смета за грчко. К'нчов гоI 
спомпува со 74 грчки жители, додека во попиооп 
од 1913 годипа е евидентирано со 52. Во 1920 п>| 
дина има 48, во 1928 година 32, во 1940 годивј 
198, во 1951 годипа 150, во 1961 година 125, 
1971 година 105, во 1981 година 104, а во 1991 п-1 
дина 83 жители. Исговото населепис произвсЈц· 
ва жито, овошје и други земјоделски произвоа· 
а делумно се занимава и со сточарство.

66) ЛИБИНОВО
- ДЈАКОС Διάκος
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.192'' ί

Село, а порано и самостојна општина 
Гребенската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в.к ЦЛ 
260/ 1918), со вкупна површина на општинсо^В 
атар од 31 квадратен километар. Смсстено е 
по од Гребен, околу 6 километри појужво^И 
селото Гриитадес, на надморска височина од 
метри (21°27' х 39°55'). Неговото населенж 
смета за грчко. К'нчов го спомнува со 206 
жители. Според пописот од 1913 година 
242, во 1920 година 220, во 1928 година 24К 1в 
1940 годииа 287, во 1951 година 223, во 1961 гс^И 
на 280, а во 1971 година 186 жители. Малку 10 
доцна нсговите житсли сс преместиле во 
граденото село Агии Теодори, во чиј состш^И 
приклучи и оппггинскиот атар на Либинов . 
неговитс жигели продолжуваат да ги корас^И 
свои ге имоти. Во 1981 година Либиново се 
како напуштена населба без жители.

67) ЛИКОКРЕМАСМА Λυκοκρέμασμα

Севсроисточно од Самарипа и југозм^^В 
од Жупан, во атарот на општината СамагвиЛ 
на надморска височина од 1.100 метри, во 
средна близина на изворите на Зужулсха 
(21°05* х 40°09') непосредно пред Втората 
војна од влашки семејства е осиована мз-и· 
чарска населба, прв пат регистрирана во 
од 1940 година со 33 жители. Оваа населб· 



/ 'ребепска околија 121

стури во времето на Втората светска војпа и 
повеќс пе се подигна.

68) ЛИПИНЦИ (ЛЕПЕИИЦА)
- ПЕРИВОЛАКИОН Περιβολάκιον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Грсбсн и западно од Тисга 
(Закас), под чија општина и припаѓа, на надмор- 
ска височина од 940 метри во една од североисточ- 
нитс разгранки на планината Пипд е сместено 
малото село Липинци (2ΓΊ4' х 40°02'). Неговото 
нассление се смета за грчко. К'нчов го спомнува 
со 74 грчки жители, а во пописот од 1913 годпна 
се попишани 89 жителп. Во 1920 годипа има 84. 
во 1928 година 118, во 1940 година 141 жител. За 
време на Граѓанската војна селого беше напу- 
штено, поради шго во пописот од 1951 година с 
евидентирано само со два житсла, во 1961 година 
бројот на жителите се качи на 22, во 1971 годипа 
сс попишани 11, а во 1981 година нивниот број сс 
лолсми па 46, за повторно да опадне во 1991 
година на 24. Осповното занимање на овис мало- 
бројпи жители е сточарството.

69) ЛИПСИ
- ЛИПСИОН Λείψιον

Северозападно од Гребен, околу 4 киломери 
јужно од Ванцико, под чија општина п припаѓа, иа 
надморска височина од 840 метри лежи малото 
село Липси (2Г17' х 40°09')· Неговото иаселение 
се смета за грчко. Како такво, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 100 житсли, исто 
колку што има и во 1920 година. Во пописот од 
1928 година се попишани 122, во 1940 година 158, 
во 1951 година 177, во 1961 година 167, во 1971 
г >дина 93, во 1981 година 86, а во 1991 година 63 
жители. Населението произведува жито, тутун и 
1руги земјоделски производи, а делумно се запи- 
мава и со сточарство.

70) ЛОЧИШНО (ЛУНЧИШНО) 
-ЛАНГАДАЌЛ Λαγκαδάκια
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село во состав на општината Коприва 
Кнпди). Неговата надморска височина изнесува 

*3“ метри, а сместеио е североисточно од Гре- 
бен. помалку од два километра источно од река- 
~ Бистрица и околу 7 километри северозападно 
« Коприва (2Г32' х 40°08'). Неговото население 
к минатото го сочинувале Грци муслимани. К'н- 
~· в го спомнува со 32 грчки муслимани, во попи- 
- ’т од 1913 година се попишани 28, а во 1920 го- 

дина само два житела. По 1923 година во ова од 
Грците муслимани напуиггено село биле до- 
селепи 23 бегалски семејства со вкупно 62 жи- 
тели, колку што броело селото во пописот од 
1928 година. Во 1940 година Лочишно има 67 жи- 
тели, а исто толку се попишани и во 1951 година. 
Во 1961 година е евидептирано со 77, а во 1971 
година, поради помасовно иселување во поголс- 
ми градови, бројот на жителите во селото опадна 
само на 25. Во 1981 и 1991 годипа неговите мало- 
бројни жители се пресметани во составог на се- 
лото Коприва. Селото располага со плодни обра- 
ботливи површипи, чиј дел се паводнува од река- 
та Бистрица. Населепието произведува жито, 
тугуп п другп земјоделски производи, а делумно 
сс запимава и со сточарство.

71) ЛУБИНИПП А
- ВАЛАНИОН Βαλάνιον

Југоисточно од Гребен и југозападно од Де- 
скати во атарот на оппгтината Чатурња, од каде 
што с оддалечсно околу 6 километри источно, на 
падморска височина од 620 мсгри (2Г4Г х 39°52') 
до неодамна лежело малото село Лубиништа. По 
сс изгледа дека неговото население било грчко. 
Во пописот од 1913 година е евиден гирано со 94 
жители, во 1920 година со 104, во 1928 година се 
регистрирани 27, во 1940 година 23, а во 1951 го- 
дипа само 8 жители. Малку подоцна и преоста- 
натите жители го напуштиле селото и се повлек- 
ле во поголемиге градови, така што оваа населба 
прес гаиа да постои.

72) ЛУНЦИ (ЛУНЧ)
-КАЛОНИ Καλλονή
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 7 ква- 
дратни километри. Сместено с северозападно од 
Гребен и јужно од Жупан на надморска височина 
од 1.020 метри (2Г12' х 40°09'). Порано и припа- 
ѓало на Жупанската нахија (н. 19.12.1918, Вл. в/к 
бр. 260/1918). Нсговото население се смета за грч- 
ко. К'нчов селото го спомнува со 180 грчки жи- 
гели, а во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 503. Во 1920 година има 391, а во 1928 година 
бројот на жителите се качи па 489, во 1940 го- 
дина има 431, но во 1951 година, поради Граѓан- 
ската војна во која селото настрада, бројот иа жи- 
телите опадна на 152. И во наредните 20 години 
бројот на населението се памалува, така што во 
1961 година селото има 95, а во 1971 година само 
65 жители. Мсѓутоа, според пописот од 1981 го- 
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дина бројот на жителите се зголеми на 239, а во 
1991 година се евидентирани 208 жители. Населе- 
нието произведува жито, компири и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава со сто- 
чарство и експлоатација на околната шума.

73) МАВРАН (МАВРОНИШТА)
- МАВРАНЕИ Μαυραναίοι

Село и самостојна општина во Гребенска га 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегуваат и селата Мавронорос и Па- 
леохори. Вкупната површина на општинскиот атар 
изнесува 38 квадратни километри. Сместено е на 
надморска височина од 760 метри, околу 10 кило- 
мс гри југозападно од Гребен (2Γ2Γ х 40°02’). Не- 
говото нассление се смета за грчко. К'нчов го 
спомпува со 112 грчки жители, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 330. Во 1920 го- 
дина има 239, во 1928 година 292, во 1940 година 
371, во 1951 година 282, во 1961 година 300, во 
1971 година 216, во 1981 година 265, а во 1991 го- 
дина 213 жители. Населението произведува жи- 
то, тутун, компири и други земјоделски произво- 
ди, а делумно се занимава и со сточарство. Во 
селото е сместена жандармериска станица која 
врши надзор и над неколку околни села.

74) МАВРОНОРОС Μαυρονόρος

Мало село во атарот на општината Мавран. 
Сместено е југозападно од Гребен и помалку од 
три километри северозападно од Мавран, на над- 
морска височина од 750 метри (2Г20' х 40°03'). 
Неговото население се смета за грчко. К'нчов го 
спомнува со 177 жители, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 248. Во 1920 годи- 
на има 219, во 1940 година 286, во 1951 година 
225, во 1961 година 244, во 1971 година 134, во 
1981 година 139, а во 1991 година 123 жители. На- 
селението произведува жито, компири и други 
земјоделски производи. Поради поволни услови 
за сточарење, развиено е и сточарството.

75) МАГЕР
- ДАСИЛИОН (МАГЕРОН)
Δασύλλιον (Μαγερων)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападно од Гребен и околу 6 киломе- 
гри југоисточно од Жупан, на надморска височи- 
на од 1.000 метри е сместено селото Магер (2Γ1Г 
х 40° 10'). Тоа претставува самостојна општина во 
Гребенската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 

атар од 6 квадратни километри. Неговото насе- 
ленис се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 
235 грчки жители, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидептирано со 318, а во 1920 година со 
279 жители. Во пописот од 1928 година селото 
има 281, во 1940 година 316, додека во 1951 годи- 
на, поради Граѓанската војна, селото е забележа- 
но со намалсн број жители, односно 149, во 1961 
година се евидентирани 141, во 1971 година само 
73, во 1981 година 79, а во 1991 година 84 жители. 
Населението произведува жито, тутун, компири 
и други земјоделски производи, а делумно се 
занимава и со сточарство.

76) МАЛО СЕРИН
- МИКРОН СИРИНИОН
(АПАНО СИРИНИ)
Μικρόν Σειρήνιον (Απάνω Σειρήνι)

На 7 километри северно од Гребен, а на два 
километра североисточно од Голем Серин (Мега 
Сиринион), под чија општина припаѓа, на над- 
морска височина од 630 метри лежи селото Мало 
Серин (2Г26' х 40°08'). Неговото население се сме- 
та за грчко. К'нчов го спомнува со 135 грчки жи- 
•гели. Според пописите во 1913 година имало 88 
житсли, во 1920 година 90, во 1928 година 106, во 
1940 година 137, во 1951 година 163, во 1961 годи- 
на 191, во 1971 година 132, во 1981 година 141, а 
во 1991 година 145 жители. Неговото население 
произведува жито, тутун и други производи, а по- 
малку се занимава и сточарство.

77) МАНАСТИР ЗАПУРТА
- МОНИ АГИУ НИКАНОРОС
(МОНИ ЗАПУРТА,
МОНИ ОСИУ НИКАНОРОС)
Μονή Αγίου Νικάνορος (Μονή Ζαπούρτα, 
Μονή Οσίου Νικάνορος)
(η. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Во атарот на општината Турјуки, југоисточ- 
но од Гребен, оддалечен помалку од три кило- 
метри источно од селото Турјуки, на левиот брег 
на рската Бистрица на надморска височина οι 
420 метри (21°46' х 39°58') е сместен манастирот 
Запурта (Мони Агиу Никанорос). Во пописот οι 
1913 година манастирот е регистриран со 18 калу 
ѓери, а во 1920 година со 51. Во пописот од 1928 го 
дина не се води како населба, а најверојатно брс- 
јот на тукашните жители е пресметан во соседнс- 
то село Турјуки. Во пописот од 1940 година ман«- 
стирот има 28, во 1951 година 23, во 1961 годив* 
19, во 1971 година 41, во 1981 година 7, а во 1991 го- 
дина само 3 калуѓери. Манастирот е прилично стаг 
и располага со свои имоти што се обработуваат.
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'8) МАНАСТИР СВЕТИ АТАНАСИЈ
МОНИ АГИУ АТАНАСИУ

Μονή Αγίου Αθανασίου

Југозападно од Гребен, јужно од рската Ве- 
ко и северно од селото Турје (Кранеа), на 
орска височина од 900 метри е сместен ма- 
нрот Свети Атанасиј (Мони Агиу Атанасиу) 

19* х 39°57') кој административно влегува во 
гав на општината Кипурѓо. Овој манастир 
пат е регистриран како населено место во по- 
јт од 1940 година, и тоа со само еден жител. 
подоцнежните пописи како населено место не 

иомнува, иако пос гои како манастир.

79) МАНАШ
- АНТРАЌА (МАНЕС) 
Ανθρακιά (Μάνες) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Југоисточно од Гребен и околу 10 киломе- 
~а јужно од новото село Агии Теодори, под чија 
оспггина припаѓа, на надморска височина од 720 
*-три е расположено селото Манаш (2Γ3Γ х 
>9*56’). Неговото население се смета за грчко. Во 
■описот од 1913 година во селото се евидентира- 
о 130 жители, во 1920 година 114, во 1928 година 

во 1940 година 172, во 1951 година 183, во 
1961 година 261, во 1971 година 241, во 1981 годи- 
а 194, а во 1991 година 174 жители. Неговото 
таселение произведува жито, компири и други 
<чјоделски производи.

80) МЕЛЕНЦИКО
-МЕЛАНИ Μελανή
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Некогашна мала населба во атарот на оп- 
штината Палјохори (Палеохорион). Била сместе- 
на југоисточно од Гребен, а ή припаѓала на не- 
когашната нахија Венци. Во пописот од 1913 го- 
зина е евидентирана со 82 жители. Во подоцнеж- 
ните пописи во населбата воопшто не се регис- 
трирани жители, иако во 1927 година добила но- 
во име. По се изгледа дека нејзиното население 
го сочинувале Грци муслимани и дека ја напуш- 
тиле уште во времето на Првата светска војна. 
Населбата не е обновена и како таква престана 
да постои.

81) МЕСОЛОВО (МЕСОЛУР)
- МЕСОЛУРИОН Μεσολούριον

Западно од Гребен, јужно од Жупан (Пента- 
лофос) и источно од Самарина, на надморска 

височина од 1.020 метри, во една од североисточ- 
ните разграики на планината Пинд е сместено 
сслото Месолово (Месолур) (21°09' х 40°07'). Тоа 
претставува самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 18 ква- 
дратни километри. Неговото население се смета 
за грчко. Како такво, К'нчов го спомнува со 267 
грчки жители, додека во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 304 жители. Во 1920 година 
има 146, во 1928 година 290 жители, а во 1940 го- 
дина 370 жители. За време на Граѓанската војна 
селото се распадна. Поради тоа во пописот од 
1951 година е регистрирано само со 8, а во 1961 
година со 14 жители. Малку подоцна и овие ма- 
лобројни вратени жители се повлекоа во поголе- 
мите градови, така што оваа релативно голема 
предвоена населба во 1971 година е регистрирана 
бсз жители. Меѓутоа, повторно е обновена, пора- 
ди што во пописотод 1981 година во Месолово се 
свидентирани 30, а во 1991 година 135 жители.

82) МИЛЕА (НОВА МИЛЕА) Μηλέα

Понова населба основана по Граѓанската 
војна околу еден километар понасевер од старата 
населба Милја (Милеа), сега позната под името 
Палеа Милеа, на надморска височина од 650 
мегри (2Г29' х 40°1Г). Тука биле сместени 
жителите од Милја која настрадала во Граѓан- 
ската војна - Грци и малобројни бегалци населе- 
ни овде во 1923 година по иселувањето на Грците 
муслимани во Турција. Според пописот од 1951 
година селото имаше 367, во 1961 година 381, во 
1971 година 295, во 1981 година 372, а во 1991 го- 
дина 233 жители. Населението произведува жи- 
то, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство (види и на- 
селба Милја - Палеа Милеа).

83) МИЛЈА
-ПАЛЕА МИЛЕА Παλαιά Μηλέα

Североисточно од Гребен, околу 3 киломе- 
три северозападно од селото Добратово (Ватола- 
кос), на надморска височина од 550 метри е смес- 
тено селото Милја (2Г29' х 40°10'), кое сега вле- 
гува во составот на општината на поновата на- 
селба Милеа. Се чини дека неговото население 
до 1923 година било мешано и се состоело од Гр- 
ци христијани и Грци муслимани. Како такво, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 269, а 
во 1920 година со 190 жители. По иселувањето на 
«црепставатите Јдмји муслимани во 1923 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени 11 бегалски семејства со вкупно 40 
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жители. Така селото повторно станало мешано. 
Според пописот од 1928 година имало 242, а во 
1940 годипа 351 жител. Бидејќи настрада во Гра- 
гапската војва, по нормализирањето на ситуаци- 
јата е поместено околу еден киломстар понасе- 
вер на поповолно место крај главниот пат што 
води од Гребен за Лапшишта. Старото село оста- 
на со сосема мал број жители и како такво с 
регистрирано во пописот од 1971 година само со 
15 жители, додска во 1981 и 1991 година неговите 
малобројни жители се пресметани во составог на 
жителите на селото Милеа (види и село Милса. 
11ова Милеа).

По принудното иселување на Грците муслимани 
во Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
копвепција, тука биле населспи 63 бегалски се- 
мејства со вкупно 182 жители, колку што броело 
селото во пописот од 1928 година. За врсме на 
пописотод 1940 година Насинокос имашс 228, во 
1951 година 192, во 1961 година 250, во 1971 годи- 
на 128, во 1981 година 130, а во 1991 година 105 
жители. Неговото населсние произведува жито, 
тутун, градинарски производи, овошје и други зе- 
мјоделски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство. Дел од обработливите површини се 
наводнува од реката Бистрица.

84) МОНАХИТ
- МОНАХИТИОН Μοναχίτιον

Југозападно од Гребен и источно од Пери- 
воли па надморска височина од 1.049 метри с 
смсстено село-го Монахит (2Г16' х 39*’58')· Тоа 
претставува самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површииа иа општинскиот атар од 36 ква- 
драгни километри. Неговото населепие до 1923 
година било мешано. Според К'нчов тука живе- 
слс 200 Грци христијани и 133 Грци муслимани. 
Во пописот од 1913 година сслото с евиденти- 
рано со 489, а во 1920 година со 491 жител. Из- 
гледа дека муслиманското населенис упгге по- 
рано го напушгило селото, бидсјќи во пописот од 
1928 година се регистрирани 548 жители, сите 
христијани по потекло од самото село, а не е ре- 
гистриран ниту сдсн бегалец. Во пописот од 1940 
година селото с евидентирано со 723 жители, во 
1951 година, поради Граѓанската војна, бројот на 
жителите сс намали на 476, во 1961 година на 
4.30, во 1971 година, поради се помасовното исе- 
лување во поголеми градови, бројот на жителите 
опадна на 294, во 1981 година на 250, а во 1991 
година се евидентирани 255 житсли. Населени- 
сго се занимава со земјоделство, а делумно и со 
сточарство.

85) НАСИНОКОС
- НИСИОН (НИСИ) Νησίον (Νησί) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југоисточно од Гребен, помалку од два ки- 
лометра источно од рската Бис грица и на два ки- 
лометра југозападно од Венци, под чија општина 
припаѓа, на 620 метри надморска височина е сме- 
сгено малото село Насинокос (Нисион) (2Г36' х 
40°00'). По сс изгледа дека до 1923 година негово- 
то население го сочинувале Грци муслимани. Ка- 
ко такво, село го во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 188, а во 1920 година со 199 жители.

86) НЕА ТРАПЕЗУС Νέα Τραπεζούς

Нова насслба изградена по Граѓанската вој- 
па во атарот на опшгината Сувин. Сместена е 
ссвероисточно од Грсбен на само еден километар 
од сгарата населба Сувин (21°29’ х 40°12'), во која 
билс сместени бсгалски семејства од Понд (Тра- 
пезунда) населени тука во 1923 година. Прв пате 
рсгистрирана како паселба во пописот од 1961 
година со 114 жители. Во 1971 годипа има 45, во 
1981 година 51, а во 1991 година 41 жител.

87) ПАЛЕОКОПРИВА
- ПАЛЕОКНИДИ Παλαιοκνίδη
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Околу три километри северно од Коприва. 
на падморска височина од 690 метри, до Граѓан- 
ската војна постоело малото село Палеокоприва 
(2Г35' х 40°07') кос административно влегувало 
во сос гавот на општината Коприва. Изгледа дека 
се работи за постарата населба Коприва, одамиа 
напуштена од месните жители кои изградиле но- 
ва паселба позната како Коприва. Во постарите 
статистики Палеокоприва не се спомнува, шт 
укажува дека била сосема напуштена. Обновена 
с во 1923 година, кога тука биле насслени 1? 
бегалски семејства со вкупно 40 жигели, колку 
што броело селото во пописот од 1928 година. а 
во пописот од 1940 година селото с свидснтираво 
со 61 жител. Палеокоприва настрада во времето 
на Граѓанската војна и повеќе не беше обновевж. 
поради пгго и престана да се води како насслба.

88) ПАЛЕОКОПРИЈА
- ДАСАКИОН Αασάκιον
(н. од 9.9.1950, Вл. в/к бр. 208/16.9.1950)

Северозападно од Гребен, а источно од Жу- 
пан (11енталофос), помалку од три километри вс- 
точно од Стихази (Аидонија), на надморска вио 
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*а ■ ·. од 775 метри лежи малото село Палео- 
■всрија (2Г'2Г х 40° 12’) кое административно вле- 

во составот на опшгината Стихази. Негово- 
е васеление се смета за грчко. К'ичов го спом- 

со 75 грчки жители, а во пописот од 1913 
на е свидентирано со 37 жители. Според по- 
(ежните пописи бројот на жителите сс дви- 
вака: во 1920 година 40, во 1928 година 59, во 
година 86, во 1951 година 48, во 1961 година 
така 48, во 1971 годипа 22, во 1981 година 35, 

»о 1991 година 32 житсли. Населението про- 
ѕдува жито, тутун и други земјоделски произ- 
■. а помалку се занимава и со сточарство.

89) ПАЛЕОМОНАСГИРО Παλαιομονάστηρο

Во пописот од 1920 година во атарот на оп- 
шата Балтино с рсгистрирана мала насслба 
името Палеомонастиро (21°24’ х 39"5Г), со са- 

7 жители. Очигледно с дека се работи за ко- 
арска сгочарска населба, сместена до стар 
астир од каде и го носи името, која малку по- 

Кцва се распаднала поради што во подоцнсжпи- 
ж пописи повеќе нс се спомнува како населба.

90) ПАЛЕОТУРКО Παλαιότουρκο

Во атарот на оппггината Турјуки, југоисточ- 
■о од Гребен и јужно од Кожапи, до Првата 
оетска војна постоело малото село Палеотурко. 
Неговото население било мсшано. К'нчов го спом- 
г. ва со 31 Грк христијанин и 30 Грци муслимани. 
Во пописот од 1913 година селото е евиденти- 
?-ѕно со само 18 житсли. Се спомнува и во 1918 
■олина при формирањето на општината Турјуки 
Панагија). Во подоцнежните пописи оваа насел- 
ба повсќс нс се спомнува, што укажува дека на- 
■олно е напуштена.

91) ПАЛЕОХОРИ
-СТАВРОС Σταυρός
(II. од 7.6.1957, Вл. в/к бр. 119/3.7.1957)

Југозападно од Гребен и помалку од 4 кило- 
■етри југозападно од Мавран, под чија општина 
■рипаѓа, на надморска височина од 738 метри с 
счестено малото село Палеохори (21°19' х 40°0Г). 
Зо минатото неговото население било мешано. 
ЈСнчов го спомнува со 76 Грци муслимани и 100 
Грци христијаии. Во пописотод 1913 година с еви- 
Јентирано со 104, а во 1920 година со 130 жители. 
Изглсда дска муслиманското население уште по- 
□ано го напуштило селото, а во него не биле до- 
селени бегалски семејства. Така тоа останало со 
чисто грчко население. Како такво е евидентира- 

но во пописот од 1928 година со 138 жигели. Во 
1940 година има 172, во 1951 година 116, во 1961 
година 140, во 1971 година 114, во 1981 година 104, а 
во 1991 година 70 житсли. Населението произ- 
всдува жито, компири II други зсмјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

92) ПАЛЈОХОРИ
ПАЛЕОХОРИОН Παλαιοχώριον

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна поврпшна на општиискиот атар од 30 ква- 
дратни километри. Сместено е југоисточно од 
Гребсн и јужпо од Кожапи на надморска височи- 
на од 700 мстри (2Γ4Γ х 40°03'). Неговото населе- 
ние се смста за грчко. К'нчов го спомнува со 195 
грчки жители, додека во пописот од 1913 година 
е свидентирано со 292, а во 1920 годииа со 293 
жители. Во пописот од 1928 година се покажува 
зголсмување на бројот на жигелите - попишани 
се 812 души од кои само 75 бегалци, што зборува 
дска тука биле сместени и семејства од други па- 
сивни ссла. Во пописот од 1940 година во Пал- 
јохори се свидентирани 443 жители, во 1951 годи- 
иа 503, во 1961 година 633, во 1971 година 489, во 
1981 година 445, а во 1991 година 419 жители. На- 
селението произведува жито.тутун и други земјо- 
делски производи, а делумно е развиено и сто- 
чарствого.

93) ПАРАСКЕВИ Παρασκευή

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). 
Сместено е југоисточно од Гребен на околу 5 ки- 
ломстри југозападно од Дескати (2Г46' х 39°55'). 
Нсговото население се смета за грчко. За врсмс 
на пописот од 1913 година имало 127 жители, во 
1920 година 140, во 1928 година 161, во 1940 го- 
дина 119, во 1951 година 158, во 1961 година 206, 
во 1971 година 162, во 1981 година 157, а во 1991 
година 205 жители. Ова село, како и Дескати, во 
јануари 1943 година беше приклучено кон околи- 
ја га Еласона (Тесалија) и одново вра гено во Грс- 
бенската околија во октомври 1964 година. Него- 
вото нассление произведува жито, компири и 
други производи, а делумно се занимава и со сто- 
чарсгво.

94) ПЕРИВОЛИ
ПЕРИВОЛИОН ΓΙεριβόλιον

Едно од некогаш најголемите села во Грс- 
бснската околија и самостојна општина (н. од 19.
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12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
па општинскиот атар од 137 квадратни километри 
(најголсма општинска атарска површина во овој 
округ). Се наоѓа југозападно од Гребен, во сдна 
од источнитс разгранки на Северен Пинд, крај 
изворите на една од притоките на реката Вене- 
тико, на надморска височина од 1.280 метри (21°07' 
х 39°59'). Од Авдела е оддалечено околу 6 кило- 
мс гри на југ. Неговото население е влашко, како 
и на сите околни села. К'нчов селото го спомнува 
со 1.800 влашки жители. Во пописот од 1913 го- 
дина с свидсн гирано со 2.354 жители, додска спо- 
рсд пописот од 1920 година имало само 21 житсл. 
Тоа се должи на фактот што пописот во 1920 го- 
дина е извршен во декември, кога речиси сите се- 
мејства од Периволи како сточари се наоѓале на 
зимување во Тесалиското Поле. Меѓутоа, пи по- 
доцна селото не го поврати стариот сјај. Во попи- 
сот од 1928 година во него се регистрирани само 
164 житсли, а во 1940 година нивниог број сс ка- 
чи па 699. Втората светска војпа и Граѓапската 
војна придопесоа Периволи сосема да се распад- 
не. Така во пописот од 1951 година селото е сви- 
дентирано само со 26 жители, во 1961 година со 
15, а во 1971 година со 5, додека во пописог од 
1981 година се регистрирани 165, за нивниот број 
да се покачи во 1991 година на 312. Поголемиот 
број од некогашните жители на Периволи главно 
се пресели во поголемите градови во Грција, но 
ги има и во целиот свет, претежно во Америка и 
Европа, каде што се занимаваат со трговија и со 
доходни занаети. Тие имаат свои друштва преку 
кои ја одржуваат традицијата на своите предци.

95) ПЕСКО (ПЕСКАВО)
- ПИСТИКОН (ПИСКО)
Πιστικόν (Πισκό)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Источпо од Гребен, на два километра источ- 
но од реката Бистрица и околу 4 километри ју- 
гозападно од Коприва, на надморска височина од 
610 метри лежи малото село Песко (2Г34' х 
40°05'), кое административно влегува во составот 
на општината Коприва. До 1923 година неговото 
население го сочинувале Грци муслимани. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 255 жители, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 74, а 
во 1920 година со 75 жители. По присилното исе- 
лување на Грците муслимани во 1923 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, зука 
биле населени семејства од околните села, така 
што во пописот од 1928 година е регистрирано 
како чисто грчка населба со 80 жители. Во 1940 
година има 93, во 1951 година 102, во 1961 година 
130, во 1971 година 111, во 1981 година 126, а во 
1991 година 93 жители. Населението произведува 

жито, тутун и други земјоделски производи. а 
делумно се занимава и со сточарство.

96) ПИГАДИЦА Πηγαδίτσα

Јужно од Гребен, околу два километра к- 
точно од реката Венетико, на надморска височ·-1 
на од 720 метри е сместено селото Пигадпв 
(2Г25' х 39°59'). Тоа претствувва самостојна опшп- 
на во Гребснската околија (н. од 19.12.1918, Вл вк 
бр. 260/ 1918), со вкупна површина на општинси- 
от а гар од 15 квадратни километри. Неговото в*-1 
селеиие до 1923 година било мешано. К'нчов сг- 
лото го спомнува со 261 Грк христијанин и 21® 
Грци муслимани, но изгледа дека бројот на 
лиманите бил многу поголем отколку на христт- 
јаните. Во пописот од 1913 година селото : 
евидентирано со 409, а во 1920 година 418 жите- 
ли. По присилното иселување на муслиманите ® 1 
1923 година во Турција, по сила на Лозанскатв 
конвенција, тука било населено 71 бегалско се- 
мејство со вкупно 254 жители. Така селото пс»- 
горно станало мешано и како такво во пописот 
од 1928 година имало 350 жители, во 1940 годива 
376, во 1951 година 414, во 1961 година 290, в 
1971 година 210, во 1981 година 191, а во 1991 г> 
дина 185 жители. Населението произведува жита. 
тутун, компири и други земјоделски производи. а 
делумно се занимава и со сточарство. Дел сх 
земјата се наводнува од реката Венетико.

97) ПИКРОВЕНИЦА (ПРЕВЕНИЦА)
- АМИГДАЛЕЕ Αμυγδαλέαι
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Северозападно од Гребен на надморска вв- 
сочина од 840 метри е сместено селото Пикро- 
веница (21°22' х 40° 10') кос претставува самостој- 
на општина во Гребенската околија (н. од 19.12 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918) во чиј состав влегуваат 
и селата Вич и Агија Тријас. Вкупната површин* 
на општинскиот атар изнесува 28 квадратни кв- 
лометри. Населението се смета за грчко. К'нчсв 
го спомнува со 484 жители, а во пописот од 191 * 
година е евидентирано со 655 жители. Во 1920 
година Пикровеница имала 629 жители, во 192* 
годииа 1.019, во 1951 година 914, а во 1961 годинг 
915 жители. Поради се поголемото иселување вс 
градовите, во 1971 година бројот на жителвтс 
опадна на 568, за во 1981 година повторно да се 
зголеми на 685. Во 1991 година се евидентирата 
640 жители. Селото е прилично богато, бидејќв 
располага со плодни обработливи површини. На- 
селението произведува жито, тутун и други зем- 
јоделски производи, а делумно се занимава и сс 
сточарство.
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98) ПИЛОРИ Πυλωροί

Село и самостојна општина во Гребенската 
жолија (н. од 11.8.1930, Вл. в/к бр. 289/19.8.1930), 
сг- вкупна површина на општинскиот атар од 19 
садратни километри. Сместено е источно од Гре- 

и југоисточно од Шатиста, околу 6 киломе- 
источно од Коприва, на надморска височина 

«2 "30 метри (21°39’ х 40°05'). Неговото население 
* 1923 година веројатно го сочинувале Грци 
■•слимани. К'нчов воопшто не го спомнува. Во 
жглисот од 1913 година е евидентирано со 95, а во 
»20 година со 99 жители. По присилното исе- 
пзање на Грците муслимани во 1923 година, по 
■иа на Лозанската конвенција, тука биле насе- 
к=и 50 бегалски семсјства со вкупно 198 жиге- 
■П- колку што броело селото во пописот од 1928 
“зина. Во 1940 година Пилори има 246, во 1951 
година 225, во 1961 година 283, во 1971 година 
-"5. во 1981 година 166, а во 1991 година 203 жи- 
«ли. Населението произведува жиго, тутун и 
други земјоделски производи, а делумпо се зани- 
<ава и со сточарство.

99) ПИЊАРИ
-ЕЛАФИОН Ελάφιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр 18/1.2.1927)

Некогашно село во атарот на оппггината Ди- 
меница. Југоисгочно од Гребен, околу 6 киломе- 
■ри северозападно од Дименица и на три кило- 
мстри западно од реката Бистрица на надморска 
аисочина од 630 метри до Граѓанската војна било 
гасположено малото село Пињари (2Г34' х 39°59'). 
Ова село К'нчов го спомнува со 100 грчки жите- 
ли, меѓутоа во пописите од 1913 и 1920 година не 
сс спомнува како населба, што значи дека било 
аапуштено. Обновено е во 1923 година кога тука 
биле населени 41 бегалско семејство со вкупно 118 
жители, колку што броело селото во пописот од 
1928 година. Во 1940 година Пињари е евиденти- 
рано со 220 жители. Селото се распаднало за вре- 
ме на Грѓанската војна и повеќе не било подиг- 
нато. Неговите жители се преселиле во други на- 
селени места, а претежно во поголемите градови.

100) ПИЧУЃА
- ДАСОХОРИОН Δασοχώριον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село и самостојна општина во Гребен- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). 
Се наоѓа околу 6 километри јужно од Дескати, 
Југоисточно од Гребен и западно од Еласона 
21°49' х 39°53'). Неговото население се смета за 

грчко. Во пописот од 1913 година е евидентирано 

со 171 жител, во 1920 година со 149, во 1928 годи- 
на со 182, во 1940 година со 221, во 1951 година со 
256, во 1961 година со 318, во 1971 година со 261, 
во 1981 година со 273, а во 1991 година со 239 
жители. Неговото население произведува жито, 
компири, тутун и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава со сточарство.

101) ПЛЈАСА (ПЛИСИЈА)
- МЕЛИСИОН (ПЛЕСИЈА) 
Μελίσσιον (Πλέσια)
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Југоисточно од Гребен, крај патот за Деска- 
ги и Еласона, околу 6 километри источно од Грин- 
тадес, на надморска височина од 770 метри било 
сместено малото село Плјаса (21°30' х 39°58') кое 
административно влегувало во составот на оп- 
штината Гринтадес. Неговото население се сме- 
гало за грчко. К'нчов го спомнува со 174 грчки 
жители, додска во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 21, а во 1920 година со 24 жители. 
Во пописот од 1928 година селото покажува наг- 
ло зголемување на 202 жители, иако тука не биле 
сместени бегалски семејства. Во 1940 година Плја- 
са има 294, во 1951 година 477 жители, а во попи- 
сот од 1961 година селото е евидентирано во 82 
жители. До наредниот попис од 1971 година бро- 
јот на жителите опадна на 62, а во 1981 и во 1991 
година е регистрирано како напуштена населба. 
Причината за тоа се должи на фактот што во 
непосредна близина на Плјаса, на растојание по- 
мало од еден километар североисточно од него, 
крај самиот пат е изградена нова населба позна- 
та под името Агии Теодори која стана и седиште 
на општината. Во неа се преселиле преостана- 
тите малобројни жители од Плјаса (види и на- 
селба Агии Теодори).

102) РАДОВИШТЕ
- РОДЈА (РАДОВИСТИОН) 
Ροδιά (Ραδοβίστιον)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападно од Гребен, јужно од Лапши- 
шта и југоисточно од Жупан, на надморска ви- 
сочина од 880 метри е сместено селото Радови- 
ште (Родја) (21°20' х 40°09'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Гребенската околија (н. од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површи- 
на на општинскиот атар од 14 квадратни кило- 
метри. Неговото население се смета за грчко. К'н- 
чов го спомнува со 200 грчки жители, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 500 жи- 
гели. Во 1920 година има 477, во 1928 година 502, 
во 1940 година 595, во 1951 година 598, во 1961 го- 
дина 609, во 1971 година 385, во 1981 година 383, а 
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во 1991 година 359 жители. Неговото население 
произведува жито, тутун и другп земјоделски про- 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

103) РАДУНИШТА (РАДОСИНИПГГА)
- МЕГАРОН Μέγαρον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Грсбенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина па оппггинскиот атар од 18 ква- 
дра гни киломстри. Смсстсно с западио од Гребсн 
п југоисточно од Жупан на надморска височина 
од 980 метри (2Г17' х 40°07'). Неговото население 
се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 400 грч- 
ки жители, додека во пописот од 1913 годииа е 
евидентирано со 745 жители. Во 1920 година Ра- 
дуиишта има 694, во 1928 година 809, во 1940 го- 
дина 981, во 1951 година 856, во 1961 година 809. 
во 1971 година 653, во 1981 година 622, а во 1991 
гоина 581 жител. Населснието произведува жи- 
то, тутун, компири и други земјоделски произво- 
ди, а делумно сс занимава и со сточарство.

104) РАЦИ
- АГАПИ Αγάπη
(II. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Мало ссло сега во атарот на општината Ка- 
локи (Калохион), кое порано и припаѓало на оп- 
иггината Коприва. Сместено е југоисточно од Гре- 
бсп на помалку од еден километар источно од 
реката Бистрица, па надморска височина од 500 
мсгри (2Г34' х 40°04'), Од Калоки е оддалечено 
околу 4 километри. К'нчов не го спомнува, како 
што не се спомнува ни во пописите од 1913 и 1920 
година, што значи дека се работи за постара на- 
пушгена паселба. Селото е обновено во 1923 го- 
дппа кога тука билс иаселени десетина бегалски 
семејства со вкупно 43 жители, колку што бро- 
ело селото во пописот од 1928 годипа. Порадп 
плодните и добро обрабогени површини, дел од 
кои се наводнува од реката Бистрица, бројог на 
насслението во селото покажува пораст. Така во 
пописот од 1940 годииа има 91, во 1951 година 96, 
во 1961 година 129, во 1971 година 119, во 1981 
година 103, а во 1991 година 61 жител. Населени- 
ето произведува од се по малку, а делумно го 
развиваи краварството.

105) РЈАХОВО
- Г1АРОРИОН Παρόρειον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југозападно од Гребен и источно од Авдела, 
околу 2 километра северозпадно од Залово, крај 

десниот брег на реката Венетико, на надморска 
височина од 800 метри е сместеио малото село 
Рјахово (2Г18' х 40°00') кое административно вле- 
I ува во составот па општината Залово. Неговото 
нассление се смега за грчко. К'нчов го спомнува 
со 63 грчки жптсли, во пописот од 1913 година се 
води со 77, во 1920 годипа со 76, во 1928 година со 
102, во 1940 година со 124, во 1951 годииа со 120, 
во 1961 годииа со 65, во 1971 година само со 28, 
во 1981 година со 34, а во 1991 година со 45 жите- 
ли. Населеписто произведува жито, компири и 
други земјоделскп производи, а делумпо сс запи- 
мава и со сточарство.

106) САДОВО (МАГЕР) Σάδοβο (Μάγερ)

11екогашно село во атарот на опиггината Дес- 
кати. Неговото население се сметало за грчко. 
Во пописот од 1913 година е евидентирано со 490 
жители, додека во пописот од 1920 година нс се 
спомнува. Во 1928 година селото е забелсжано со 
125 житсли, а во 1940 година не е регистрирано. 
што значи дска сс распаднало и како такво не би- 
ло повеќс обновепо. Неговите житсли главно се 
запимавалс со сточарство.

107) САМАРИНА Σαμαρίνα

Една од некогаш најголсмите иаселби во 
Гребенската околија. Сместена с во пазувитс на 
североисточниот дел на планината Пинд на над- 
морска височина од 1.450 метри, крај еден од 
бројните извори на рекага Аоос, западно од Грс- 
бен и североисточно од Коница. И денес прстста- 
вува самостојна општина во Гребенската околија 
(н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 97 квадратни 
километри (2Г0Г х 40°07'). Нејзиното население 
с влашко, а во минатото Самарина на некој на- 
чгш претсгавувала центар на сите некогашни мош- 
пе големи и цутни влашки села. К'нчов ја спом- 
нува со 2.600 влашки жигели, но бројот на неј- 
зиното население бил далеку поголем, што се 
гледа и од пописот од 1913 година кога се реги- 
стрирани 4.198 жители. Како резултат на Првата 
светска војна и па настанатите промени, бројот 
на жигелите во Самарина почна рапидно да опа- 
ѓа, иако селото донекаде го задржа својот сјај до 
Втората светска војна. Во пописот од 1920 годи- 
на сслото е евидеитирано само со 76 жители. (По- 
писот е извршен во зимата, во декември, кога 
поголем број жигели се наоѓале како сточари на 
зимување во Тесалиското Поле.) Според пописот 
од 1928 година селото имало 603, а во 1940 го- 
дина 1.142 жители. Самарина во Грчко-италијан- 
ската војна кратко време беше окупирана од ита- 
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ж · -ките војски. Поради последиците од Вто- 
свстска војна, а особено поради Граѓапската 

■ ; Самарина наполно опусте. Во пописот од 
година селото имаше само 4 жители, во 1961 

5, а во 1971 година се регистрирани 10 жи- 
та Во последниве години повторно се обнову- 
• 1 веќе во 1981 година во Самарина се свиден- 

605, а во 1991 година 285 жители, па дури 
ваѓвовена и сгарата пошта. Иако жигелите од 
Свг>рина се раселени речиси по целиот свет и 
Осх 'ао во големите грчки центри, во прв ред во 

1 и Солун, тие живеат организиран живот 
■виинети во своите здруженија и во разни кул- 
Мрег-просветни и спомагателни друштва.

38) САНТОВИШТА
- МИКРОКЈ1ИСУРА Μικροκλεισούρα
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Североисточно од Гребен и северозападно 
Коприва, под чија општина припаѓа, на над- 
хха височина од 580 метри, недалеку од леви- 
брег на рската Бисгрица с сместено малото 
г Сантовишта (21°33' х 40°09'). Се рабо ги всуш- 
~ за обновена населба која била напуштена 
кјјзтно затоа што ја поплавувале водите на 
г-рица. К'нчов ја спомпува само со 5 грчки 
ттли, додека во пописот од 1913 година вооп- 
о не се спомнува. Обновена е во 1923 година, 

тука биле сместени 26 бегалски семејства со 
~но 98 жители, колку што бросло селото во 
исот од 1928 година. Во 1940 годипа селото

109) САРАКИН
- САРАКИНА Σαρακήνα

Село и самостојна оппггина во Гребенската 
рмија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
■■упна површина на опиггинскиот атар од 50 ква- 
Лратни километри вклучувајќи ги и атарите на 
«слата Холеништа и Гурнаки. Сместено с југоис- 

од Гребен и југозападно од Кожани, речи- 
«а во центарот на полукругот што го формира 
хката Бистрица, на надморска височина од 740 
*:три (21 ”39' х 40°02'). Неговото население се 
лета за грчко. К'нчов го спомнува со 356 грчки 

житсли. Во пописот од 1913 година е евидснти- 
рано со 404, во 1920 година со 362, во 1928 година 
со 374, во 1940 година со 437, во 1951 година со 
463, во 1961 година со 572, во 1971 година со 509, 
во 1981 година со 450, а во 1991 година со 372 жи- 
тели. Неговото население произведува жито, гу- 
гун и други земјоделски производи, а делумно се 
занимава и со сточарство. Во селото поетои жан- 
дармериска станица која врши надзор и врз не- 
колку околни села.

110) СВАРНИСГРА Σβαρνίστρα

Во атарот на оппггината Балтино, јужно од 
Гребен и источно од Турје, во пописот од 1920 
година е регистрирана мала населба под името 
Сварнистра со само 9 житсли. Оваа населба не е 
спомнувана во поранешните поииси, а ниту по- 
доцна, што значи дека станува збор за приврсме- 
на сточарска населба која како таква наскоро сс 
распаднала.

111) СЕЛИСМА
- ДЈАСЕЛАКИОН Διασελλάκιον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Мало село во составот на општината Деска- 
ти. Смсстено е југозападно од Дескати на над- 
морска височина од 750 метри (2Г43' х 39°53') 
крај патот ш го води за Грсбен. Неговото нассле- 
нис се смета за грчко. Во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 51 жител, во 1920 година како 
насслба не е регистирано, а во 1928 година се по- 
пишани 33 жители. Во 1940 година имаше 63 жи- 
гели, во 1951 година 123, а во 1961 година 28 жи- 
гели. Во 1971 и 1981 година селото се води како 
напуштена населба, додека во 1991 година е еви- 
дептирано со 11 жители.

112) СИНИЦА (СЛЕНИЦА)
-ТРИФИЛИОН Τριφύλλιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југоисточно од Грсбен и југозападно од 
Дескати, на надморска височина од 480 метри е 
сместено селото Синица (2Г39' х 39°54') кое ад- 
министративно влегува во составот на оппгги- 
ната Чатурња. Неговото население сс смета за 
грчко. К'нчов го спомнува со 158 грчки житсли. 
Во пописотод 1913 година е евидентирано со 135, 
во 1920 година со 151, во 1928 година со 164, во 
1940 година со 210, во 1951 година со 205, во 1961 
година со 273, во 1971 година со 245, во 1981 го- 
дина со 199, а во 1991 година со 198 жители. Не- 
говото население произведува жито, компири и 

■ -асвлените места во Егејска Македонија - I дел
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други зсмјодслски производи, а поради поволни- 
тс услови за с гочарсње внимание му се посветува 
и на сточарството.

113) СКУМЦИЈА Σκούμτσια

Нова населба во атарот на општината Тур- 
јуки. Сместена е североисгочно од Турјуки и 
јужно од Кожани, во непосредна близина па дес- 
ниот брсг на реката Бистрица (2Г47' х 40°03'). 11о 
се изгледа дска сс работи за постара населба која 
е обновспа по Граѓанската војна. Прв па г се спом- 
нува како населена насслба во пописот од 1961 
годииа со 103 жигсли. Во 1971 година има 26, во 
1981 годипа 23, а во 1991 година само еден жител. 

до неодамна прстставувало самостојна општина 
во Грсбенската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/ 1918), со вкупна површина на општинскиот 
а гар од 27 квадратни километри (21°26' х 40°0Г). 
11еговото население се смета за грчко. Во попи- 
сотод 1913 година е евидентирано со 226, во 1920 
година со 207, во 1928 година со 195, во 1940 го- 
дипа со 225, во 1951 година со 301, во 1961 година 
со 166, во 1971 година со 110, во 1981 година со 
99, а во 1991 година со 59 жители. Неговото насе- 
ление произведува жито, тутун и други земјодел- 
ски производи, а делумно се занимава и со сто- 
чарство. Поради намалувањето на бројот на жн- 
тслитс селото престана да се води како само 
стојна општина и е приклучено кон новоформв- 
раната општина и село Агии Теодори.

114) СМИКСИ Σμίξη

Едно од некогаш најголемите села во Гре- 
бснската околија, и самостојна општина (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918) со вкупна површина 
на ошптинскиот атар од 25 квадратни километри. 
Сместсно с југозападно од Гребен, југоисточно 
од Самарина и северозападно од Авдела во пазу- 
вите на една од североисточните разгранки на 
планината 11иид, крај сден од изворите на реката 
Венетико, на надморска височина од 1.220 метри 
(2Г07' х 40°04'). Неговото население, како и на 
сите околни села, било влашко. К'нчов го спом- 
нува со 800 влашки жители, додека во пописот од 
1913 година с евидентирано со 1.014 жители. И 
ова влашко село, како и сите околни, ја претрпе 
исгата судбина во Првата свегска војна, поради 
пгго во пописот од 1920 година се попишани 38 
жители, во 1928 годииа 86, додека во пописот од 
1940 година бројот на житслите покажува зго- 
лемување (како и кај другитс влашки села) - по- 
пишани сс 586 жители. Поради последиците од 
Втората свстска војна и посебно од Граѓанската 
војна, во пописот од 1951 година сслото се води 
како напуштена населба. Неговото нассление се 
расели во поголсмите градови во Грција, како и 
во целиотсвет. Во 1961 година има еден жител. а 
во 1971 година чстири. Меѓутоа, сслото постепе- 
но почна да се обновува и веќе во 1981 година во 
него сс евидеитирани 208, а во 1991 година 491 
житсл.

115)СНИХОВО
-ДЕСПОТИС Δεσπότης
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Јужно од Гребеп, околу два киломстра ис- 
точно од реката Всне гико, на надморска височи- 
па од 660 мстри е смесгено селого Снихово кое

116) СПАТА
-ПОЛИДЕНДРОН Πολύδενδρον
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.192'»

Село и самостојна општина во Гребенскатг 
околија (н. од 14.2.1927, Вл. в/к бр. 25/15.2.1927), се> 
вкупна површина на општинскиот атар од 11 кв*- 
дра гни киломстри. Се наоѓа североисточно од Гре- 
бен, југозападно од Шатиста и југоисточно од Лж»- 
шишта. Сместено е помалку од два километр· 
западно од реката Бистрица на надморска ввс®- 
чина од 660 метри (2Г29' х 40°13'). Неговото нас©-ј 
ленис се смета за грчко. К'нчов го спомнува са| 
178 грчки жигели. Во пописот од 1913 годие* с 
евидснтирано со 242, во 1920 година со 236. » 
1928 година со 324, во 1940 година со 391, во 1 <4 
година со 364, во 1961 година со 360, во 1971 г·! 
дина со 320, во 1981 година со 296, а во 1991 гс:»- 
на со 245 жители. Покрај жито, неговото насѕ-м- 
ние произвсдува и овошје, градинарски култур·· 
други земјоделски производи, а дслумно се за·· 
мава и со сточарство.

117) СПИЉО
-СПИЛЕОН Σπήλαιον

Југозападно од Гребен и источно од Авзв 
на мала оддалеченост од дссниот брег на рес 
Венетико, на надморска височина од 900 мет 
смсстено селото Спиљо (21°17' х 40°0Г). Тоа ш 
ставува самостојна општина во Гребенскатг □ 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со м 
на површина на општинскиот атар од 33 1 
дратни километри. Неговото население се 
за грчко. Како такво, К'нчов го спомнува ос - 
жители Грци, во пописот од 1913 година с ѕ 
дентирано со 717, во 1920 година со 657, а? I 
година со 805, во 1940 година со 837, во 1с5. 
дипа со 561, во 1961 година со 562, во 1971
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-54, во 1981 година со 531, а во 1991 година со 
-12 жители. Неговите жители се занимаваат со 
*мјоделство и сточарство. Основни производи 
к кито и компири, како и сточарски преработки.

118) СТИХАЗИ (СГИЗЈАХИ)
- АЈДОНИЈА Αηδόνια
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападно од Гребен и југозападно од 
■ппишта на надморска височина од 760 метри 
□га селото Стихази (2Г19' х 40°12’). Тоа прет- 
аѕува самос гојна општина во Гребепската око- 
в·*. во чиј состав влегува и малото ссло Палео- 

|нја. Вкупната површина на оппгпшскпот атар 
сува 15 квадратни километри. Неговото на- 
ние се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 
лители Грци. Во пописот од 1913 година е 
гнтирано со 508, во 1920 година со 350, во 
година со 390, во 1940 година со 387, во 1950 

иа со 266, во 1961 година со 248, во 1971 го- 
ι со 127, во 1981 година со 222, а во 1991 годи- 

со 154 жигели. Неговото население произве- 
жито, тутун и други земјоделски производи, 
умно се занимава и со сточарс гво.

19) СУВИН (СВОЛЈАНИ)
КОКИЊА (СУМБИНО)

Κοκκινιά (Σούμπινο)
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к. бр. 206/28.9.1927)

Североисточно од Гребен, југозападно од 
®-та и југоисгочно од .Папшишта, на три ки- 
'Три западно од реката Бистрица на надмор- 
псочипа од 685 метри е сместено селото Су- 

2129' х 40°13'). Тоа нретставува самостојна 
иа во Гребенската околија (н. од 19.12.1 918, 
к бр. 260/1918), со вкупна површина на оп- 
киот атар од 16 квадратни километри. Не- 
Ј население до 1923 година било мешано.
в го спомнува со 100 Грци христијани и 80 
чуслимани. Како такво, во пописот од 1913 
а е евидентирано со 518, а во 1920 година со 

жжтели. По присилното иселување на мусли- 
■зто население во 1923 година, по сила на 
кката конвенција, тука биле населени 52 
:ки семејства со вкупно 185 жители. Така 
о повторно станало мешано. Во пописот од 
’ дина селото брои 573 жители, во 1940 го- 
се евидентирани 551, во 1951 годииа 517, во 
" лина 409, во 1971 година 301, во 1981 го- 

а во 1991 година 273 жители. Населени-
X· изведува жито, овошје, градинарски кул- 
I ! лруги производи, а делумно се занимава и 
*■' јрство.

120) ТИСТА
- ЗАКАС Ζάκας
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општииа во Гребенската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Липинци. Вкуппата 
површина на општинскиот атар изпесува 30 ква- 
дра гни километри. Сместено е југозпадно од Гре- 
бсн на северните падини на планината Орлјак на 
надморска височина од 900 метри (2Г17' х 40"02’). 
Спорсд К'нчов нсговото население било мешано 
и тука живееле 180 Грци христијапи и 187 Грци 
муслимани. Фактот дека ис располагаме со по- 
датоци за населување на бегалско население во 
ова ссло, чиј број на жители дури е многу пого- 
лсм од оној што го наведува К'нчов, не наведува 
па помисла дека се работи или за грешка или де- 
ка муслиманското населепие уште порано го на- 
пуштило сслото. Во пописот од 1913 година с 
евидентирано со 595 житсли, во 1920 година со 
505, во 1928 година со 655, а во 1940 година со 830 
жители. Поради последиците од Граѓанскага вој- 
па, бројот па жигслитс во 1951 година се намали 
на само 130, во 1961 година се свидситирани 183, 
во 1971 година 145, за во 1981 година бројот на 
жителите повторно да сс зголеми на 424, односно 
на 406 во 1991 година. Населението произведува 
претсжно жито и компири, а внимание му 
посвс гува и на сточарството.

121) ТОРИПГГЕ (ГОРИПП А)
-ПОНТИНИ Ποντινή
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Источпо од Гребен и југоисточно од П1а- 
тиста, речиси во центарот на полукругот што го 
формира рската Бистрица, на надморска височи- 
на од 890 метри е сместено селото Ториштс 
(Понтини) (2Г4Г х 40°04'). Тоа прстставува само- 
сгојна оппггина во Гребенската околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на ошптинскиот атар од 30 квадратни киломе гри. 
Нсговото население до 1923 година го сочинува- 
ле Грци муслимани. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 527 Грци муслимани, во пописот од 1913 
година с евидентирано со 474, а во 1923 година со 
504 жители. По присилното иселување на мусли- 
манското населсние во 1923 годипа во Турција, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле на- 
селсни 75 бегалски ссмејства од Понд со вкупно 
285 жители, колку пгго броело сслото во пописот 
од 1928 година. Во пописотод 1940 година селото 
с евидентирано со 392 житсли, во 1951 година со 
349, во 1961 година со 455, во 1971 година со 411, 
во 1981 година со 366, а во 1991 година со 387.
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Населението произведува жито, тутун и други 
зсмјоделски производи, а поради поволниге ус- 
лови за сточарење вниманис му сс посветува и на 
сточарството.

122) ТРИВЕПГГ (ТРИВИШ)
- СИНДЕНДРОН (ТРИВЕНИ) 
Σύνδενδρον (Τριβένι)

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 9 километри северозападно од Грс- 
бсп на надморска височина од 760 метри е смес- 
тсно сслото Тривсшт (2Г2Г х 40°08'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Гребенската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкуппа површина на општинскиот атар од 19 ква- 
дратни километри. Неговото населсние до 1923 
годипа било мешано. Според К'нчов тука живс- 
слс 120 Грци христијани и 150 Албанци мусли- 
мани. (Единствено село во Гребенската околија 
каде живееле Албанци). Селото во пописот од 
1913 годипа е евидентирано со 515, а во 1920 го- 
дина со 567 жители. По ирисилиото иселување на 
Албанците муслимани во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле населени 63 
бсгалски семејства со вкупно 193 жители. Така 
селого повторпо станало мешано, со вкупно 538 
житсли, колку што броело во пописот од 1928 
годииа. Во 1940 година Тривепгг имаше 573, во 
1951 година 505, во 1961 година 533, во 1971 годи- 
на 411, во 1981 година 355, а во 1991 година 344 
жигели. Неговото население произведува жито, 
тутуп и други земјоделски производи, а делумно 
сс занимава и со сточарство.

123) ТРИЦКО (ТРИЦИКО)
-ТРИКОРФОН ΤρίκορφοV
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 22.12.1931, Вл. в/к бр. 429/1931), со 
вкупна површина па општинскиот атар од 5 ква- 
дра гии киломстри. Сместено е северозападно од 
Гребен и југоисточно од Жупан на падморска ви- 
сочина од 1.000 метри (2Г13' х 40°09'). Неговото 
населспис се смета за грчко. К'нчов го спомнува 
со 150 грчки жители, во пописотод 1913 година е 
евидентирано со 175, во 1920 година со 157, во 
1928 годииа со 150, од кои 7 бегалци, во 1940 го- 
дина со 167, во 1951 година со 109, во 1961 година 
со 68, во 1971 година само со 31, во 1981 година 
со 72, а во 1991 година со 75 житсли. Насе- 
лението произведува од се по малку, а делумно се 
занимава и со сточарство.

124) ТУЗ (ТОСГ)
- АЛАТОПЕТРА (ТУЗИ) 
Αλατόπέτρα (Τούζι) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Гребенската 
околија (н. од 30.6.1920, Вл. в/к бр. 158/18.7.1920). 
со вкупиа површина на општинскиот атар од 13 
квадратни километри. Неговата иадморска висс- 
чипа изнесува 940 метри, а расположено е југоза- 
падно од Гребен и североисточно од Авдела во 
цен гарот на полукругот што го формира течен»- , 
с го на реката Венетико (2Г13' х 40°04'). Спорех 
К'ичов нсговото население го сочинувале Грз 
муслимани, односно, спорсд него, тука живеелс 
125 муслимани од грчко потекло. Селото во о»-1 
писот од 1913 година е евидснтирано со 214, а ш 
1920 година со 210 жигели. Во селото не се регв-1 
стрирани никакви бегалски семејства, што упатуј 
ва на фактот дека по иселувањето на Грците 
лимапи тука биле населени грчки семејства ·| 
соседните села, а најверојатно од соседното .хјм 
Воденцико, под чија општина селото припаѓм· 
до 1920 година. Во 1928 година Гуз има 235 жк·· 
ли, во 1940 година 286, во 1951 година 113, во ИИ 
година 143, во 1971 година 86, во 1981 година 
а во 1991 година 130 жители. Неговото насе.-.енИ· 
произведува жито, тутун и други земјодед^· 
производи, а помалку сс занимава и со 
чарство.

125)ТУРЈЕ
- КРАНЕА (КРАЊА) Κρανέα (Κραι

Село и самостојна општина во Гребезс 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1911 
чиј состав влегува и селото Велони. Вкупнгв 
вршина на општинскиот атар изнесува 
дратсн километар. Сместено е југозападно сиг 
бсн на надморска височина од 960 метри (2Ѓ 
39°54'). Неговото население е влашко. Кгча 
спомнува со 1.500 влашки жители, додека ■ 
писот од 1913 година е евидентирано со 1 13ί 
1920 година има 853, во 1928 година 988. вг 
годииа 1.128, во 1951 година 752, во 1961 ιη 
760, во 1971 година 526, во 1981 година 
1991 година 608 жители. Неговото насе-ка· 
минатото претсжно се занимавало со стг^а! 
и со занаетчиство, а голем број луѓе одедк ■ 
чалба. Меѓутоа, во поново време посто· ш 
тација и кон земјоделството. Во селото с о· 
на жандармериска станица која врши ЅкЅД 
над неколку околни села.
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126) ТУРЈУКИ (ТОРОНИК)
-ПАНАГИЈА (ТУРНИКИОН) 
Παναγία (Τουρνίκιον) 
(и. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Југоисточно од Гребен, јужно од Кожани и 
«гаерозападно од Дескати, во непосрсдна близи- 

на левиог брег на реката Бистрица, па над- 
■срска височина од 446 метри е сместено селото 
■УРЈуки (21 "44' х 39°58'). Тоа претставува само-
- јна опиггина во Гребенската околија (н. од 19. 
121918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј состав влс- 
гуваат новооснованата населба Скумција и мана- 
<—»рот Запурта (Мони Агиу Никапорос). Вкупна- 
-Т» површина па општинскиот атар изнесува 78 
■вадратни километри. Неговото население сс смс- 
и за грчко. К'нчов го спомнува со 158 грчкп жи- 
1ели, во пописот од 1913 годипа е евидентирапо 
с: 180, во 1920 година со 172, во 1928 годипа со 
ГЗ, во 1940 година со 235, во 1951 година со 222, 
ас 1961 годииа со 338, во 1971 година со 188, во 
-- ■! година со 130, а во 1991 година со 155 жи- 
жди. Неговото население произведува жито, 
«ас-шје и други земјоделски производи, а дслумпо
— занимава и со сточарство.

127) ФИЛ
- ФЕЛИОН (ФИЛИ) Φελλίον (Φιλί) 
(н.од 15.12.1949, Вл. в/к бр. 351/19.12.1949)

Југоисточно од Гребен, оддалечено два ки- 
-I· метра од десниот брег на реката Бистрица, на 
ѕалморска височина од 620 мегри лсжи селото 
♦вл (21 °32' х 40"02') кос претставува самостојна 
-'пштина во Гребенската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј состав влегува и се- 
јото Лефтерохор. Вкупната површипа на оп- 
зпинскиот атар изнесува 57 квадратни километри. 
Неговото население се смста за грчко. Како та- 
*во, К'нчов го спомиува со 217 жители Грци, во 
■описот од 1913 годииа е евидентирано со 212, а 
ао 1920 година со 155 жители. Во 1923 година ту- 
*а биле населени 22 бегалски семејства со вкуп- 
ао 94 жители, како и семејства од други пасивни 
грчки села. Така селото во 1928 година порасна- 
јо на 488 жители, во 1940 година има 343, во 1951 
година 551, во 1961 година 407, во 1971 година 

во 1981 година 353, а во 1991 година 306 жи- 
тсли. Неговото население произведува жито, ту- 
тун, овошје и други земјоделски производи, а де- 
.тумно се занимава и со сточарство.

128) ФИЛИШТА
- ФИЛИПЕИ Φιλιππαίοι

Село и самостојна општина во Гребенската 
колија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 

чиј состав влсгува и селото Цурјака. Вкупната 
површина на општинскиот атар изпесува 26 ква- 
дратни километри. Сместено е западно од Грсбсп 
и јужпо од Жупан па надморска височина од 
1.200 метри, во пазувите на една од севсроис- 
точпнтс разгранки на планината Пинд (2Г09' х 
40"05'). Неговото население се смета за грчко. 
К'пчов погрешно го спомнува само со 200 грчки 
жи гели, бидејќи во пописот од 1913 година се во- 
ди со 877 души. Ова село во наредните пописп 
покажува голсмо намалување на бројот на жите- 
лпте, доживувајќи ја истата судбина со околпите 
југозападни големи влашки села. Во пописот од 
1920 година Филишта имало само 219 жители, во 
1928 година 238, а во 1940 година 345 жители. Би- 
дсјќи пас града за време на Втората светска војна 
и поссбно во Граѓанската војиа, селото во 1951 
година с евиденгирано само со 79 жители, во 
1961 година нивниот број се намали на 16, а во 
1971 година сс рсгистрирапи 7. Во последнивс го- 
дини селото почнува да се обновува и веќе во 
1981 година тука се евидентирани 203, а во 1991 
година 245 жители, кои покрај сточарството го 
развиваат и земјодслство го.

129) ХИСАР
- КАСТРОН Κάστρον

Мало село во составот на општината Довра- 
ни. Лсжи западпо од Гребеп и североисточно од 
Доврани (2ГЧ8' х 40°06') на надморска височина 
од 800 метри. По се изглсда дека нсговото на- 
ссление до 1923 година го сочипувале Грци му- 
слимани. К'нчов го спомпува како големо село со 
500 жители од кои 200 Грци христијани и 300 
Грци муслимапи. Меѓутоа, во пописот од 1913 
година селото е евидептирано само со 95, а во 
1920 година со 243 жители. Очигледно е дека ту- 
ка дошло до извесни промени како рсзултат на 
Балканските војни. По присилното иселување на 
Грците муслимани во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени 21 бегалско семејство со вкупно 72 жигели, 
колку што броело селото во пописот од 1928 
година. Во пописот од 1940 годипа Хисар е забе- 
лежан со 88, во 1951 година со 88, во 1961 година 
со 87, во 1971 година со 51, во 1981 година со 84, а 
во 1991 година со 31 жигел. Населението произ- 
всдува жито, тугун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

130) ХОЛЕНИШТА
- ДИПОРОН Δίπορον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југоисточно од Гребен, околу три киломе- 
три североисточно до реката Бистрица која тука 
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формира полукруг, околу 5 километри јужно од 
селото Саракин, под чија општина и припаѓа, се 
наоѓа селото Холсништа (2Г39' х 40°00'). Негово- 
то население се смета за грчко. К'нчов го спом- 
нува со 196 грчки жители. Во пописот од 1913 
година с евидентирано со 180, во 1920 година со 
165, во 1928 година со 168, во 1940 година со 189, 
во 1951 годипа со 197, во 1961 година со 274, во 
1971 година со 228, во 1981 година со 185, а во 
1991 година со 139 жители. Неговото население 
произведува жито, тутун, овошје и други земјо- 
дслски производи. Внимание му се посвечува и на 
краварството.

131) ЦУРЈАКА
- АЕТЈА Αετιά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Западно од Гребен и околу 3 километри ис- 
точно од Филишта, иа надморска височипа од 
1.100 мсгри е сместено сслото Цурјака (Аетја) 
(2ΓΙΓ х 40°05'), кое административно влегува во 
составот на огпптината Филишта. Неговото иасе- 
ление сс смета за грчко. Во пописот од 1913 го- 
дина с свидентирано со 86 жители, во 1920 го- 
дина бројот на жителитс опаѓа на 21, во 1928 го- 
дина селото има 40, а во 1940 година 109 жители. 
Бидејќи пастрада во Граѓапската војна, во попи- 
сот од 1951 година с регистрирано само со 8 жи- 
тсли. Малку подоцна и овис малобројни жители 
го напуштија селото и тоа престана да постои 
како такво. Мсѓутоа, во последпите години поч- 
на да се обновува и во пописот од 1971 година с 
регисгрираио како населба, но бсз населенис, до- 
дека во 1981 година во него се евидентирани 32, а 
во 1991 година 49 жители.

132) ЧАТУРЊА
- ТРИКОЌА (ЦАПУРЊА) 
Τρικοκκιά (Τσαπουρνιά) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југоисточно од Гребен, западно од Еласона 
и југозападно од Дсскати, на надморска височина 
од 580 метри е сместсно селото Чатурња (2Г37' х 
39°53'). Тоа претставува самостојна општина во 
Гребенската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/ 1918), во чиј состав влегуваат и селата Греус 
и Синица. Вкупнага површина на општинскиот 
атар изнесува 67 квадратни километри. Спорсд 
К'нчов неговото население било мешано и се 
состоело од 130 Грци христијани и 135 Грци му- 
слимани. Во пописотод 1913 година селото е сви- 
дентирано со 396, а во 1920 година со 324 жители. 
Во селото нс се рсгистрирани бегалски семеј- 
сгва, што наведува на помисла дека грчкого му- 

слиманско население порано го папуштило село- 
то или дека по пеговото иселување во 1923 го 
дина во Турција тука биле сместени ссмејства ол 
околните грчки села. Во пописог од 1928 година 
сслото брои 327 житсли, во 1940 година 436, во 
1951 годипа 403, во 1961 година 476, во 1971 годв- 
на 40.3, во 1981 годииа 398, а во 1991 година 32 
жители. Неговото население произведува житг. 
тутун, компири и други земјоделски производи. « 
помалку се занимава и со сточарство.

133) чипи
МИКРОХОРИ Μικροχώρι

(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.192$)

Јужно од Гребен, во атарот на општината 
Валтино, во пописот од 1920 година е регистр»- 
рана мала населба под името Чипи, со вкупно * 
житсли. Оваа населба, иако во 1928 година про- 
именувана во Микрохори, во нареднитс попи 
не се спомнува, што укажува на фактот дека 
работи за мала колибарска насслба која ка 
таква сс распаднала.

134) ЧИРАК
- АГИОС КОСМАС (ЦИРАКИ)
Άγιος Κοσμάς (Τσιράκι)
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.192*

Ссверозападно од Гребен и југоисточво 
Жупан, на надморска височина од 940 мг 
лсжи сслото Чирак (2Г15' х 40°09’). Порано и г 
паѓало па Жупанската нахија, а сега претста! 
самостојна ошптина во Гребснската околија 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј с<л 
влегува и селото Видиште. Вкупната поврп 
па општинскиот атар изнесува 8 квадратни κι 
метри. Неговото население се смета за гр1 
К'нчов го спомнува со 105 грчки жители, вс 
писот од 1913 година е евидептирано со 265 
1920 година има 263, во 1928 година 255, во 1 
година 295, во 1951 година 241, во 1961 гол 
206, во 1971 година 110, во 1981 година 153. а 
1991 година 89 жители. Населението произ! 
жито, компири и други земјоделски произ! 
делумно се занимава и со сточарство.

135) ЧУКА
-ГИЛОФОС Γήλοφος
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1

Мало село сместено југозападно од Дс 
под чија општина и припаѓа (21°47' х 39°? 1 
говото население се смета за грчко. Во 
од 1913 година е евидентирано со 46 же
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•1 годипа селото не с регистрирано како так-
* додека во 1928 година се води со 84, во 1940 
г-.длна со 126, во 1951 година со 181, во 1961 го- 
ЗЕ=а со 192, во 1971 година со 180, во 1981 година 
-= 177, а во 1991 година со 150 жители. Неговото 
вкхление произведува жито, компири и другп 
вемјоделски производи, а поради поволните усло- 
» за сточарење внимание му се посветува и иа 
стсчарството. На нешто повсќе од сден киломс- 
Т1с од селото е сместено долпото маало, познато 
кто така како Чука, кое е лреимелувало во по- 
«аедно време во Фотилол и кое адмипистративно 
« припаѓа на областа Тесалија (околија Каламба- 
«а). Тоа е поголема населба и во поранешнитс 
ггатистики доаѓало до збрка, поради истото лме.

136) ЧУРХЛИ (ЗУРЛУХЛИ, ЏУРХЛИ)
- АГИОС ГЕОРГИОС’ λγιος Γεώργιος 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северно од Гребен и јужно од Лапшишта, ла
• лдморска височина од 800 метри, сместсно е сс- 
лото Чурхли (2Г24' х 40°12’). Тоа претставува са- 
■остојна оппггина во Гребенската околија (п. од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна повр- 
дтина на оппггинскиот атар од 23 квадратни кило- 
метри. Неговото население до 1923 година било 
мешано. Според К'нчов селото имало 200 Грци 
христијани, 400 Грци муслимапи и 40 Роми. Сс- 
лото всушност било многу поголемо, бидејќи во 
оописот од 1913 година е евидентирано со 1.172 
*.ители, а во 1920 година со 919 жители. По при- 
силното иселување па муслиманите во Турција 
во 1923 година, по сила на Лозанската конвен- 
иија. тука билс сместени 124 бегалски семејства 
со вкупно 413 жи гели. Така селото повгорно ста- 
нало мешано со вкупно 785 жители, колку шго 
броело во 1928 година. Во пописотод 1940 годи- 

на с евидентирано со 900, во 1951 година со 863, 
во 1961 година со 828, во 1971 година со 660, во 
1981 година со 814, а во 1991 година со 746 жите- 
лл. Произведуваат жито, тутун и други земјодел- 
скл производи, а делумно се занимаваат и со сто- 
чарство. Во селото с сместена жандармсриска ста- 
лица која врши надзор и врз неколку другл села, 
како и лопгга која гл опслужува и поблиските села.

137) ΙΙΙΛΡΓΛΙΙ
- ΠΛΙΙΟΡΑΜΑ (САРГАНЕИ) 
Πανόραμα (Σαργκαναίοι) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Ссло и самостојиа општила во Гребенската 
околлја (л. од 9.5.1928, Вл. в/к бр. 171/20.8.1928), 
со вкулла површина на општинскиот атар од 6 
квадратлл километри. Се наоѓа југозападно од 
Гребел л североисточно од Авдела иа надморска 
влсочлла од 1.050 метри, во пазувитс ла сдла од 
североисточните разгранки на планината Пилд 
(2ΓΊΓ х 40°03'). Неговото населенис според К'н- 
чов блло мешано л се состоело од 50 Грци хрис- 
тијалл и 160 Грцл муслимани. Но се работи лли 
за нскоја грешка ллл пак муслимапското населе- 
ллс уште порало го напуштило селото, поради 
πιτο во подоцлежллте пописи не е регисгрирано 
бегалско населелие. Селото во лолисот од 1913 
година е евиделтлрано со 242 жители, во 1920 го- 
дина со 163, во 1928 година со 180, во 1940 годлла 
со 206, во 1951 година поради последиците на 
Граѓанската војна бројот ла жители гс се намалу- 
ва на 110, во 1961 година на 65, а во 1971 година 
ла само 28 жители. Во последнивс годили селото 
почла да се обновува и веќе во 1981 година има 
118, а во 1991 година 79 жители. Населението 
произведува жито, компири и други земјоделскл 
производи. Се занимава и со сточарство.



IV. ДРАМСКИ ОКРУГ
1. ДРАМСКА ОКОЛИЈА



ΐν/1 - ДРАМСКЛ ОКОЛИЈЛ

1) ЛГИОС МИНЛС (СВЕТИ МИН А)
Άγιος Μηνάς

Во непосрсдна близипа иа селото Голак, под 
чија општина и припаѓа, во пописот од 1981 го- 
дина е евидентирана нова населба само со 3, а во 
1991 година со 4 жители. Всушност сс работи за 
посебеи имот на кој стопанот изградил куќа во 
која живес постојано со семејството.

2) АДА (ГОРНА и ДОЛНА АДА)
- ЛИВЕРА (АНО I КАТО Ј1ИВЕРА)
Λιβερά (Ανω + Κάτω Λιβερά)
(ιι. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Некогашно поголсмо турско село кое било 
сместено западно од градот Ксанти, јужио од 
Ени Ќој и североисточно од Кавала, во близина 
на десниот брег на реката Мсста (24°42* х 4Г09'). 
Во пописотод 1913 година е евидентирано со 787, 
а во 1920 година само со 63 жители. По пселу- 
вањето и на овие малобројни Турци во 1923 годи- 
на во Турција, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле смсстени 70 бегалски семејства со вкуп- 
но 212 житсли. Во пописот од 1940 година селото 
е свидентирапо со двс маала - Горно и Долно, и 
тоа Горна Ада со 210, а Долна Ада со 160 жите- 
ли, додека во пописотод 1951 година Горна Ада с 
евидентирано со 120, а Долна Ада со 160 жители. 
По шеесеттите години Ада, како и соседного 
село Сарнич, под чија оппггипа припаѓашс, се рас- 
падна и неговите жители се преселија во селото 
Чакирли кос е лоцирано крај самиот главен пат 
што води од Кавала за Ксанти, каде што за нив 
биле изградсии нови живсалишта, но своите имо- 
тп и натаму ги користат и обработуваат. (Забс- 
лешка: Ада, како и целата опиггина до 1923 годи- 
на административно му припаѓаше на Драмската 
околија, но со паредба од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 
349/1923, е одвоено од Драма и приклучено кон 
околијата Ксанти.)

3) АРАПЛИ
- ВАТИХОРИОН Βαθυχώριον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Поголемо турско ссло сместено југоисточно 
од Драма (24°17’ х 4Г07'). Административно вле- 
гува во составот на општината Органџи. Негова- 

та надморска височина изнесува 680 метри. К’н- 
чов го спомнува со 332 турски жители, додека во 
1913 годипа е свидентирапо со 481, а во 1920 го- 
дина со 369 жители. По нивното иселување во 
Турцпја во 1923 година, по сила на .Позанската 
конвенција, тука биле сместени бегалски семеј- 
ства со вкупно 577 житсли, колку што броело се- 
лото во 1928 година. Во 1940 година се попишани 
609, во1951 година 627, во 1961 година 570, додека 
во 1971 година како резултат на помасовно 
исслување во поголемитс градови бројот на жи- 
тслитс опадна на 281, во 1981 година на 269, а во 
1991 година на 239 жители. Сслото произведува 
жиго, компири, гутун и други земјоделски произ- 
води, а поради ограничеиите пасишта сточар- 
ството е слабо развиено.

4) АРПАЏИК
-СТЕРНА Στέρνα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село во составог на општината Кара- 
џа Ќој. Лоцирано е североисточно од Драма крај 
главниот пат што води од Драма за Ксанти, во 
непосредна близина на левиот брег на реката 
( трума (24"35' х 41°15')· Неговата надморска ви- 
сочина изнссува 180 мстри. Селото Арпаџик до 
1924 година било населено со Турци. Како такво 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 123, 
а во 1920 година со 111 жители. По иселувањето 
на Турците во 1923 година, по сила на Лозанска- 
га конвенција, грчките власти тука сместиле бе- 
галски семејства со вкупно 112 жители колку 
што броело сслого во 1928 година. Во 1940 годи- 
на, поради прсселување па другите бегалски се- 
мсјства од планинските пасивни села, нивниот 
број се покачи на 577 жители. Селото веројатно 
настрадало во Втората светска војна, бидејќи во 
пописот од 1951 година е регистрирано со 156 
жители. Во 1961 година сс попишани 150, во 1971 
година 70, во 1981 година 50, а во 1991 година 53 
жители. Намалувањето на бројот на житслите по 
шеесеттите години се должи на иселување на по- 
голсм број семејства во поголемите градови. Би- 
дејќи сслото располага со поле, дел од кое се 
наводнува од рската Места, како и со ридско- 
планинско земјипгге, производството е мошне 
разновидно. Сс произвсдуваат во прв ред тутун, 
жито, фуражни и други земјоделски производи, а 
внимание му се посветува и на сточарството.
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5) АСАН БАЛАР
- КСИРОХОМА Ξηρόχωμα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашио мало турско село, односно ма- 
ало во општинага Органџи, лоцирано во непо- 
средна близина на истоименото село. Не сс спом- 
нува ниту во еден од пописите. Се претпоставува 
дека неговите жители биле пресметани во со- 
ставот на жителите од селото Органџи. По исс- 
лувањето на малобројните Турци во 1923 година, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени неколку бегалски семејства, а во 1927 годи- 
на било прсименувано со ново име. Но и покрај 
тоа Асан Балар не се спомнува ни во подоцнеж- 
ните пописи, бидејќи се смета како присоединето 
кон селото Органџи.

6) ΑΙΙΙΑΑ МАХАЛЕ
- ЕВРИПЕДОН Βυρύπεδον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Селото Ашаа Махале лежи југоисточно од 
Драма, околу два километра севсрозападно од Ор- 
ганџи, во чија општииа припаѓа. Неговата над- 
морска височина изнесува 130 метри (24°16' х 
4ΓΌ7'). До 1924 година било населено со Турци. 
Како такво во пописот од 1913 година с евиден- 
тирано со 378, а во 1920 година со 298 житсли. 11о 
нивното иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука бил сместсн 
поголем број бегалски семејства со вкупно 419 
жигели, колку што броело селото во 1928 годи- 
па. Во 1940 година се попишани исто така 419 
жители, во 1951 година 446, во 1961 година 460, 

хдодека во 1971 година, како резултат на помасов- 
но иселуван.е во поголемите градови по шеесет- 
титс години, нивниот број се намали на 215, во 
1981 година на 181, а во 1991 година на 163 жи- 
тели. Селото произведува жито, тутун и други 
земјоделски производи, а поради ограничените 
пасиигга сточарството е слабо развиено.

7) БАЛАБАИ
-ТРАХОНИОН Τραχόίνιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Селото Балабан било лоцирано североис- 
точно од Драма во југоисточните падини на пла- 
нината Родопи иа надморска височина од 760 ме- 
гри (24°38' х 4Г2Г) и административно влегувало 
во составот на опигтината Катун. Неговото насе- 
лсние до 1923 година го сочинувале Македонци 
муслимани кои во немирните години заради пого- 
лема семејна и имотна сигурност ја смениле ве- 
рата и го примилс исламот. К'нчов во селото бс- 

лсжн 650 македонски муслимани, а како такво во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 527, а 
во 1920 година со 434 житсли. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, како муслимани, 
грчките власти тука сместиле 47 бегалски семеј- 
ства со вкупно 219 жители, колку што броело се- 
лото во 1928 година, а како резултат на сместу- 
вање лука и на други бегалски семејства од попа- 
сивните планински села на општииата во 1940 го- 
дина нивниот број се покачи на 508. Селото нас- 
трада во Граѓанската војна, а по нормализира- 
н.сго на ситуацијата не е обновено. Атарот на се- 
лото влезе во составот на општината Белен и се- 
лото Балабан е избришано од евиденцијата на 
насслените места.

8) БАЛКАЛАР
ИПСИЛОКАСГРОН Υψηλόκαστρον 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно помало турско село смесгено 
североисточно од Драма, помалку од два кило- 
мс гра северно од Горно Шимширли, под чија оп- 
штина и припаѓа (24°19’ х 4Γ1Γ). Неговата над- 
морска височина изнесува 360 метри. Селото 
Балкалар во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 50, а во 1920 година со 80 жигели. По 
иселувањето на Турците во 1923 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс сместени педесетина бегалски ссмејства со 
вкупно 205 жители, колку што броело селото во 
1928 година, за нивниот број да се покачи во 1940 
година на 308 жители. Изгледа дека селото иа- 
сградало во Втората светска војна, бидејќи во 
пописот од 1951 година се попишани 197, а во 
1961 година 150 жигели. Во шеесеттите години 
поголем број од семсјствата на ова ссло се исе- 
лилс во поголсмите градски цснтри, поради што 
во пописот од 1971 година се попишани 34, во 
1981 година 21, а во 1991 година 43 жители. Село- 
то е прилично сиромашно, а основни земјоделски 
култури се тутун, жито и други.

9) БАЛТАЏИЛАР
-ПЕЛЕКИТИ Πελεκητή
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и околу еден кило- 
метар јужно од Козлу Кој, под чија општина и 
припаѓа, на надморска височина од 350 метри е 
смсстено малото ссло Балтаџилар (24°25' х 41°10’). 
До 1924 година било населено со Турци. Во попи- 
сите од 1913 и 1920 година бројот на неговите 
жигели е прссметан во составот на жителитс од 
село го Козлу Ќој. По иселувањето на малоброј- 
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ните Турци од ова маало на селото Козлу Ќој 
тука биле сместени неколку бегалски семејства 
со вкупно 57 жители, колку што броело селото 
во 1928 година. Во 1940 година се попишани 105, 
во 1951 година 153, во 1961 година 113, но во 1971 
година, поради помасовно иселување во поголс- 
мите градски центри што иастапи во шеесеттите 
години, бројот на жителите во селото се намали 
на 26, во 1981 година на само 23, а во 1991 година 
на 39 души. Основни производи на селото се ту- 
тун, жито и други земјоделски производи, а пора- 
ди ограничените пасишта сточарството е слабо 
развиено.

10) БАНИИГГА
- ПСАТОХОРИ 4'αθοχώρι
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Мала населба од групата маала на селото 
Каламбак, со турско население. Не сс спомнува 
ниту кај К'нчов ниту во пописите од 1913 и 1920 
година. По иселувањето на Турците тука биле 
населени неколку бегалски семејства, па дури и 
селото било преименувано со ново име. Меѓутоа, 
во подоцнежните пописи не се спомнува, а него- 
вото население се вбројува во составот на жите- 
лите од Каламбак. (Види и село Каламбак.)

11) БАХАН (БАХОВА)
- ТРИГОНОН Τρίγαινον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо македонско село, смес- 
гено на југоисточните падини на планината Ро- 
допи на надморска височина од 520 мстри (24°29’ 
х 41°25'). Неговото население во немирните го- 
гини го примило исламот. Како такво, К'нчов се- 
.1ото го бележи со 348 жители. Во пописот од 
1913 година е испуштено од евидснција, додека 
■о пописот од 1920 година е евидентирано со 217 
жители. По нивното иселување во Турција во 
1923 година тука биле сместени 14 бегалски се- 
мејства со вкупно 58 жители, колку што има Ба- 
хан во 1928 година, а во 1940 година нивниот број 
се покачи на 105. Селото настрадало во Граѓан- 
лата војна и по нормализирањето на ситуаци- 
рта не е обновено, поради што е избришано од 
(«■взенција.

12) БЕКЛЕШТИ
- ХРИСОСТОМОС Χρυσόστομος
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

‘•1ало турско село во непосредна близина на 
Ќој под чија општина и припаѓало (24°25' х 

4ΓΊΓ). Во пописот од 1913 година е евидентира- 
но со 113, а во 1920 година со 67 жители. По исе- 
лувањето на Турците во 1923 година во Турција 
тука билс сместени неколку бегалски семејства, 
па дури селото било и преименувано со ново грч- 
ко име. Меѓутоа, во пописот од 1928 година и во 
подоцнежните пописи селото не се спомнува, би- 
дејќи се смета за маало на Козлу Ќој, во чиј со- 
став е пресметано и населението од Беклешти.

13) БЕКТАШЛИ (БЕКТАШ)
- СКЛИРОПЕТРА Σκληρόπετρα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало турско село во непосредна близина на 
селото Ола, под чија општииа и припаѓало (24°22' 
х 4Г09'). Во пописотод 1913 година неговото на- 
селение е пресметано во составот на жителите 
од селото Ола, додека во пописот од 1920 година 
с евидентирано како посебна населба со 67 жи- 
тсли. Но иселувањето на малобројпите Турци во 
1923 годипа во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле сместени неколку бегал- 
ски ссмејства со вкупно 49 жители. Селото во 
подоцнежните пописи не се спомнува, бидејќи 
бројог па неговите жители е пресметан во со- 
ставот на жителите од селото Ола.

14) БЕЛЕН
-СИЛИ Σίλλη
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од МВР бр. 7490/18.2.1930), со вкупна 
површина на опиггинскиот атар од 577,2 квадрат- 
ни километри. Смесгено е во југоисточните па- 
дини на Родопите па надморска височина од 750 
метри (24"32' х 4Г2Г). До 1923 година било насе- 
лено со Македонци муслимани кои во немирните 
години го примиле исламот. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 397, а во 1920 година со 
482 жители. По нивното присилно иселување во 
Турција, по сила на .Позанската конвенција, грч- 
ките власти во Белен сместиле 49 бегалски се- 
мсјства со вкупно 162 жители колку што ги има- 
ло во 1928 година. Во 1940 година се попишани 
164, а во 1951 година 148 жители. Во 1961 година, 
поради помасовно иселување во поголемите гра- 
дови, селото се намали иа 58 жители, во 1971 го- 
дина има само 9, а во пописот од 1981 година е 
регистрирано како напушгена населба. Седиште- 
то на општината се премести во соседното село 
Цура.
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15) БЕЛОТИНЦИ
-ЛЕВКОГИЈА Λευκόγεια
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Едио од пајголемите македонски села во 
Драмската околија и самостојна општина (н. од 
13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 79,9 квадратни ки- 
ломстри. Селото е сместено северозападно од 
Драма, блиску до грчко-бугарската граница, на 
надморска височина од 600 метри (23°54' х 41°24'). 
До 1923 година било населено исклучително со 
Максдонци. Како такво, К'нчов го бслежи со 
1.800 жители, додека во пописотод 1913 година е 
евидентирано со 1.361, а во 1920 година со 1.183 
жители, што укажува иа фактот дска селото на- 
страдало за врсме на Втората балканска војна и 
непосредно по Првата светска војна кога дел од 
населението, плашејќи се од репресалии од стра- 
на на Грците, побегнал во Бугарија. Нод прити- 
сок на грчките власти, особено по познатиот ин- 
цндент во Трлис и Кара Ќој од 27 јули 1924 го- 
дипа кога биле на свиреп начин убиени 17 Маке- 
донци, селото го напуштиле упгге 1.106 жители, 
така πιτο во Белотинци останале сосема мал број 
македонски семејства. Грчките власти на мссто- 
то на принудно иселените Максдонци сместиле 
246 бегалски семејства со вкупно 991 бегалец. 
Така Белотинци од големо македонско село пре- 
ку ноќ се претвори во бегалска населба, во која 
останале мал број македонски семејства. Како 
такво во пописот од 1928 година е регистрирано 
со 1.212 жители, во 1940 година нивниот број се 
нокачи на 1.584, за во 1951 годипа да се намали 
поради последиците од Втората светска војна и 
Граѓанската војна на 1.057, а во 1961 година во 
сслото се попишани 1.278 жители. Поради пома- 
совно иселување во поголемите градови по ше- 
есеттите години селото се намали во 1971 година 
на 745, во 1981 година на 605, а во 1991 година е 
евидснгирано со 611 жители. Населението произ- 
всдува тутун, жито, компири и други земјоделски 
производи, а поради пространите пасиигга 
вниманис му посвстува и на сточарството. Во се- 
лото е смсстена жандармериска станица која вр- 
ши надзор и врз неколку околни села.

16) БЕРЕСАТЛИ (БРЕСАТЈ1И) 
-КАВАЛАРИС Καβαλάρης
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, во близина на глав- 
ниот пат од Драма за Ксанти, околу два киломе- 
тра североисточно од Берчишта, под чија општи- 
на и припаѓало, до Втората светска војна се на- 
огало малото село Бересатли (24°28' х 41° 14'). 
Иако не се спомнува во постаритс статисгики, 

веројатно било населено со Турци. При форми- 
рањето на оппггината во 1919 година неговите 
житсли се пресметани во составот на жителите 
од селого Бсрчишта. Во 1923 година малобр:- 
пите Турци, по сила на Лозанската конвенциј?.. сс 
иселиле во Турција, а на нивно место биле смсс- 
тсни иеколку бегалски семегјства со вкупно К 
жители, колку што имало селото во 1928 годиѕг. 
Во 1940 година сс попишани 42 жители, кои вс1- 
наш по Втората свстска војна се прибрале вс 
соседното ссло Берчишта, така што Бересатлл 
како населба престана да постои. Обновено е во 
осумдесеттите години и во пописот од 1991 годи- 
на е евидептирано со 8 житсли.

17) БЕРЧИПГГА
-ПТЕЛЕА Πτελέα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојпа општина во Драмската 
околија (н. од 25.11.1927, Вл. в/к бр. 296/30.11. 1927), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 28,4 
квадратни километри. .Поцирано е североисточно 
од Драма, во близина на главниот пат од Драма 
за Ксаити, на надморска височина од 427 метрв 
(24"27 х 4Γ13'). Селото до 1924 година било насе- 
лено со Македонци муслимани. Како такво, К'н- 
чов го бележи со 850 жители, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирапо со 1.015, а во 1920 
година со 660 жители. По иселувањето на мусли- 
маните во 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти тука сме- 
стиле поголем број бегалски семсјства со вкупно 
535 жители, колку што селото броело во 1928 
година. Во 1940 година во селото се попишани 
785, во 1951 година 706, а во 1961 година 748 жи- 
тели. Поради помасовно иселување по шеесет- 
тите години во поголемите градови, во пописот 
од 1971 година се попишани 406, во 1981 година 
357, а во 1991 година 299 жители. Населението 
произведува тутун, жито и други земјоделски про- 
изводи, а поради поволнитс услови за сточарење. 
бидејќи селото располага со пасишта, внимание 
му сс посветува и на сточарството.

18) БИЧОВО
- ПЕТРОТОГ1ОС Πετρότοπος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголсмо македонско ссло во 
атарот на општината Љубап. Било лоцирано се- 
вероисточно од Драма и помалку од три кило- 
метри југоисточно од Љубан, во јужпото подно- 
жјс на Родопите (24°20' х 41°23'). К'нчов го беле- 
жи со 237 Македонци муслимани, додека во попи- 
сот од 1913 година е евидснтирано со 329, а во
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920 година со 248 жители. По нивното иселу- 
ѕање во Турција како муслимани, по сила на Ло- 
инската конвенција, тука биле сместени десети- 
■а бегалски семејства со вкупно 38 жители, кол- 
г· што имало селото во 1928 година. Поради 
аемање услови за живеење (без училиште, без 
жрква, оддалеченоста од комуникациите), мало- 
бројните колонисти малку подоцпа го напуштиле 
сслото и сс исслиле во други села, така што Би- 
чово како населба е избришано од евиденција.

19) БЛАЦЕН
- АХЛАДЕА Αχλαδέα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 18.7.1936, Вл. в/к бр. 376/1936) со 
■купна површипа на општинскиот атар од 47,1 
свадратни километри. Сместено е северозападно 
ВД Драма и североисточно од Зрпово во југоза- 
■адното подножје па планината Родопи (24°0Г х 
- "24') на надморска височина од 590 мегри. До 
.924 година селото Блацен било населсно со 
Гурци. Како гакво, К'нчов го спомнува со 200 
жители, додека во пописот од 1913 година е сви- 
хн гирано со 339, а во 1920 година со 270 жители. 
Ло иселувањето на Турците во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, гука биле смсс- 
тени 32 бсгалски семејства со вкупно 128 жители, 
колку што броело селото во 1928 годипа, а во 
'.940 година нивниот број се покачи на 202. Сс- 
лото пастрадало во текот на Граѓанската војна, 
жога нсговото население било повлечсно од грч- 
китс власти во полето. Меѓутоа, веднаш по нор- 
чализирањето на ситуацијата луѓето се вратилс 
во селото кое во 1951 година е регистрирано со 
174, а во 1961 година со 153 жи гели. Во шеесет- 
тите години дел од семејствата биле иселени во 
□оголеми ге градови, така што во 1971 година се 
попишани 94, во 1981 година 101, а во 1991 година 
103 жители. Населението произведува тутун, жи- 
то и други земјоделски производи, а бидејќи се- 
лото располага со пространи пасишта, вниманис 
му се посвезува и на сточарството.

20) БОБОЛЕЦ (БУБЛИЧ)
-ПИРГИ πύργοι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 5.9.1920, Вл. в/к бр. 210/1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 51,4 
квадратни километри. Лоцирано е северозападно 
'Д Драма, на шест километри северно од Плевна 

'24°02' х 4Γ15') во јужното подножје на планина- 

та Мраморец. Надморската височина изнесува 
630 метри. До 1924 година неговото население 
било мешано. Според К'нчов тука живееле 240 
Македопци, 245 Турци и 7 Роми. Изгледа дека се- 
лото настрадало во Балканските војни, бидејќи 
бројог на неговите жители според пописот од 
1913 година изнесувал 169, додека во пописот од 
1920 година селото е евидентирано со 442 житс- 
ли. Во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, ситс Турци биле иселени во Турција, по 
тука не биле смсстени бсгалски семејства. Така 
селото останало чисто македонско. Во пописот 
од 1928 година с евидентирано со 291 жител, од 
кои 11 доселеници (сите од машки пол, што збо- 
рува дека се работи за насмни работници). Во 
1940 година се попишани 396, во 1951 година 375, 
во 1961 година 450, во 1971 година 226, во 1981 го- 
дина 259, а во 1991 година 250 жители. Намалу- 
вањето на бројот на жителите по шеесеттите го- 
дини се должи па иселувањето на половината се- 
мејства во поголемиге градови. Населението про- 
извсдува тутун, жито и други земјоделски про- 
изводи, а поради пространите пасишта со кои 
располага внимание му посветува и на сточар- 
ството.

21) БОРЕН
- АГИОС АТАНАСИОС λγιος Αθανάσιος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Големо село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (н. од 7.2.1922, Вл. в/к бр. 20/1922), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 25,6 
квадратни киломе гри. Селото Борен се наоѓа ју- 
гоисточно од Драма и северозападно од Кавала 
крај главниот пат игго води од Драма за Кавала. 
Од Драма е оддалечсно 14 километри, а од Кава- 
ла 24 километри (24°14' х 41°04'). Надморска висо- 
чина на селого изнесува 90 метри. Неговото на- 
ссление до 1923 година било турско. К'нчов го 
белсжи со 400 турски жители, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 583, а во 1920 година со 
1.068, меѓу кои и поголем број бегалски семеј- 
ства, сместени тука веднаш по Првата светска 
војна. Во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, сите Турци биле иселени во Турција, а 
на пивно место биле сместени 452 бегалски се- 
мсјства со вкупно 2.088 жители, колку што имало 
селото во 1928 година. Поради извршените мели- 
орации и добивањето на нови плодни обработ- 
ливи површини тука биле сместени и други бе- 
галски семејства, така пгго селото во 1940 година 
нараснало на 2.886 жители, во 1951 година се по- 
пишани 3.046, во 1961 година 3.124, во 1971 годи- 
на 2.645, во 1981 година 3.013, а во 1991 година 
3.553 жители. Селото е мошне богато. Има раз- 
висно земјоделско производство и развиено сто- 
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чарство, посебно краварството. Поради близина- 
та на градовите Драма и Кавала, дел од жители- 
те се вработени во овис градови. Иако е оддале- 
чено само гри километри од Доксат, во селого 
постојат грговски и занаегчиски дуќани, кои го 
опслужуваат месното население.

22) БОРНИК
- АСВЕСТОЛИТОС Ασβεστόλιθος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма, во атарот на општината 
Мокреш до 1924 година постоело малото село 
Борник (24Ί 1' х 4Г20'), кое веројатно било насе- 
лепо со Македонци муслимани. К'нчов го испу- 
шта од евиденција, но во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 214, а во 1920 година со 152 
жители. По нивпото иселувањс во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смсс- 
тсни гри бегалски семејства со вкупно 12 души, 
па селото дури било и преимснувано со ново грч- 
ко име. Меѓутоа, малку подоцна било иапупггсио 
од новите колонисти, поради што во пописот од 
1928 година не се спомнува и како такво е из- 
бришано од евиденција.

23) БОРОВО
- ПОТАМИ Ποταμοί
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 55,7 
квадратни километри. Смесгено е севсрио од Дра- 
ма и североисточно од Зрново, од кос е оддале- 
чено триесет километри, во југозападното подно- 
жје на планината Родопи (24°06' х 41°24'). Негова- 
та надморска височина изнесува 390 метри. До 
1923 година било населено со Македонци мусли- 
мани и со Турци. Според К'нчов броело 500 Ма- 
кедонци муслимани и 250 Турци, додека во попи- 
сот од 1913 година било евидентирано со 1.045 
жители, а во 1920 година, бидејќи настрадало во 
Првата светска војна, се попишани 650 жигсли. 
11о иселувањсто на сите Македопци муслимани и 
Турци во 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле сместени 113 бе- 
галски семејства со 384 души, како и извесен број 
сточарски семејства веројатно од влашко или ка- 
ракачанско потекло, бидејќи селото во 1928 го- 
дина е евидентирано како мешана населба со бс- 
галско и небегалско населсние со вкупно 438 жи- 
гели. Бројот на жителите од Борово во 1940 го- 
дина, поради сместување тука и на други семеј- 
сгва, се зголеми на 873. Во 1951 година се попи- 

шани 760, во 1961 годииа 751, во 1971 година 537, 
во 1981 година 397, а во 1991 година 377 жители. 
Осетното намалување на бројот на житслите по 
Јпеесеттите години се должи на помасовно исслу- 
вање во поголемите градови. Населението про- 
изведува тутун, жито, компири и други земјодел- 
ски производи, а поради пространите пасишта 
впимаиие му се посветува и на сточарството.

24) БОШИНОС
КАЛАМОН Καλαμών

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Поголемо село и самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 22.5.1947, Вл. в/к бр. 142/ 
1947), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 22,4 квадратни километри. Лоцирано е југоис- 
точно од Драма и Доксат на надморска височина 
од 50 мсгри (24°13' х 41°0Г). Во минатото било 
мала чифлигарска населба во која според К'нчов 
живесле 150 Роми. Во пописот од 1913 година е 
испуштено од свиденција, најверојатно затоа што 
било напуштено, додека во пописот од 1920 годи- 
на е евидентирано со 96 жители. Во 1923-1924 
година по иселувањето на Ромите како муслима- 
ни во Турција, тука биле смсстени поголем број 
бегалски семејства со вкупно 386 житсли, колку 
пгго броело селото во 1928 година, а во 1940 го- 
дина нивниот број се покачи па 756 житсли. Зго- 
лемувањето на бројот па жителите се должи на 
исушувањето на блиското мочуриште и добива- 
њето од него нови плодни обработливи површи- 
ни, поради што тука биле сместени и други бе- 
галски семејства. Во 1951 година се попишани 906. 
во 1961 година 1.039, во 1971 година 818, во 1981 
година 874, а во 1991 година 831 жител. Селото е 
многу богаго. Главни производи на населението 
се памук, жито, фуражни и други зсмјоделски кул- 
тури, а внимание му се посветува и на кравар- 
ството. Бошинос е поврзано сос асфал ген пат, а 
од Доксат е оддалечено 11 километри.

25) БУК
- ПАРАНЕСГИОН Παρανέστιον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Поголемо село и самостојна општина во 
Драмската околија (н. на МВР бр. 9989/2.3.1929. 
Вл. в/к бр. 26/1929), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 150,2 квадратни километри. Ло- 
цирано е севсроисточно од Драма крај главниот 
пат и железничката линија што водат од Драма 
за Ксанти, во пепосредна близина на левиот брег 
на реката Места (24°30' х 41°16'). Неговата над- 
морска височина изиесува 120 метри. До 1924 гс-
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дина Бук бил населен исклучително со Турци. 
К'нчов го бележи со 400 турски жители, додека 
во пописот од 1913 година е евидентиран со 935, а 
во 1920 година со 406 жители. Во оваа бројка сс 
пресметани и жителите од соседните села (ма- 
ала) Чифлик Махалс, Јанозлу, Деделер, Муселим 
и Џами Махале (види за секое од нив посебсн 
опис). По иселувањето на Турците во 1923 година 
во Турција, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле сместени поголсм број бегалски семеј- 
ства со вкупно 798 жители, колку што броело се- 
лото во 1928 година. Во 1940 година нивниот број 
се покачи па 1.168. Во 1951 година се попишани 
822, во 1961 година 1.244, во 1971 година 685, во 
1981 година 552, а во 1991 година 597 жители. На- 
малувањето иа бројот на жителите по шеесетти- 
те години се должи на помасовпо иселување во 
поголемите градови. Сслото е мопше богато со 
разновидно земјоделско производство и развиено 
сточарство, поради пространите пасишта со кои 
располага. Тука се сместени жандармсриска пот- 
команда и пошта, кои го опслужуваат месното и 
жолното население, трговски и занаетчиски ду- 
ќани, како и железпичка станица. Во непосредна 
близина на селото на рската Месга сс гради го- 
лема брана и хидроцентрала. Акумулационото 
езеро нс само што ќе ја снабдува хидроцснтрала- 
та со нужните количества вода за добивање на 
електрична енергија, туку ќе служи и за навод- 
■ување на поголеми обработливи површини кои 
2-ι тој начин ќс даваат повисоки приноси.

26) БУКОВО
- ОКСЈА Οξυά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо македонско село кое 
<<ло сместено североисточно од Драма и северно 

Бук, во југоисточните падини на планината 
јВадопи (24°ЗГ х 4Г23'). До 1923 година било на- 
•глено со Македонци муслимани. Во пописот од 
®13 година е евиденгирано со 423 жители, но би- 
Ж ќи настрадало во Првата светска војна, во по- 
■■сот од 1920 годииа се попишани само 85 жите- 
-Ж По нивното иселување во Турција како му- 
оамани, по сила на .Позанската конвенција, тука 

сместени неколку бегалски семсјства со 
■г.зно 48 жители, колку што имало селото во 

година. Меѓутоа, поради оддалсченоста од 
«•-•'раќајнитс врски и нсмање услови за живе- 
Вкс. овие колонисти го папуштилс сслото и се 
Кслкле во други мсста, поради што селото е из- 
Фспшано од евиденцијата. А гарот на селото, кос 
® 30 година било и седиште на општината, е

- н во составот на општината Белен.

27) БУНАР БАШИ (ГОРНО БУНАР БАШИ)
- АНО КЕФАЛАРИОН (КЕФАЛАРИОН) 
Άνω Κεφαλάριον (Κεφαλάριαν)
(π. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 26.3.1955, Вл. в/к бр. 95/1955), со 
вкуппа поврпшна на општинскиот атар од 10,2 
квадратни километри. Сместено е југоисточно од 
Драма, од која с оддалечено 16 километри, крај 
главниот пат што води за Кавала (24°15' х 4Г04’), 
на надморска височина од 90 метри. До 1923 го- 
дина било насслено со Турци. Како такво, К'нчов 
го бслежи со 120 жители. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 125, а во 1920 година со 
220 жители. По иселувањето на Турците во Тур- 
ција во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
вснција, тука билс сместени бегалски семејства, 
со вкупно 389 житсли, колку пгго бросло селото 
во 1928 година. Во 1940 година нивниот број се 
покачи на 659. Со сместувањето на бегалците би- 
ла подигната и нова чисго бегалска населба на 
околу еден километар понајугоисток, па во попи- 
сот од 1951 годипа двете населби сс водат како 
поссбни. Така во 1951 година старото село Бунар 
Баши е евиденгирано како Горпо Бунар Баши со 
460 жители. Во 1961 година има 498, во 1971 го- 
дина 383, во 1981 година 381, а во 1991 година 433 
жители. Селото с мошнс богаго. Главни произ- 
води се тутун, жиго и други земјоделски произ- 
води, но внимание му се посветува и на сточар- 
ството. (Види и Долно Бунар Баши.)

28) БУРАЗАНЈ1И
- МИРОВЛИТИС Μυροβλήτης
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало ссло лоцирано источно од 
Драма на помалку од два километра североис- 
точно од Нусретли под чија општина и припаѓало 
(24° 19' х 4Γ10'). Во минатото било населено со 
Турци. Како такво, во пописот од 1913 година с 
евидентирано со 188, а во 1920 година со 278 жи- 
тслн. По иселувањето на Турците во 1923 година 
во Турција, по сила на Лозанската конвеиција, 
тука биле сместени бсгалски ссмсјс гва со вкупно 
226 жи гели, колку што броело селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година нивниот број се покачи на 
307. Во 1951 година се попишани 200 жители, до- 
дека во подоцнежпите пописи Буразанли нс сс 
спомнува како посебна населба, бидејќи е споено 
со селото Нусретли.

-■ѓните места во Егејска Македонија - I дел
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29) БУРАЏИК
- ВРАХОХОРИ Βραχοχώρι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо село сместсно северно 
од Драма во близина на грчко-бугарската грани- 
ца (24°06' х 41°33’). Неговото население пајверо- 
јатно го сочинувале Македонци муслимани. К'н- 
чов го испушта од евидснцијата, но во пописот од 
1913 година селото е евидентирано со 373 жите- 
ли. Бидејќи се наоѓало на самата граница, всро- 
јагно иастрадало во Првата светска војна, зашто 
во пописот од 1920 година с регистрирано само 
со 146 жители. По пивното присилно иселување 
во Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, како муслимани, селото иако преи- 
мснувано со ново грчко имс не било обновено, 
поради што е избришано од евиденција.

30) БУРНАЏИК (ПУРНАЏИК) 
-ТАМНОТОН Θαμνωτόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Помало село сместено иа надморска височи- 
на од 350 мстри ссвсроисточно од Драма (24°25' х 
41 "12'), околу еден километар северно од Козлу 
Кој, под чнја општина и припаѓа. Во минатото 
било населсио со Турци. Во пописите од 1913 и 
1920 година с евидентирано бсз житсли. Обповс- 
но с во 1923 година кога тука биле сместени два- 
есетпна бегалски семејства со вкупно 70 жители, 
колку ΙΠΤΟ имало селото во 1928 година. Во 1940 
годипа сс попишапн 122, во 1951 година 185, во 
1961 година 87, во 1971 година 55, во 1981 година 
52, а во 1991 годипа 40 жнтели. Намалувањето на 
бројот на житслите по педесеттите години сс 
должи на нивното помасовпо иселување во пого- 
лсмите грацски центри. Населението произведу- 
ва тутун, жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посвстува и на сточарството.

31) БУРСОВО
- АНТОХОРИОН Ανθοχώριον
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/31.12.1953)

Ссло 11 самосгојна општина во Драмската 
околија (н. од 29.9.1931, Вл. в/к бр. 342/1931), со 
вкупна површииа на општинскиот атар од 4,8 
квадратни километри. Лоцирано е јужно од Про- 
сочен и југозападпо од Драма (23°56' х 41°08'), на 
падморска височипа од 150 метри. Во минатото 
било населено со Гурци. Како такво, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 283, а во 1920 
година со 113 жители. По иселувањето на Тур- 
ците во 1923 година во Турција, по сила на Лозан- 
ската конвснција, тука биле сместени 45 бегал- 
ски семејства'со вкупно 187 житсли, колку што 

броело селото во 1928 година. Поради сместува- 
њето и на други бегалски семејства, во 1940 гојв- 
иа нивниот број се покачи на 439 жители. Во 1951 
година се попишани 384, во 1961 година 412. во 
1971 година 239, во 1981 годипа 212, а во 1991 п>- 
дина 181 жител. Намалувањето на бројот на ж»- 
телите по шеессттите години се должи на пом> 
совно исслување како на цели семејства така а 
на поедипци во поголемите градови. Населени- 
ето произведува жито, тутун и други земјоделси 
производи, а сточарството е малку развиено.

32) БУРХОВО
- КОКИЊА (КОКИНО)
Κοκκινιά (Κόκκινο)
(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Нскогашно мало македонско село во атарот 
па општината Осеница, на три километри источ- 
но од неа, во јужното подножје на планината Ро- 
допи (24° 16' х 4Г221) на надморска височина од “11' 
метри. Неговото македонско нассление во неми;- 
питс години го примило исламот. Во пописот са 
1913 година е евидентирано како такво со 139. * 
во 1920 година со 226 житсли. По иселувањето ѕа 
муслиманите во Турција, по сила па Лозанскат» 
конвенција, во сслото бил сместен поголем брај 
бегалски семсјства со вкупно 226 жители, колгу 
игго се евидептираии во 1928 годипа, за нивнист 
број да сс намали во 1940 година само на 91 ж>- 
тсл. Сслото настрадало во Граѓанската војна ι 
по нормализирањето на ситуацијата не било об- 
новсно, поради што е избришано од евиденција

33) БУТИМ
КРИТАРАС Κριθαράς

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо македонско село ѕ? 
атарог на општииата Блацен. Било сместено сс- 
верозападно од Драма на четири километри '■·- 
падно од Блацен (23°59' х 4Г23'). Неговото насело- 
ние до 1924 година било чисто максдонско. Кз- 
чов селото го спомнува како такво со 400 макв- 
донски жители. Во пописот од 1913 година е ев*· 
дентираио со 329, а во 1920 година со 198 жителж 
Во 1923 година исплашени од познатите настана 
во Трлис и Кара Ќој (види предговор), селанитс 
се иселиле во Бугарија (официјално 195 душе. 
Откако ја постигнале саканата цел, грчкитс власп 
тука сместиле десет бегалски семејства со вкупѕ» 
26 жители, но тие малку подоцна го напупгпж 
селото поради немање услови за живеење п сс 
преселиле во други места, така што во пописо- 
од 1928 година селото не е евидентирано кас· 
населба и е избришано од евиденција.
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34) БУЧАН (БОЖАН)

Поголемо македонско село лоцирано во та- 
канаречената Чечка нахија, северно од Драма, во 
ужните падини на планината Родопи. Неговото 
заселсние по потекло било македонско, кос во 
вемирните години го примило исламот. К'нчов го 
бележи со 250 Македоици муслимани. Селото ве- 
ројатно пастрадало за време на Балканските вој- 
и. бидејќи во пописите од 1913 и 1920 година не 
рс спомнува. Не било обновено, поради што с из- 
•ришапо од евиденцијата на населените места.

35) БУЏАК
- ВЛТИСПИЛОН Βαθύσπηλον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо гурско ссло во атарот 
■а општипата Органџи. Сместено е југоисточно 
к4 Драма на околу сден километар јужно од 
■Јргапџи, на надморска височипа од 680 метри 

-- 18' х 4ΓΌ5'). Во 1913 година е евидентирано со 
рЧЈ. а во 1920 година со 885 турски жители. По 
Βλιηοτο принудно иселување во Турција во 1923 
жшна, по сила на Лозанската конвенција, тука 
Ввпе сместени бегалски семејства - вкупно 778 
■ггалци, колку што бросло селото во 1928 го- 
ква. Во 1940 годипа се попишани 817, во 1951 го- 
|»=а 1.148, во 1961 година 600, во 1971 година 273, 
Р* 1981 година 255, а во 1991 година 216 жители. 
Исетното намалување на бројот на жителите по 
Кзесеттите години се должи на масовното исе- 
I·'; н.с на цсли семејства и на поединци во пого- 
■Егитс градови. Насслснието произведува тутун, 

и други зсмјоделски производи, а делумно с 
В^'?лсно и сточарството.

36) БУЏАК Μπουτζάκ

Северозападно од Просочен и северозападно 
■I Кобалишта, под чија општина припаѓало, ле- 

малото турско село Буџак (23°55' х 41°14'). 
1913 година е евидентирано со 240, а во 1920 

■ВЕа со 274 жители. По принудното иселување 
Гурците во 1923 годипа во Турција, по сила на 

ранскага конвенција, Буџак не бил обновен и 
■Мк? такво ссло го с избришано од евиденција.

37 ВЕЗМЕ
- ЕКСОХИ Εξοχή
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогаш поголемо македоиско село и само- 
’ ппггина во Драмската околија (3.2.1922, Вл.

8 1922), со вкупна површипа на општип- 

скиот атар од 44 квадратни километри. Сместсно 
е северозападно од Зрново од кое е оддалечсно 
12 километри (23°50' х 41°25'), во непосредна бли- 
зина па грчко-бугарската граница. Неговата над- 
морска височина изнесува 610 метри. Во минато- 
то Везме било едно од најголемите македонскп 
села во овој регион. Според К'нчов имало 750 
жители. Меѓутоа, бројот на жителите веројатно 
бил многу поголсм, ΙΙΓΓΟ се гледа од пописите од 
1913 година, кога тука биле евидентирани 1.004, и 
од 1920 година кога се регистрирапи 1.185 жители. 
До лстото 1924 година Македонците од Везме го 
издржувале притисокот на грчките власти и се 
противеле да сс селат во Бугарија. Мегутоа, по 
бруталпата провокација и убиството на 17 селани 
од Трлис и Кара Ќој на 27 јули 1924 година, тис 
се исплашиле и масовпо сс иселиле во Бугарија 
(официјално 507 души), а во селото останале со- 
сема мал број македонски семејства. На местото 
на иселсните Македопци грчкитс власти смести- 
ле повсќс од 170 бегалски семејства - вкупно 617 
бегалци, така пгго селото станало мешана насел- 
ба со вкупно 734 души, од кои само 117 Маке- 
донцп. Во 1940 година Везме, како мешана иа- 
селба, е регистрирана со 873, во 1951 година со 561, 
во 1961 годпна со 594, во 1971 година со 289, во 1981 
година со 204, а во 1991 година со 239 жители. 
Намалувањето на бројот на жителите во шеесет- 
тите годипи се должи на помасовно иселување во 
поголемите градови. Населението произведува ту- 
тун, жито, компири и други земјоделски произво- 
дп. Внимапие му посветува п па сточарството.

38) ВЕРЏЕНИЦА (ДРАЖЕНИЦА)
- ВОСКОТОПИ Βοσκοτόπι
(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно македонско село сместено север- 
но од Драма во јужните падини на планината Ро- 
допи во атарот на општината Рашово. Спаѓало 
во таканаречената Чечка нахија. Неговото насе- 
ление според К'нчов го сочииувале Македонци 
муслимани и како такво тој го бележи со 200 жи- 
тели. Во пописот од 1913 година е евидептирапо 
со 379, а во 1920 година со 325 житсли. По нив- 
ното присилно иселувањае во 1923 година во Тур- 
ција, под сила на Лозанската конвенција, селото 
Верџеница, иако било преимепувано со ново грч- 
ко име, не било обновено, поради што е избри- 
шано од евиденцијата на населените места.

39) ВИСОЧАНИ
- КСИРОПОТАМОС Ξηροπόταμος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Големо село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (и. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), 
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со вкупна површина на општинскиот а гар од 84,8 
квадратни километри. Лоцирано е на десетина ки- 
ломстри северозападно од Драма (24"06' х 4Γ12') 
на надморска височина од 260 метри. До 1923 го- 
дина во ова село живееле претежно Македонци и 
помал број Гурци. Според К'нчов тука живееле 
1.150 Македонци, 350 Турци и 12 Роми. Како так- 
во, во пописот од 1913 година е евидентирано со 
1.544, а во 1920 година со 1.698 жители. По иселу- 
вањето на Турците во 1923 година во Гурција, по 
сила на Лозанската конвенција, и на извесен број 
македонски семејства во Бугарија, во селото би- 
ле сместени 87 бегалски семејства со вкупно 396 
жители. Така селото станало мешано, по и на- 
таму апсолутното мнозинство го сочинувалс Ма- 
кедонците. Во пописот од 1928 година е реги- 
стрирано со 1.925, а во 1940 година со 2.568 жите- 
ли. Бидејќи не иастрада во Втората светска вој- 
на, во текот на Граѓанската војна во Грција се- 
лото нс само што го задржа свое го население ту- 
ку неговиот број осетно се зголеми. Така во 1951 
година се попишани 2.677, а во 1961 година 3.051 
жител. Во шеесеттите години дел од жителитс ги 
зафати треската за иселување во поголемите 
градови, така што во 1971 година се попишани 
2.023, во 1981 година 2.381, а во 1991 година 2.401 
жи гел. Височани е мошне богаго ссло. Основни 
производи се тутун, жито и други земјоделски 
производи, а развиено е и лозарството. Поради 
иространите пасишта внимание му сс посветува и 
на сгочарството. Во селото с сместсна жандар- 
мсриска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села.

40) ВИТОВО
- ДЕЛТА Δέλτα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо македонско ссло, смес- 
стсно северно од Драма во јужнигс падини на 
планината Родопи (24°05' х 41°25°), на надморска 
височина од 540 мегри. Административно влегу- 
ва во составот на оппггинатаБорово. До 1923 го- 
дина неговото население било чисто македонско 
кое во пемирниге години го примило исламот. 
Како такво, К'нчов го бслежи со 340 Македонци 
муслимани, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со .318, а во 1920 година со 305 жители. По 
нивного присилно иселување во Турција како мус- 
лимани, по сила иа Лозанската конвенција, грч- 
ките власти тука сместиле триесетина бегалски 
семејства со вкупно 103 жители, колку што има- 
ло селото во 1928 година. Во 1940 година нивниот 
број сс покачи на 206, поради населување тука на 
извессн број семсјства од околните попасивни 
ссла. Витово настрадало во Граѓанската војна, 

кога неговото население било повлечено во 
лс го. По нормализирањето на ситуацијата со 
весно задоцнувањс се вратил само дел од негс 
те жители. Во пописот од 1951 година селото 
се спомнува, бидејќи се ушге не било обнове: 
додека во пописотод 1961 година е регистрира 
со 91, во 1971 година со 29, во 1981 година са 
со 11, а во 1991 година со 22 жители.

т

41) ВЈ1АДИКОВО
- ОРОПЕДИО (ОРОПЕДИОН) 
Οροπέδιο (Οροπέδιον)
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Пскогашно поголемо македонско село, с* 
стсно северно од Драма во јужните падини на ѓ 
допитс, на надморска височина од 670 метри (2- 
х 41°20’). Административно влегува во состал 
на општипата Осеница. К'нчов го бележи со Ј 
житсли Македонци муслимани, додека во п<ч 
сот од 1913 година е евидентирано со 567, а 
1920 година со .352 жители. По нивното присиг 
иселување во Турција во 1923 година како муа 
мани, но сила на Лозанската конвенција, тука · 
лс сместени околу шеесет бегалски семејства 
вкупно 204 души, колку пгго броело селото 
1928 годииа. Во 1940 година се попишани 275 з 
тсли. Владиково како планинско село настраза 
во Граѓанската војна, кога населението нао 
било повлечено во полсто од грчката монагЈ 
фатистичка војска. По нормализирањето на : 
туацијата со извесно задоцнување се вратил са 
мал дсл од неговите поранешни жители. За «а 
мс на пописот во 1951 година сслото се уште 
било обновепо, поради што и не се спомнува. : 
дска во 1961 година е евидснтирано со 90, а 
1971 година само со 11 души, кои наскоро псп 
сс иселиле, така што селото е избришано од α 
денцијата на населените места. Обновено е 
послендите години и во пописот од 1991 годм· 
евидентирано со 29 жители.

42) ВОДОВИШТА
- АГИЈА ПАРАСКЕВИ (ВАЛТОХОРИа 
Αγία Παρασκευή (Βαλτοχώριον)
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.192') 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1*

Село и самостојна општииа во Драмси 
околија (н. од 17.4.1936, Вл. в/к бр. 184/19??► 
вкупна површина на општинскиот атар од 1 
квадратни километри. Водовишта е сместено -у· 
од Драма (24°09' х 41°02'), од која е оддалече 
околу 22 километри, а неговата надморска в· 
чина изнесува 50 мс гри. К’нчов го испуигги 
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рвзенција, а веројатно се работи за чифлигар- 
■№ ааселба во која биле вработени семејства на

Во пописот од 1913 година населбата с 
квентирана со 137, а во 1920 година со 159 жп- 
Жт’ По нивното принудно иселување во Тур- 
ж · како муслимани, 'гука биле сместени 64 бе- 
ккхи семејства со вкупно 329 житсли, колку 

имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
кв аопишани 388, во 1951 година 707, во 1961 го- 
ГЗ-: - "89, во 1971 година 647, во 1981 година 618, а 

(■» .991 година 601 жител. Својот просперитст 
ЖЈ то го должи на фактот што лежи в поле и 
Вполага со плодно земјиште добиено по извр- 
■кзите мслиорации и ослободувањето па нови 
■кнни обрабогливи површини од блиското ису- 
вс - мочуриште. Од ова земјиште сс добиваат и 
■I ѕве високоприносни рсколти во годината. На- 
■васнието произведува многу памук, жито, фу- 
■игжни и други земјоделски производи, а вни- 
■взие му посветува и на краварствого.

43) ВОЛАК
-ВОЈ1АКС Βώλαξ

Големо село и самостојна фппггина во Драм- 
I «х.1Та околија. Сместено е северозападно од Дра- 
I »- н северно од Просочен, од каде е оддалечено 
[ ΪΒ километри (24°00’ х 41°19’), на надморска висо- 
|чгаа од 830 метри. До 1924 година нсговото насе- 
I ление било чисто македонско, а селото било едно 
I :. најголемитс македонски села во ова подрачје.

1 нчов го белсжи со 1.130 македонски жители, 
| :< дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
■ во 894, а во 1920 година со 806 жители. И покрај

Јгитисокот на грчките власти за исслување во 
I Бугарија, Македонците од Волак го издржаа при- 

твсокот, не се исплашија од грубата провокација 
| гзвршена во Трлис и Кара Ќој на 27 јули 1924 го- 

ина и останаа во селото, освен сосема мал број 
«акедонски семејства кои се иселија во Бугарија. 
На местото на иселените малобројни Македонци 
”· ка било сместено само едно бегалско семејство 
■а учител, со три члена). Волак како чисто ма- 
седонска населба во пописотод 1928 година е ре- 
гистриран со 913 жители, додека во пописот од 
. ;40 година селото е евидентирано со 2.267 души, 

кои 1.614 од машки пол, што зборува дека во 
ваа бројка се пресметани и војницитс од полкот 

I вој бил стациониран во селото. Во 1951 година се
■опишани 1.049, во 1961 година 1.408, во 1971 го- 
:ина 1.049, во 1981 година 1.043, а во 1991 година 
’ <)90 жители. Населението произведува тутун, 
«пгго, компири и други земјоделски производи, а 
поради пространите пасишта со кои располага 
внимание му се посветува и на сточарството.

44) ВОЛКОВО
- ХРИСОКЕФАЈ1ОС Χρυσοκέφαλος 
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогаш поголсмо македонско ссло на околу 
седум километри северно од Зрново (23°52' х 41°22'), 
на надморска височина од 580 мсгри. Претставу- 
ва самостојна општина (н. од 11.12.1933 Вл. в/к бр. 
391/1933), со вкупна површипа на опиггинскиот 
атар од 18,1 квадратни километри. До 1924 годи- 
на тука живеелс Македонци кои во нсмирнитс 
години поради поголема сигурност на животот и 
на својот имот го примиле исламот. К'нчов Вол- 
ково го спомиува како македонска муслиманска 
населба со 550 житсли, ио тоа било мпогу пого- 
лемо, 1пто се гледа од пописотод 1913 година ко- 
га билс евидентирани 1.055 жители. Селото дс- 
лумио настрадало во Првата светска војна, гака 
пгго во 1920 година се попишани 789 жители. По- 
ради тоа што билс муслимани, по сила на Лозан- 
ската конвенција во 1923 година биле принудно 
иселепи во Турција, а на пивпо мссто биле смест- 
сни 131 бегалско семејство со вкупно 592 жите- 
ли. колку што имало сслото во 1928 година. Во 
1940 година бројот на жителитс се зголеми на 
979, бидсјќи 'гука во мсѓувремс билс сместени бе- 
галски ссмсјства од напуштени планински пасив- 
ни села. Селото дслумио настрадало и во Граѓан- 
ската војна кога неговите житсли насила бплс 
повлсчени во Зрпово. По нормализирањето на 
ситуацијата во селото се врати само дел од него- 
вигс житсли. Во 1951 година е регистрирано со 
653, во 1961 година со 701, во 1971 година со 428, 
во 1981 година со 334, а во 1991 година со 271 жи- 
тел. Драстичното намалување на бројот на жите- 
литс по шеесеттите години се должи на иселува- 
н>с на поголем број семејства и посдинци во по- 
големи гс градови. Населението произведува тугун, 
жито, компири и други земјоделски култури. 11о- 
ради пространите пасиигга со кои располага се- 
лото, внимание му сс посветува и иа сточарството.

45) ВРПГГЕН
- ВИРСАН Βήρσαν

Некогашно мало село населено со Македон- 
ци муслимани. Било сместено северозападно од 
Драма, во југозападните падини на Родопигс (24°06' 
х41°2Г), околу четири километри североиссточно 
од селото Сидерово. Административно влегува- 
ше во сосгавот на општината Волак. К'пчов го 
спомнува со 184 жители, во пописот од 1913 го- 
дина с свидентирано со 144, а во 1920 година со 
110 жители. По присилното иселување на мусли- 
маните во Турција во 1923 година, селото нс било 
обновено и со наредбата на МВР број 7512 од 
1928 година е избришано од свиденција.
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46) ГАБРОВО
- КАЛИТЕА Καλλιθέα

Мало село во распагање во агарог на оп- 
пггнната Ени Ќој (Ставруполис). Сместено е се- 
всроисточно од Ени Кој и југоисточно од Мар- 
гариг, во југоисточните падипи на планината Ро- 
допи, на надморска височина од 700 метри (24"44' 
х 4ΓΊ5'). Неговото паселение во мииагото веро- 
јатно го сочинувале Македонци муслимани и ка- 
ко такво во пописот од 1913 година с евидснти- 
рано со 143. а во 1920 година со 117 жители. 11о 
нивното иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанскага конвенција, тука билс смсс- 
гени 38 бегалски семејства со вкупно 142 жители. 
Во 1940 година се попишани 172, во 1951 година 
153, во 1971 година 61, во 1981 година само 6, а во 
1991 годипа 26 жители.

нивниот број се покачи на 115. Во 1951 година се 
попишани 94, во 1961 година 82, во 1971 година 
43, во 1981 година само 28, а во 1991 година 35 
житсли, со тенденција селото да биде напуштено 
исцело. Малобројното население произведува ту- 
тун и жито.

49) ГЕФИРА (МОСТ) Γέφυρα

Мала населба подигната во нспосредна бла- 
зина на Долно Караџа Ќој (24°ЗГ х 4Г15°) по Гра- 
ѓанската војна во Грција. Нрв пат се спомнув 
како населба во пописот од 1961 година со 11 жг- 
тели. Во подоцнежните пописи не сс споми}» 
повеќе, бидејќи сс смета дека с споена со Долз· 
Караџа Ќој.

47) ГАСОРИЈАНИ
ПОЛИПЕТРОН Πολύπετρον

(и. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало турско село во атарот на општината 
Органџи. Било лоцирано источно од Доксат и од 
селото Органџи (24"19' х 4Г06'), под чија опигги- 
на припаѓало. Неговата надморска височина из- 
несува 470 мстри. Во пописот од 1913 година с 
евидентирано со 290, а во пописот од 1920 годипа 
со 241 житсл. По нивното иселување во Турција 
во 1923 година, по сила на Лозанската конвен- 
ција, тука билс сместени дваесетина бегалски се- 
мсјства со вкупно 94 жители, колку што имало 
селото во 1928. Во 1940 година селото било ре- 
гистрирано со 99 жители. Настрадало во Втората 
свстска војна, а бидејќи по нормализирањето на 
сигуацијата нс било обновено, избришано е од 
евиденција.

48) ГЕРИКЛИ
-ГИРОС Γύρος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено североисточно од Дра- 
ма (24Ί9' х 4Γ12'), околу четири километри сс- 
верно од Горно Шимширли, под чија општина 
припаѓа. Надморската височна на селото изнесу- 
ва 360 метри. Неговото население во минатото 
било турско. Селого како такво во пописот од 
1913 година е евидентирано со 75, а во 1920 го- 
дина со 67 жители. По нивпото принудно иселу- 
ван.е во Турција, по сила на Лозанската конвсн- 
ција, во 1923 година, тука биле сместени 18 бс- 
галски семејства со вкупно 97 жители, колку пгго 
бросло селото во 1928 година. Во 1940 година

50) ГЕФИРА НЕСТУ (МОСТ НА МЕСТА)
Γέφυρα Νέστου

Мала бегалска населба основана по 1924 
дина во близина на сслото Осеница, под чија 
штипа и припаѓала (24*43' х 4Г22'). Името до 
оттаму што е подигната крај десниот брег на 
ката Места. Прв пат с евидентирана како нас 
ба во пописот од 1928 година со 330 жители 
подоцнежните пописи пе сс спомнува како пос 
на населба, бидејќи е споена со сслого Осек 
(види и село Осеница).

51)ГЛУМ
- ПЛАКОСГРОТОН Πλακόστρωτον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.192" I

Некогашно село во атарот на ошити· 
Љубан. Било смес гено во јужните падини на ѕ 
нината Родопи, околу пет километри јужж> 
Љубан (24°17’ х 4Γ22'), на надморска височим 
850 метрн. Нсговото население во минатотз 
сочинувале Македонци кои во немирните гси 
за поголема сигурност на личниот живот и ■ 
тот го примиле исламот. Како такво, К’нчсв 
бслежи со 225 жигели, во пописотод 1913 го> 
е свидентирано со 244, а во 1920 година со 1 
жители. По нивното прииудно иселување воД 
ција како муслимани во 1923 година, по скхж 
Лозанската конвенција, тука билс сместени » 
тина бегалски ссмејсгва со вкупно 29 жгх 
колку што имало селото во 1928 година. Вс 2’ 
година нивниот број сс покачи на 64. Селот? I 
страдало во Вгората светска војна и повеќ 
било подигнато, поради што е избришано ол α 
дснција.
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52) ГОГЧЕЛИ
- ПРИНОЛОФОС Πρινόλοος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено североисточпо од Дра- 
ма крај главниот пат и железничката линија што 
аодат од Драма за Ксанти (24°23' х 4Γ12'). Него- 
■ата надморска височина изнесува 340 метри. Ад- 
мннистративно влегува во составот на опшгина- 

Козлу Кој. Неговото население во минатото 
с«ло турско. Во пописотод 1913 година селого е 
■спуштепо од евиденцијата, додека во 1920 годи- 
■а е евидентирано со 39 житсли. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени бегалски семејства со вкупно 75 житсли, 
колку што бросло селото во 1928 година. Во 1940 
година нивниот број се покачи на 162. Во 1951 
година се попишани 128, во 1961 година 157, во 
Г-"1 година 70, во 1981 година 58, а во 1991 годи- 
аа 83 жители. Намалувањето на бројот на жиге- 
Јите по шеесеттитс години сс должи на пома- 
«•■вно иселување во поголемите градови. 11асс- 
жпието произведува тузун, жито и други земјо- 
Жлски култури. Поради пространите пасишта со 
жои располага селото, внимание му се посветува 
ι на сточарството.

53) ГОЛАК
- ПЕРИХОРА Περιχώρα
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во Драмската 
-колија (н. од 4.4.1934, Вл. в/к бр. 131/1934), со 
вжупна површина на општинскиот атар од 4,4 
«вадратни километри. Сместено с југозападно од 
Драма и северозападно од Зихна (23°57* х 4Г05’) 
■а надморска височина од 190 метри. Во минато- 
к> тоа бил чифлик во кој живееле ссмсјства на 
- ми. К'пчов не го спомнува, а во пописот од 
ΙΊ3 година е свидентирано како напуштена на- 
селба. Обновено е веднаш по Првата светска вој- 
«а кога тука се сместени бегалски семсјства со 
■купно 122 жители, колку што се попишани во 
!920 година. Во 1923 година тука билс сместени и 
ιρ’.πι бегалски семејства, така што во 1928 годи- 

во селото сс наоѓале 105 бегалски семејства со 
1Γ.ΠΗΟ 536 жители, чиј број во 1940 година се по- 
1зчи на 564. Во 1951 година се попишапи 552, во 
1961 година 536, во 1971 година 302, во 1981 годи- 
ѕа 249, а во 1991 година 396 жители. Населението 
^роизведува тутун, жито и други земјодслски 

изводи, а дслумпо е развиено и сточарството.

54) ГОЛЕМО СИВИНДРИК
- МЕГАЛОКАМПОС Μεγαλόκαμπος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село π самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 9.12.1927, Вл. в/к бр. 311/1927), со 
вкупна површина на општиискиот атар од 7,3 
квадратни километри. .Поцирано с југозападио од 
Драма и североисточно од Зихна (24°00' х 4ΓΌ7') 
на падморска височина од 70 метри. Во мипатото 
било чифлигарска населба во која според К'нчов 
жпвселс 40 Максдонци и 50 Роми. Во пописиге 
од 1913 и 1920 година оваа населба нс се спомну- 
ва. бидејќи била напуиггена. Обновена е во 1923- 
1924 година кога во неа биле сместени 144 бсгал- 
ски семејства со вкупно 537 житсли, колку што 
имало сслото во 1928 година. Во 1940 година се 
попишани 756, во 1951 година 740, во 1961 година 
675, во 1971 годипа 486, во 1981 годипа 478, а во 
1991 година 474 жители. Селото е мошне богато, 
бидејќи лсжи в полс и располага со плодни обра- 
ботливи површипи од кои се добиваат и по двс 
рекол ги во годината. Населението произведува 
многу памук, жито, фуражни и други зсмјодсл- 
ски производп, а внимание му сс посветува и иа 
краварството.

55) ГОРЕНЦИ
- КАЛИ ВРИСИ Καλή Βρύση
(ιι. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Поголемо ссло и самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 14.3.1923, Вл. в/к бр. 80/ 
1923), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 27,2 квадра гни километри. Смсстсно с западно 
од Драма и јужно од Просочеп (23°55' х 4ΓΌ9') па 
иадморска височина од 270 метри. Неговото 
паселение до 1924 година било чисто македонско. 
Како такво, К’нчов го бележи со 950 житсли, 
додска во пописотод 1913 година е евидентирано 
со 771, а во 1920 година со 874 жители. И покрај 
силпиот притисок од грчки гс власти за иселува- 
ње во Бугарија, Горенци го напуштиле сосема 
мал број македонски семејства, на чие место грч- 
ките власти смсстиле 51 бегалско семсјство со 
вкупно 211 дупш. Така селото станало мешана 
населба со вкупно 1.204 жители, колку што сс 
евидептирани во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниот број се покачи на 1.678. Нспосрсдно по 
Втората светска војна, под притисок и силеп те- 
рор на грчката дссница, поголем број македон- 
ски семсјства и поедипци билс принудспи да по- 
бараат спас во Бугарија. Поради тоа во пописог 
од 1951 година сс евидентирани 1.318, во 1961 го- 
дина 1.508, во 1971 годииа 1.084, во 1981 година 
1.109, а во 1991 година 832 жители. Намалување- 
то на бројот на жителите по шеесеттитс години 
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сс должи иа помасовно иселување во поголеми ге 
градови. Населенисто произведува многу тутун, 
жито и други земјодслски производи, а делумно е 
развисно и сточарството.

56) ГОРНО АЛИ ЌОЈ
АНО МАНДРЈА Ανω Μανδριά 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссло сместено во северозападниот дсл на 
Родопитс крај изворитс на Мечкина Река (24"24' 
х 4 Г‘29’) во атарот на нскогашната општина Или- 
|,!с. До 1923 година било паселено со Турци, а ка- 
ко гакво во пописот од 1920 година е евиден- 
гирано со 280 жигели. По нивпото принудно исс- 
луван.е во 1924 година во Турција, Горно Али 
Ќој не било обновено, поради што с избришано 
од евиденцијата на населените места.

57) ГОРНО КОЗЛУЏА
ΑΙΙΟ КАРИОФИТО11 Άνω Καρυόφυτον 

(ιι. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Ссло и самостојна ошптипа (и. од 13.11.1919, 
Вл. в/к бр. 251/1919) со вкупна површина на оп- 
1ПТИПСКИОТ атар од 43,1 квадратни киломсгри. 
( мсстено с северозападно од Ксанти во југоис- 
точпите падини на Родопите (24°40' х 4Γ16') на 
надморска височина од 560 мстри. Неговото на- 
сслсние во мпна гото било турско. Во пописот од 
1913 година с евидентирано со 825, а во 1920 го- 
дина со 812 жители. По иселувањето на Турцитс 
во 1923 година тука билс сместени 143 бегалски 
семејства со вкупно 627 жители. Во пописот од 
1940 година сслото с свидснтирано како двс на- 
сслби - Горно и Долно Козлуџа. Горно Козлуџа е 
регистрирано со 448 жители, во пописот од 1951 
година се попишаии 351, во 1971 година 122, во 1981 
година 147, а во 1991 година 159 жители. Неговото 
населсиие претсжно се занимава со сточарство, а 
номалку со земјоделство осповни производи се 
тутун и компири. (Забелешка: Горно Козлуџа, 
како и цслата општина, до 1923 година спаѓаше 
во Драмската околија, но со наредба на грчката 
влада од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/ 1923 е одвоено 
од Драма и приклучено кон околијата Ксанти).

58) ГОРНО ШИМШИРЛИ
- АНО ПИКСАРИОН Άνω Πυξάριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (н. од 14.3.1934, Вл. в/к бр. 108/1934), 
со вкупна површина на оппггинскиот атар од 19,9 
квадратни километри. .Поцирано е источно од 

Драма крај главниот пат и железничката линч 
ιπτο водат од Драма за Ксанти (24°19' х 41°10‘ . 1 
надморска височина од 300 метри. Неговото ѕ 
сслсние до 1924 година било турско. Во попжл 
од 1913 година селото с евидентирано со 78. а ι 
1920 година со 135 жители. По нивпото приси· 
иселување во Турција во 1923 година, по сила 1 
Лозанската конвенција, тука билс сместени ?в 
лу 25 бегалски семсјсгва со вкупно 87 жшл 
колку што имало сслото во 1928 година. Во ’9< 
година се попишани 85, во 1951 година 64, во 191 
година 139, во 1971 година 63, во 1981 година 29 
во 1991 година 34 жители, со тенденција и тве 1 
го напупггат селото кое е мошне бедно. Освов 
производ с тутун, сс произведува помалку жгл 
а развиено с и сточарс гвото.

59) ГОРНОВО (ГОРУНОВО)
- ВУIΙΟΙ1Ј1 ΑΓΑ Βουνοπλαγιά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.192'

Мало ссга напушгеио село, сместено на 
лу шсст киломсгри северно од Козлу.Ќој (2-ГЗ 
х 4Г20') под чија општина припаѓало. Во минп 
то било населено со Македонци муслимани. Ка 
такво во пописот од 1913 година е евидентираЈ 
со 352, а во 1920 година со 295 жители. По ни 
ното принудно нсслуваљс во Турција во 192' п 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука & 
ле смсстсни дваесетина бсгалски ссмсјства I 
вкупно 54 жители, колку што имало селотг ι 
1928 година. Во 1940 година нивниот број се а 
качи на 170, што се должи на доселувањето 1 
колонисти од попасивните планински села во α 
биле сместени во 1924 година. Горново во 19! 
година е регистрирано со 42, а во 1961 година ; 
65 жители. Во подоцнсжните пописи (1971. 19* 1 
1991 година) село го не се спомнува, бидејќи е ѕ 
пуштено. Неговитс жители се преселени делрв 
во Козлу Кој, а дслумпо во поголемите градовж

60) ГРАМЕНИЦА
-ГРАМЕНИ Γραμμένη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Околу десетина километри северозапазвг 
од Просочен на надморска височина од 125 мегр· 
е сместено селото Граменица (23°54' х 4Γ13'). Тоа 
претставува самостојна општина во Драмскат* 
околија (н. 29.1.1934, Вл. в/к бр. 48/34), со вкушв 
површина на општинскиот атар од 4,8 квадратв! 
километри. До 1923 година неговото населенж 
било македонско. К'нчов го бележи како такѕ 
со 200 македонски жители, во пописот од 191* 
година е евидентирано со 144, а во 1920 година сс 
199 жители. Под притисок на грчките власп 
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> с-ар дел од Македонците биле принудени да сс 
Шхлат во Бугарија. На местото на исслените Ма- 
■е 1 нци во 1923 година тука биле сместени 77 бе- 
■мски семејства со вкупно 287 души, така што 
<= ’ го во 1928 година с регистрирано со 391 жи-

Поради смсстувањс и на други бегалски се- 
•е ства, нивниот број во 1940 година се покачи 
■I ‘ '1. Во 1951 година се попишани 678, во 1961 
Пана 676, во 1971 година 395, во 1981 година 

а во 1991 година 311 жигели. Осетното нама-
>>е по шеесеттите години се должи на пома- 
иселување во поголемите градови. Селото 

■ведува многу тутун, жито и други земјо- 
л производи, а делумно неговото насслсние 

занимава и со сточарство.

- ГРОЗДЕЛ (ГУРЖДЕЛ)
МАГНИСИОН Μαγνήσιον

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо село населено со Ма-
- -:пп муслимани. Било лоцирапо во југоза- 

рЈКите падипи на Родопите (24° 18' х 4Г2Г), се- 
■Чхшсточно од Драма и источно од Осеница под 
■^аопштина припаѓало. Неговата надморска ви- 
шчина изнесува 680 метри. К'нчов го белсжи со 

Македонци муслимани, додска во пописот од 
Λ3 година е евидентирано со 280, а во 1920 го- 

ч со 244 жители. По нивното присилно иселу- 
во 1924 годипа во Турција како муслимани, 

сжла на Лозанската конвепција, гука биле смес- 
а триесетина бегалски семејства со вкупно 
жител, колку што имало сслото во 1928 годи- 
Во 1940 година нивниот број покачи иа 183. 
пдел настрадал во Граѓанската војна, а по 
мализирањето на ситуацијата не бил обновен, 
азбришан од евиденција.

62)ДАЛА  (ДАЉА)
-ПОТАМАКИОН Ποταμάκιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, околу четири ки- 
три југозападно од Катун, под чија општина 
Цѓало, на надморска височипа од 600 метри 

Граѓанската војна во Грција лежсло малото 
Дала (24°36' х 4Г20'). Во минатото, како и 
сето околни села од овој регион, било на- 
ιο со Македонци муслимани. Како такво, во 
»т од 1913 година с евидентирано со 183, а 

1920 година со 156 жители. По нивното при- 
■о иселување како муслимани во Турција во 
? година, по сила на Лозаиската конвенција, 
* биле сместени бегалски семејства со вкупно 
жжтели, колку што имало селото во 1928 го-

Во 1940 година нивниот се број покачи на 

115. Селото насградало во Граѓанската војна и 
по нормализирањето на ситуацијата не било об- 
новсно, поради што е избришано од евиденци- 
ја.

63)ДЕБРЕЏИК
- АХЛАДОМИЛЕА Αχλαδομηλέα 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло, сега во распаѓање, во атарот на 
општината Блацен, три километри северно од ис- 
тоимсното село (24°00' х 4Γ25'), на надморска ви- 
сочина од 650 метри. Неговото население веро- 
јатно било турско. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 220, а во 1920 година со 212 жи- 
тсли. По нивното принудно иселување во Тур- 
ција во 1923 година, по сила- на Лозанската кон- 
венција, тука билс сместени триесетина бегалски 
семејства со вкупно 92 жители, колку што бро- 
ело селото во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниот број се покачи на 115. Селото настрадало во 
врсмето на Граѓанската војна кога неговите 
жители биле повлечени во големите центри. По 
нормализирањето на сигуацијата во селото се 
вратил само дел од жителиге, и тоа со извесно 
задоцнување, поради што во пописот од 1951 го- 
дина е регистрирано без жители, додека во 1961 
година е евидентирано со 76, во 1971 година со 
24, во 1981 година со 6 жители, а во пописот од 
1991 годипа се води пак без жители.

64) ДЕДЕЛЕР
- КАПНОФИТОН Καπνόφυτον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Маало на големото село Бук, сместено на 
еден километар јужно од него (24°30' х 4Γ15') на 
надморска височина од 170 метри. Неговото на- 
селение до 1924 година било турско. Во пописот 
од 1913 година неговите жители се пресметани 
во составот на сите четири маала на Бук, додека 
во пописот од 1920 година е евиденгирано како 
посебна населба со 97 жители. По нивното иселу- 
вање во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле сместени околу 
четириесет бегалски семејства со вкупно 127 жи- 
гели, колку што имало селото во 1928 година. Во 
1940 година се попишани 179, во 1951 година 186, 
во 1961 година 159, во 1971 година 59, во 1981 го- 
дина само 33, а во 1991 година 36 жители. Дра- 
стичното намалување на бројот на населението 
по шеесеттите години се должи на масовното 
иселување во поголемитс градови. Населението 
произведува главно тутун и жито, а делумно се 
занимава и со сточарство.
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65) ДЕДЕЛИ
-СИКАДИ Συκάδι
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село во атарот иа општи- 
ната Нусретли, околу пет километри источпо од 
нсго (24°2Г х 4Γ10'). Селото било пасслено со Тур- 
ци. Во пописот од 1913 година е евидентирано со 
33, а во 1920 година со 26 жители. По нивното 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени гри 
бегалски семејства со вкупно 12 жители, колку 
што имало селото во 1928 година. Поради нема- 
н»е услови за живеење тие малку подоцна го на- 
пупггиле селото и се прибрале во други населби, 
поради што Дедели е избришано од евиденција.

66) ДЕМИР ТАШ
- СИДИРОПЕТРА Σιδηρόπετρα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Мало село источно од Бук, во близина на 
реката Места и главниот пат што води од Драма 
за Ксанти (24°37' х 41°15'), на надморска височипа 
од 150 мстри. Административно влегува во соста- 
вот па селого Неохорион. Во минатото било на- 
селено со Турци. Во пописотод 1913 година е еви- 
дентирано со 183 жители, а во 1920 година с ис- 
пуштено од евиденција. Обновено е во 1923 годи- 
на и тука биле сместени 34 бсгалски семејства со 
вкупно 154 жители. Како такво, во пописот од 
1940 година селото е евидентирано со 241 жител. 
во 1951 година се попишани 201, во 1961 година 
128, во 1971 година 44, во 1981 година само 16, а 
во 1991 година 17 жители. (Забелсшка: Селото, ка- 
ко и целата ошптина, до 1923 година администра- 
тивно припаѓало во Драмската околија, а со на- 
рсдба од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/1923 с одвоено 
од Драма и приклучено кон околијата Ксанти).

66) ДЕМИРЏИЛЕР МАХАЛА
Δεμιρζιλέρ Μαχαλά

Некогашно турско маало во близииа и од 
западната страна на селото Орманли и источно 
од Мокреш (24°18' х 4Γ16'). Нс сс спомнува во 
статистиката бидејќи неговото население се 
вбројувало во составот на селото Орманли. По 
иселувањето на малобројните Турци во 1923 го- 
дина во Турција, селото не било обновено и како 
такво е избришаио од евиденција.

68) ДЕМИРЏОЈАНИ
- ПЕРИСГЕРИЈА Περιστέρια
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Селото Демирџојани е сместено источно од 
Драма и селото Дизмикли (24°24' х 41°08'), под чи- 

ја оппггина припага, иа надморска височина ■ 
535 метри. До 1924 година било населено со Ту> 
ци. Како такво во пописот од 1913 година е екл- 
дентирано со 509, а во 1920 година со 450 жителж 
По принудното иселување на Турците во 192? 
година, по сила на Лозанската конвенција, туж> 
биле сместени околу 70 бегалски семејства оо 
вкупно 231 жител, колку што броело селото вг 
1928 година. Во 1940 година нивниот број се по- 
качи на 359. Поради последиците од Втората 
свс гска војна и од Граѓанската војна во ГрциЈА. 
во 1951 година се попишани 233, во 1961 годим 
106, во 1981 година 18, а во 1991 година само 5 
житсли. Иричината за масовното иселување тре- 
ба да сс бара во ридско-планинската и следствево 
па тоа бедната положба на селото.

69) ДЕРВЕН Δερβέν

Едно од четирите маала на селото Кобали- 
шта. Во пописот од 1920 година е евидентиранс 
како посебна населба со 227 жители. Било насе- 
лено со Турци, кои по сила на Лозанската ков- 
венција во 1923 годипа биле иселени во Турцијх 
На нивно мссго билс сместени бегалски семе- 
ства (види поопширно село Кобалишта).

70) ДЕРЕ ЌОЈ (ДЕРЕ МАХАЛЕ)
- ВАТИ РЕВМА Βαθύ Ρεύμα
(ιι. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

11екогашна мала населба сместена до извс- 
ритс на една мала река во југозападните пади: 
на Родопите (24° 15’ х 4Г29') северно од Драма 
помалку од два километра северно од некогаг 
ното село Пулово. Веројатно била населена 
Максдонци муслимани, бидејќи атарот И при; 
гал на таканаречената Чечка нахија во која С1 
села биле населепи со Македонци муслимани. 
се спомнува во ниту една од спомнатите ста 
стики, освен при формирањето на општината 1 
ΠΙΟΒΟ, во чиј сосгав влегувала и оваа населба 
кадс што е евидсн гирана заедно со населбата К 
ин Чал која била сместена понасевер, со 119 ж 
тели, а во 1920 година со 87 жители. По иселус 
њето на малобројпите житсли како муслимаа 
во Турција во 1923 година, по сила на Лозанскат» 
конвенција, тука биле сместени неколку бегаѓ- 
ски семејства, па дури селото добило ново грчѕ: 
име. Меѓутоа, поради оддалсченоста од центритг 
и немање услови за живесње, тие наскоро вс 
нивното смсстување го напушгиле селото и сх 
преселиле во други места, поради што Дере Кој с 
избришано од евиденција.
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71) ДИЗМИКЛИ
-ПИГАДИЈА Πηγάδια
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 16.1.1947, Вл. в/к бр. 13/1947), со вкуп- 
па површина на општинскиот атар од 34,9 ква- 
дратни киломечри. Сместено е југоисточно од Дра- 
ма и јужно од Нусретли (24°18' х 4Г07'), под чија 
општина порано припаѓало. Надморската висо- 
чипа па селото изнесува 215 метри. Неговото па- 
селение до 1924 година било турско. Како такво, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 331, 
а во 1920 година со 328 жители. По принудното 
иселувањае на Турците во 1923 година во Турци- 
ја, по сила на Лозанскага конвенција, тука билс 
сместени поголем број бегалски семејства со вкуп- 
но 359 жигсли, колку што имало селото во 1928 
година. Во 1940 година се попишани 394, во 1951 
година 381, во 1961 годипа 395, во 1971 година 273, 
во 1981 годипа 243, а во 1991 година 204 жители. 
Населението произведува тутун, жиго и други 
зсмјоделски производи, а поради пространите па- 
сишта со кои располага селото, внимание му се 
посвстува и на сточарството.

72) ДИХАЛИОН Διχάλιον

Новооснована населба по Граѓанската војна 
во Грција во атарот па општината Осеница. Прв 
пате евидеп гирана во пописот од 1961 година со 
тројца жители. Во подоцнежните пописи не сс 
спомнува, што значи дека е напуштена и како 
таква избришана од евидепција.

73) ДОБЛЕН (Д БЛЕН)
- ДИПЛОХОРИОН Διπλοχώριον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо село во Драмската око- 
лија. Било сместено северно од Драма на околу 
пет километри североисточно од Борово, иод чи- 
ја опиггина и припаѓало, на надморска височина 
од 580 метри (24°08’ х 4Г25'). До 1923 година тука 
живееле Македонци муслимапи. Како такво, К'н- 
чов го бележи со 300 жители. Меѓутоа, селото 
било поголемо, што се гледа и од пописот од 
1913 година кога биле евидентирани 544 жители, 
а бидејќи делумно настрадало во Првата светска 
војна, во 1920 година бројот на населението опад- 
нал на 313 жители. По нивното принудно иселу- 
вање во Турција како муслимани, по снла на .По- 
занската конвенција, грчките власти зука сместиле 
триесетина бегалски семејства со вкупно 94 жи- 
тели, колку што имало селото во 1928 година. Во 
1940 година нивниот број се покачи на 160. Доб- 

лен настрадал во Граѓанската војна во Грција ко- 
га неговото населсиие било повлечено во внат- 
решноста, а по нормализирањето иа ситуацијата, 
и гоа со извесно задоцнување, во селото се вра- 
тиле само помал број семејства. Во пописот од 
1951 година селото е евидентирано се упгге како 
напуштеиа населба, додека во 1961 година се по- 
пишапп 50, а во 1971 година само 22 души. Малку 
подоцна и овие малобројни жители го напупггија 
селото и сс иселија во поголемите градови, по- 
ради што во пописите од 1981 и 1991 година Доб- 
лсн како напуштена населба не се спомиува и е 
избришан од евиденција.

74) ДОБРИЈАЏИЛ (ДЕБРЕЏИЛ)
Ντομπριανζίλ (Δεμπρεντζίλ)

Едно од некогашпите најголеми села во та- 
капарсчспата Чечка нахија, населепо со Маке- 
донци муслимани. Било лоцирано северно од Дра- 
ма во југозападните падини на Родопите (24°11’ х 
4Г28'). К'нчов го спомнува со 320 Македонци мус- 
лимани, по тоа било многу поголсмо, што се гледа 
од пописот од 1913 година, кога билс евиденти- 
рапи 667 жители. Бидејќи делумно настрада во 
Првата светска војна, во пописот од 1920 година 
е одбележано со 391 жител. По присилното исе- 
лување на жителите во 1923 година во Турција 
како муслимани селото не било обновено, поради 
што с избришано од евиденција. Атарот на село- 
то денеска и припаѓа па оппггината Оштпца.

75) ДОБРОШУЛ
-КСИЛОКОПОС Ξυλοκόπος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село кое било сместено се- 
вероисточно од Драма и околу 8 километри ју- 
гоисточно од Мокреш (24°15' х 4Γ15') во атарот на 
оппггината Равена. Р1аселено било со Македопци 
муслимани. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тираио со 225, а во 1920 година со 155 жители. По 
нивното присилно иселувањае како муслимани 
во Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле сместени 12 бегалски се- 
мејства со вкуино 44 души. Во пописот од 1940 
година селото е регистрирано со 35 жители. Се 
распаднало во Граѓанската војна во Грција и би- 
дејќи по нормализирањето на ситуацијата не би- 
ло обновено, избришано е од евиденција.

76) ДОВЛАР (ДОАЛАР)
- МАРМАРЈА Μαρμαριά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село лоцирано источно од Драма и са- 
мо на еден километар северно од Нусретли (24°20' х 
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4ΓΙΟ'), на надморска височина од 260 метри. Во 
мииатото било населено со Турци. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 117, а во 1920 го- 
дина со 75 жители. По нивното присилно иселу- 
вањс во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле сместени триесе- 
типа бегалски семејства со вкупно 97 жители, 
колку што имало сслото во 1928 година. Во 1940 
година нивниотброј се покачи на 124. Во 1951 го- 
дина се попишани 126, во 1961 година 108, во 1971 
година 38, во 1981 година 28, а во 1991 година 52 
жители. Осетното памалување на населението по 
шеесеттите години се должи на масовното иселу- 
вање во поголемите 1радови. Населението произ- 
всдува тутун, жито, а помалку сс занимава и со 
сточарство.

77) ДОКСАТ
- ДОКСАТОН Λοξάτον

Ноголема населба (гратче) во Драмската 
околија со статус на градска опшгина (н. од 24.2. 
1949, Вл. в/к бр. 68/1949) со вкупна површина на 
општинскиот агар од 27,7 квадратни километри. 
Се наоѓа 11 километри југоисточпо од Драма, 
крај главниот пат што води од Драма за Кавала 
(24°14' х 4Г06'), на надморска височина од 95 ме- 
три. Неговото население во минатото било ме- 
шано. Според К'нчов тука живеелс 900 Грци, 850 
Турци, 120 Македонци, 120 Власи и 200 Роми, 
односно вкупно 2.190 жители. Бидејќи настрадал 
во Балканските војни, во пописот од 1913 година 
се евидентирани само 1.117 жители. Бргу по нор- 
мализирањето на ситуацијата по Првата светска 
војна тука затпочна населување на поголем број 
бегалски семејства од Источна Тракија и од дру- 
ги места, така што Доксат веќе во 1920 година с 
регистриран како голсма насслба со 2.736 жите- 
ли. По принудното иселување во 1923 година па 
малобројните Турци кои останалс тука по Бал- 
канските војни и по Првата свегска војна, во 
Доксат биле сместени и други бегалски семсј- 
ства. Вкупниот број на бегалските семејства до- 
сслени по 1922 година во Доксат изнесува околу 
300 со 1.193 евидентирани бегалци. Поради до- 
брата местоположба и богатата околина Доксат 
во 1928 година се зголеми на 4.295, а во 1940 го- 
дина на 4.760 жители. Во врсмс го на бугарската 
окупација (1941 — 1944 година) поради притисокот 
на рспресалиитс на бугарскитс окупаторски влас- 
ти Доксат го напуштиле поголем број семејства, 
но по нормализирањсто на ситуацијата Доксат го 
задржа своето население. Во пописот од 1951 го- 
дина е регистриран со 4.409, во 1961 година со 
4.402, во 1971 година со 3.440, во 1981 година со 
3.389, а во 1991 година со 3.594 жители. Намалу- 
ван.сто на бројот на населението за над 1.000 ду- 

ши во шссссттите години се должи на помасовно 
иселување во поголемите градови. Во Доксат, 
како поголем градски и стопански центар на ок- 
ругот, сс сместени извесен број административни 
и други служби: жандармериска поткоманда, пош- 
га, финансиски служби, околиски суд, гимназија 
и други, а за потребите на месното и околното 
население постојат голем број трговски и занает- 
«чиски дуќани. Неговото население во основа е 
земјоделско - произведува главно тутун, жито п 
други земјоделски производи, но делумно се за- 
пимава и со градски занимања.

78) ДОЈ1НО АЛИ ЌОЈ
- КАТО МАНДРЈА Κάτω Μανδριά 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало планипско село населено 
пајвсројатно со Македонци муслимани. Било смес- 
тспо во близина на една рекичка североисточнс 
од Драма во јужните падини на Родопите (24°24 х 
4Г28'). Не с евидентирано во грчката статистика 
од 1913 година, но во пописот од 1920 година е 
регистрирано со 185 жители. По принудното исе- 
лување на неговите жители како муслимани во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука биле сместени неколку сточарски 
семејства, па дури селото добило и ново име. Ме- 
ѓутоа, поради немање услови за живеење тоа с 
напуиггено, а повремено се користело од сточари 
преку лстниот период (види и Горно Али Кој).

79) ДОЛНО БРОДИ
- КАТО ВРОНДУ Κάτω Βροντού

Поголемо село и самостојна општина в: 
Драмската околија (н. од 26.2.1924, Вл. в/к бр. — 
1924), со вкупна површина на општинскиот атаг 
од 60,2 квадратни километри. Сместено е севе- 
розападно од Драма и севсроисточно од Серес 
(23°46' х 4Γ16') од кој е оддалечено 27 километрж. 
Неговата надморска височина изнесува 650 ме- 
три. До 1923 година Долно Броди било населе: 
исклучително со Македонци од кои половина 
немирните години на турското ропство го прим 
ла исламот. К'ичов како такво го бележи со Ѕ 
Македонци муслимани, додека во пописот 
1913 година е евидентирано со 1.437, а во 1920 1 
дина со 1.102 жители. Во 1923 година, по сила — 
Лозанската конвенција, Македонците муслимаЈ· 
присилно биле иселени во Турција, додека Маш- 
донците христијани и покрај силниот притисок ■ 
терор што го примениле врз нив грчките власж 
упорно откажувале да се иселат во Бугарија. ж 
тоа го сториле по извршената груба провожааф 
од грчките власти и убиството на 17 невинв -- 
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лани од селата Кара Ќој и Трлис на 27 јули 1924 
година. Под таков терор и од страв да не бидат 
убиени, Долно Броди го напуштија и се иселија 
во Бугарија 749 Македонци од оние што останалс 
по Балканските војни и по Првата светска војна. 
11отоа во селото останал сосема мал број маке- 
донски семејства. На мсстото на присилно иселе- 
ните Македонци христијани и Македонци мусли- 
мани грчките власти сместиле 183 бсгалски се- 
мсјства со вкупно 698 души. Така Долно Броди 
станало мешапо ссло со апсолутно мнозинство 
на бегалскиот елемент. Како такво, во 1928 го- 
дина е регистрирано со 825 жители, додека во 
1940 година се попишани 1.980 жители, од кои 
1.263 од машки пол, што зиачи дека во оваа 
бројка се пресметани и војнициге од погра- 
ничниот баталјон кој бил стациониран тука. Се- 
лото доста настрадало како во Втората светска 
војна гака и за врсме на Граганската војиа во 
Грција, поради што во 1951 годипа брои 817 жи- 
тсли. Во 1961 година има 939, во 1971 година 613, 
во 1981 година 483, а во 1991 година 401 житсл. 
Осетното намалување на бројот на жителите по 
шеесетгигс години сс должи на помасовно исе- 
лувањс на семејства и поединци во поголемите 
градови. Основни производи на Долно Броди сс: 
тутун, жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а поради пространите пасишта со кои село- 
то располага, вниманис му се посветува и на сто- 
чарството.

80) ДОЈ1НО БУНАР БАШИ
-КАТО КЕФАЛАРИОН Κάτω Κεφαλάριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село на околу 17 километри југоис- 
точно од Доксат и на два километра југоисточно 
од Бунар Баши (Горно Бунар Баши) (24°15' х 
- "04'). Се работи за постара турска населба која 
зо пописотод 1913 година е евидентирана со 125, 
а во 1920 година со 220 жители. По нивното при- 
силно иселување во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени поголем број бегалски семејства. Селото ка- 
ко такво, заедно со новото маало иодигнато по- 
блиску до главниот пат Драма-Кавала, во 1928 
година е регистрирано со 38, а во 1940 година со 
659 жители. По Втората светска војна дветс 
наала се евидентирани посебно, така игго Долно 
Бунар Баши во 1951 годипа е регистрирано со 
315, во 1961 година со 283, во 1971 година со 315, 
■о 1981 година со 372, а во 1991 годииа со 199 жи- 
жли. Населението произведува тутуп, жито и 
~>ги земјодслски производи, а поради поволни- 

услови за развивањае на сточарството внима- 
ΐ ' г и се посветува и на оваа дејност (види и Бу- 
; < Баши).

81) ДОЛНО КАРАЦА ЌОЈ
- КАТО ТОЛОС Κάτω Θόλος

Населба основана непосредно пред Втората 
светска војна во атарот на општината Караџа 
Ќој. .Псжи јужно од Караџа Ќој крај самиот гла- 
вен пат и железничката линија што водат од Дра- 
ма за Ксанти (24°30' х 41°16’), помалку од два ки- 
лометра источно од Бук. Се наоѓа на надморска 
височина од 160 мстри. Жителитс сс бегалци кои 
се преселсни од Караџа Ќој во оваа попогодна 
месност. Првпат с евидснтирана како населба во 
пописот од 1940 годииа со 197 житсли. Во попи- 
сот од 1951 годииа сс регистрирани 263, во 1961 
година 210, во 1971 година 168, во 1981 година 
407, а во 1991 годипа само 159 житсли. Зголему- 
вањето на бројот на жителите во седумдесетти гс 
години се должи на преселувањето па жителиге 
од постарата иаселба Караџа Ќој во Долно Ка- 
раџа Ќој, кое е подигнато до самата сообраќај- 
ница (главен пат и железничка линија). Насслс- 
нието произведува тутун, жито и други земјодсл- 
ски производи, а поради поволните услови за раз- 
вивање на сточарството, внимание Γι сс посветува 
и на оваа стопанска гранка.

82) ДОЛНО КОЗЛУЦА ЌОЈ
- КАТО КАРИОФИТОН
Κάτω Καρυόφυτον
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Мало село на еден киломстар источно од 
Горно Козлуџа, под чија општина и припаѓа 
(24°40' х 4Γ16'). Сместено е североисточно од 
Драма 11 северозападно од Ксанти на надморска 
височина од 540 мегри. Неговото население во 
минатого било турско. Во пописот од 1913 годи- 
па е евидентирано засдно со Горно Козлуџа со 
825 жители. Во пописот од 1920 година исто така 
е регистрирано како заедиичка населба со 812 
жители. 11о присилното иселувањс на Турците во 
1923 годипа, по сила на .Позанскага конвенција, 
тука биле сместени 143 бегалски семејства со 
вкупно 627 жи гели. Во 1940 година се попишани 
418 жители само во Долно Козлуџа, во 1951 го- 
дина 394, во 1971 година 134, во 1981 година 158, а 
во 1991 година 122 житсли. Основни производи 
на селото се тутун, жито и други земјоделски 
производи, а впимание му се посвстува и на сто- 
чарството. (Забелешка: Селото заедно со целата 
општина до 1923 година спаѓало во Драмската 
околија, а со наредба од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 
349/3.12.1923, е одвоено од Драма и вклучеио во 
составот на околијага Ксанти.)
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83) ДОЛНО МАХАЛЕЏИК
- КАТО МИЛОРЕВМА
Κάτω Μυλόρρευμα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мала бегалска населба основана по 1924 го- 
дина околу три километри североисточно од Бе- 
лотинци (23°55' х 41°26'), под чија општина при- 
паѓала, на надморска височина од 610 метри. Во 
пописот од 1928 година е евидеитирана како за- 
едничка населба со Махалсџик со вкуппо 110 жи- 
тсли, додска во 1940 година се води како посебна 
населба со 157 жители. Настрада во времето на 
Граѓанската војна во Грција и по нормализира- 
њето на сигуацијата не бсшс обновена, поради 
што е избришана од евидснција.

83) ДОЛНО ХУСЕИН ЌОЈ
- КАТО ИОНИКОН Κάτω Ιωνικόν
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Мало село сместеио северозападпо од Ксан- 
ти и североисточно од Драма (24°37' х 4ΓΊ4') на 
надморска височина од 160 метри. Во пописот од 
1913 година е евидептирано со 490 жители заедно 
со Хусеин Ќој, а во 1920 година исто така заедпо 
со Хусеин Кој е евидснтирано со 403 жители. Ад- 
министративно влегувше во составот на општи- 
ната Ени Кој. Неговото население кое било од 
турско потекло по сила на Лозанската конвсн- 
ција било иселено во 1923 година во Турција, а 
место иего биле сместени 96 бегалски семејства 
со вкупно 461 жител. Во 1940 година се попиша- 
ни 362, во 1951 годииа 325, во 1961 година 249, во 
1971 година 126, во 1981 година 100, а во 1991 го- 
дина 82 жители. Осстпото намалување на бројот 
на насслението по шеесеттите години сс должи 
на забрзаното иселување во поголемитс градови. 
Се одгледуваат тутун, жиго и други земјоделски 
култури, а внимание му се посветува и на сто- 
чарството. (Забелешка: Долно Хусеин Ќој, како 
и целиот атар на оппггината, до 1923 година ад- 
министра гивно спаѓало во Драмската околија, но 
со нарсдба од 24.11. 1923, Вл. в/к бр. 349/1923, с 
одвоено од него и вклучено во составот на око- 
лијата Ксаити.)

85) ДОЛНО ШИМШИРЛИ
- КАТО ПИКСАРИОН Κάτω Πυξάριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено источно од Драма 
(24° 19' х 4Γ1Γ) во близина на селата Нусретли и 
Горно Шимширли, под чија општина и припа- 
ѓало, на надморска височина од 260 метри. До 
1923 година тука живссле Турци. Во 1913 година 

е евидентирано со 117, а во 1920 година со 135 
жители. По нивното принудно иселувањае во 
Турција, по сила па Лозанската конвенција, во 
Долно Шимширли биле смсстени бегалски семеј- 
сгва со вкупно 185 житсли, колку шго имало се- 
лото во 1928 година, а во 1940 годипа нивниот 
број се покачи на 244 души. Во 1951 година се по- 
пишани 121 житсл. Во подоцнежните пописи се- 
лото не сс води како посебна населба, бидејќи е 
споено со селото Горпо Шимширли.

86) ДОСПАТ
- ПРИ11ОТОПОС Πρινότοπος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Едно од петте маала на селото Чали Баши 
или Јуруклери, смсстено северозападно од Про- 
сочеп во непосредна близина на селото Ново Ка- 
лапот (23°54' х 4Γ13'). Административно влегува 
во составот на општината Кобалипгга. До 1923 
година било населено со Турци Јуруци. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 340, а во 
1920 година со 256 жители. 11о нивного присилно 
иселувап.е во 192.3 годииа во Турција, по сила на 
Лозанската конвснција, тука биле сместени двае- 
сетина бегалски семејсгва со вкупно 70 жители. 
колку што имало селото во 1928 година. Во по- 
доццнежиите пописи не се спомнува како посеб- 
на населба, бидејќи сс смета за споено со селото 
11ово Калапот (види и село 11ово Калапот).

87) ДРАМА Δράμα

Град и седиште на истоимениот округ, со 
статус на градска општина (н. од 29.11.1928, Вл. 
в/к бр. 248/1919), со вкупна површина на општин- 
скиот агар од 59,4 квадратни киломстри. Смес- 
тен с североисточно од Солуп, од кадс с одда- 
лсчен 169 километри, источно од Серес, од каде е 
оддалечеи 72 километри, и северозападно од Ка- 
вала, од која е оддалечен 38 километри (24°09' х 
4Г09'). Неговата надморска височина изнесува 
115 метри. Низ градот води железничка линија 
од Солун на исток спрсма Истанбул.

Се работи за релативно нов град оформен 
по доаѓањето на Турците. Долго врсмс бил седи- 
ште на санџак кој спаѓал во Солунскиот вилает. 
Драма била еден од најголемите градови на Ма- 
кедонија и според К'нчов тука живееле 6.500 Тур- 
ци, 1.500 Грци, 300 Власи, 350 Македонци, 150 Ев- 
рси, 240 Роми и 150 души од други народности. 
односно според него градот имал вкупно 9.040 
жители. Меѓутоа, оваа бројка не е реалиа, бидеј- 
ќи во пописот од 1913 година, и покрај загубите 
што градот ги претрпел во Балканските војни 
поради бегањето на Турциге во Турција, тој е 
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евидснтиран со 12.903, а во 1920 година со 15.263 
жители. По целосното иселување на Турците во 
1923 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле сместени претежно бегалски семеј- 
ства. Според статистиката од 1928 годипа во Дра- 
ма биле сместени вкупно 22.601 бегалец, од кои 
4.059 пребегнати пред 1922 година, а 18.542 бе- 
галци преселени по поразот на грчкага војска во 
Мала Азија. Од нив најголем број се од Мала 
Азија (7.878), па второ место се доселсниците од 
Источна Тракија (6.878), на трето место од Понд 
(5.263), а на четврто место сс наоѓаат бегалци од 
Бугарија (1.267), додека остапатитс сс од други 
земји. Вкупниот број на жителитс на Драма во 
1928 година изнесувал 29.339. Во 1940 година се 
попишани 30.425, во 1951 година 29.498, во 1961 
година 31.195, во 1971 година 29.692, во 1981 го- 
дина 36.109, а во 1991 година 37.604 жители. Стаг- 
нирањето на растењето на бројот на населението 
се должи на фактот што во градот отсуствува 
индустрија, освен тутунските монополи и некои 
помали фабрики кои повеќе личат на зана- 
етчиски работилници. Драма, како администра- 
тивен и стопански центар на округот, е седиште 
и на повеќе административни установи и стопап- 
ски организации со поголем број заиаетчиски и 
трговски дуќани, а со внатрешноста на земјата с 
поврзана со добри асфалтпи патипгга. Нејзиного 
население, покрај со градски дејности и државни 
служби, делумно се занимава и со земјоделство.

88) ДРАНОВИЦА (ДРЕНОВИЦА)
Δρανοβίτζα

Некогашно мало македонско село во кос жи- 
зееле Македонци муслимани, лоцирано во атарот 
за општината Осеница. Не се спомнува во сга- 
"нстиките освен при формирањето па општината 
Осеница во 1919 година. Изглсда дска настрада- 
Ж) во Балканските војни, а бидејќи подоцна нс би- 
» обновено, избришано с од евиденција.

89) ДРАЧИ1ПТА
- МЕЛИСОХОРИОН Μελισσοχώριον 
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/21.12.1953)

Некогашно поголемо село и седиште на са- 
•хтојна оппггина (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
25! 1919) која опфаќала вкупно 13 населби. Било 
«жестено североисточно од Драма на околу шест 
кѕометри јужно од коритото на рската Места 
С-Г24’ х 41 °19'), на надморска височина од 720 
•гтри. До 1923 година неговото население било 

чакедонско потекло кое во немирните години 
тг 1ди лична и имотна сигурност ја сменило вс- 

и го примило исламот. Како такво, К'нчов 

го белсжи со 368 жители, додска во пописот од 1913 
година е евидентирано со 587, а во 1920 година со 
431 жител. 11о нивното присилно иселување како 
муслимани во 1923 година во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, грчките власти тука смес- 
тиле околу шеесет бегалски семејства со вкупно 
208 жители, колку што имало сслото во 1928 го- 
дипа. Во 1940 година нивниот број се покачи на 
521, што сс должи на натамошното доселување 
на бсгалски семсјства од попасивните планински 
ссла па општината. За врсмс на Граѓанската војни 
паселението било повлечсно во внатрешносга на 
земјата, а по нормализирањето на ситуацијата 
миогу житсли нс сс вратиле во селото, така што 
во 1951 година е регистрирано со 175, а во 19" 1 
година со 127 жители кои наскоро потоа исцело 
го напуштиле, поради што е избришано од евн- 
денција. А гарот на селото и на општината сега е 
вклучен во составот на ошптината Бук.

90) ДРЕНОВО (ДРАНОВО)
- МОНАСТИРАКИОН Μοναστηράκιον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна оппггина во Драмската 
околија (н. од 3.3.1924, Вл. в/к бр. 49/1924). со вк\п- 
на површина на оппггинскиот атар од 31 ква- 
дратсн километар. Смесгсно с пет километрп се- 
верно од Драма (24°12’ х 4ΓΊ0'), на надморска 
височпна од 330 метри. 11сговото населенис во 
минатото било мсшано и според К'нчов тука жи- 
вселс 380 Македонци и 220 Турци. Во пописот од 
1913 годииа е евидептирано со 612, а во 1920 го- 
дина со 661 жител. По иселувањето на Турците 
во 1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
копвенција, тука билс сместспи 24 бегалски се- 
мсјства со вкупно 109 души, така што селото по- 
вторно станало мешано. Во 1928 година имало 
676 жители, во 1940 година се попишани 707, во 
1951 година 676, во 1961 година 718, во 1971 го- 
дина 647, во 1981 година 670, а во 1991 година “10 
жители. Основни производи на селото се тутун. 
жито и други земјоделски производи, а поради 
пространите пасшпта внимание му се посветува и 
на сточарството.

91) ДУРАКЛИ
-ТРАХИЈА Τραχεία
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло, а денес маало на оппггпната Ор- 
ганџи. Лоцирано с јужно од Органџи, но во него- 
ва нспосредна близина (24°17* х 4Г06'), на надмор- 
ска височина од 140 метри. До 1923 година било 
иаселено со Турци. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 299 жители, но во пописот од 
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1920 година неговото население веќс е вклучено 
во составот на селото Органџи. По присилното 
иселување на Турците во 1923 годииа, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени сто- 
тина бегалски семејства со вкупно 446 жители. 
Во пописотод 1940 година, па и во подоцнежните 
пописи, Дуракли како посебна на-селба повеќе 
не се спомнува, бидејќи се смета за споена со Ор- 
ганџи (види и село Органџи).

91) ЃУР МАХАЛЕ
-ЛИКОФОЛЈА Λυκοφωλιά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и источно од Осе- 
ница (24°19' х 41°20') во минатото постоело малото 
ссло (маало) Гур Махале кое административно 
влсгувало во составот на општината Осеница. Не- 
говото население пајверојатно имало турско по- 
текло. Се спомнува при формирањето на општи- 
на га Осеница во 1919 година како напуштена на- 
селба. Обновено е во 1923 година кога тука биле 
сместени 7 бегалски семејства со вкупно 25 души. 
Мегутоа, во пописот од 1928 годииа населбата не 
е евиденгирана како таква, што значи дека во 
мегувреме малобројните колонсти го напуштиле 
сслото и се преселиле во други месга.

93) ЃУРЕКЛЕР
-МИКРОЛОФОС Μικρόλοφος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, околу два кило- 
метра североисточно од Зарич, под чија оппггина 
и припаѓало до Граѓанската војна во Грција, на 
надморска височина од 510 метри пос гоело мало- 
то село Ѓуреклер (24°22' х 41°13'),. Населението 
до 1923 година било од турско потекло. Во попи- 
сот од 1913 година село го е евидентирано со 48 
жители, додека во пописот од 1920 година е еви- 
дснтирано како напуштена населба. Обновсно е 
во 1923 година кога тука биле сместени десетина 
бегалски семсјства со вкупно 29 души, а во 1940 
година се попишани 56 жители. Селого се рас- 
падна во гекот на Граѓанската војна во Грција, а 
по нормализирањето на ситуацијата не е обнове- 
но, поради што е избришано од евиденција.

94) ЃУРЕЏИК
- ГРАНИТИС Γρανίτης
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 25.12.1920, Вл. в/к бр. 2/1921), со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 26,6 ква- 

дратни километри. Сместено е севсрозападно ол 
Драма и севсрно од Просочсн, од кој е оддале- 
чено 20 километри (23°56' х 4Γ17'). Неговата на> 
морска височина изнесува 760 метри. До 1924 го- 
дина селото било насслено исклучително со Ма- 
кедонци. Како такво, К'нчов го спомнува со 50· 
максдонски житсли. Во пописот од 1913 година ; 
евидснтирано со 481, а во 1920 година со 387 ж»- 
тели, што зборува дека дел од месните жители в: 
текот на Вгората балканска војна и ведпаиѓлс 
11рвата светска војна сс иселил во Бугарија. Όο 
1924 година селото го напуштиле уште 7 Мф. 
донци, кои исто така се иселиле во Бугарија.'Н: 
местото на иселените Македонци грчките власп 
смсстиле 44 бегалски семејства со вкупно 209 €<- 
галци. Така Ѓуреџик станало мешана населба сг 
вкуппо 573 жители, колку што се евидентирап 
во 1928 година. Во 1940 година сс попишани ♦?' 
жители. Во текот на Граѓанската војна селото нас- 
традало, а неговото население било повлечено вс 
впатрешноста. По нормализирањето иа ситуапг- 
јата само мал дел од неговитс поранешни жителж 
сс вратил во селото, кое во 1951 година е реги- 
стрирано со 193, во 1961 година со 182, во 1971 го- 
дина со 103, во 1981 година само со 88, а во 1991 го- 
дипа со 120 жители, со тенденција селото наполв: 
да биде напуштено. Малобројното население прс- 
изведува компири, гутун и други земјоделски прс- 
изводи, а поради пространите пасипгга, внимание 
му се посветува и на сточарството.

95) ЃУСТЕРЕК
- ХАРАКАС Χάρακας
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно турско село сместено североза* 
падно од Драма, околу шест километри североис- 
точно од Белотинци (23°57* х 4Г27’) во југозапад- 
нитс падини на Родопите. К’нчов го бележи со 
200 турски жители, додека во пописот од 191? 
година е евидентирано со 378, а во 1920 година сс 
329 жители. По присилното иселување на Турив- 
те во 1923 годииа, по сила на Лозанската кое- 
веиција, тука биле сместени дваесетина бегалскк 
семејства со вкупио 58 жители, колку што ималс 
во 1928 година. Меѓутоа, малку подоцна овие кс- 
лонисти, поради немање услови за живеење, го 
напуштиле селото и се прсселилс во други места. 
гака што Густерек е избришано од евиденција.

96) ЕГРИ ДЕРЕ
-КАЛИТЕА Καλλιθέα
(н. на МВР бр. 16623/12.4.1921,
Вл. в/к бр. 46/1921)

Големо село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920 
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со вкупна површина на опиггинскиот атар од 28,3 
квадрагни километри. Лоцирано е југозападно од 
Драма и јужно од Просочен, крај патот пгго води 
од Просочен за Зихна (23°56' х 41°07'). Неговага 
надморска височина изнесува 400 метри. До 1924 
година ова село било мешано и спорсд К'нчов гу- 
ка живееле 1.080 Македонци, 100 Турци, 12 Ал- 
банци христијани, 120Турци христијани и 60 Вла- 
си, односно вкупно 1.372 жители. Бранков бројот 
на Македопцитс го качува иа 1.264. Во пописот 
од 1913 година Егри Дере с евидентирано со 
1.328, а во 1920 година со 1.012 жители, што збо- 
рува дека муслиманскиот елемепт и дсл од Ма- 
кедонците го папуштиле селото. Во 1923 година 
по сила на Лозанската конвенција и преостана- 
тиге Турци се иселиле во Турција, а место исе- 
ленитс Македонци и Турци грчките власти тука 
смсстиле 63 бегалски семејства со вкупно 246 бс- 
галци. Така селото повторно станало мсшапо, по 
во апсолутно мнозинство и натаму остапале Ма- 
кедонците. Како такво, во пописот од 1928 годи- 
на селото е регистрирано со 1.432, во 1940 година 
со 1.764, во 1951 година со 1.392. во 1961 година 
со 1.442, во 1971 година со 1.392, во 1981 година 
со само 726, а во 1991 година 592 житсли. Осет- 
ното намалувањае во последпиве децении се дол- 
жи на помасовио иселување во поголемите гра- 
дови. Населението одгледува тутун, жито и други 
земјоделски култури, а поради условите за сто- 
чарен.е, се занимава и со сточарство.

97) ЕДИ ПЕРЕ (ГЕДИ ПЕРЕ)
- НЕРОФРАКТИС Νεροφράκτης 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
колија (н. од 29.1.1934, Вл. в/к бр. 48/1934) со вкуп- 

аа површина на општинскиот атар од 1.3,7 ква- 
:ратни километри. Лоцирано е јужно од Драма 
24°08' х 4Г03') на надморска височина од 48 мс- 

три. Неговото население во минатото било од гур- 
ско потекло. К'нчов селото го спомнува со 700 тур- 
ски жигели, во пописот од 1913 година е евидсн- 
тнрано со 719, а во 1920 година со 485. По припуд- 
■ото иселувањс на прсосганатите Турци во 1923
* лина, по сила на Лозанската конвенција, тука 
бнл сместен поголем број бегалски семсјства со 
жупно 565 жители, колку што имало селото во 
1928 година. Во 1940 година се попишаии 837, во 
.951 година 914, во 1961 годипа 940, во 1971 го- 
Јина 739, во 1981 година 775, а во 1991 година 795 
жвтели. Еди Пере е доста богато ссло, бидејќи 
«ежи в поле и располага со плодни обработливи
* вршиии од кои се добиваа г и по две реколти во 

линага. Се произвсдува многу памук, жиго,
- -ражни и други земјоделски производи, а вни-
* ние му се посветува и на краварството.

- аселените места во Егејска Македонија - I дел '

98) ЕДРЕНЕЦИК
-АДРИЈАНИ Αδριανή
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Големо село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (н. од 5.9.1920, Вл. в/к бр. 210/1920), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 23 
квадратни километри. Лоцирано е 9 километри 
источно од Драма (24°16* х 41°08') крај главииот 
пат пгго води од Драма за Ксанти. Неговата над- 
морска височина изнссува 160 метри. Спорсд К’п- 
чов тука живесле 500 Македонци, 450 Грци и 50 
1’оми, но изгледа дека грспш, бидејќи христијан- 
ското населепие од Едренеџик било грчко, што 
го потврдува и Бранков, додека поголемиог број 
на нсговите житсли биле Турци, а не Македонци. 
Во пописот од 1913 година сслото е евидентира- 
по со 1.377, а во 1920 година со 1.05.3 жители. По 
иселувањето на Турците во 1923 година во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс сместени бсгалски семејства со вкупно 907 бе- 
галци, така што населбата повторно станала мс- 
шана. Во пописот од 1928 година селото е реги- 
стрирано со 1.741 жител (заедно со колонистите), 
во 1940 година сс попишани 2.065, во 1951 година 
1.8.37, во 1961 година 1.564, во 1971 година 1.076, 
во 1981 година исто така 1.076, а во 1991 година 
1.346 жители. Осстното намалување на бројот на 
жителитс по шеесеттите години се должи на по- 
масовно иселување во поголемите градови. Насе- 
лспието одлгедува главно тутун, жито и други 
зсмјоделски култури, а вниманис му посветува и 
на сточарството.

99) ЕЛЕ1П ЌОЈ (ЕЈЛИЏЕ) Ελες Κιόϊ

Северпо од Драма, во атарот па општината 
Мокреш и во непосредна близина на селото Пе- 
пелаш севејлозападно од Мокреш лсжело малото 
село Елеш Ќој (24°08' х 41°20'), во кое според К'н- 
чов живселе 392 Турци. Во пописот од 1913 годи- 
па бројот на неговите жители е пресметан во со- 
ставот на жителите од селото Пепелаш со вку- 
пно 746 житсли, а бидејќи селото настрадало во 
Првата светска војна, во 1920 година во него се 
евидентираио само со 67 жители. По присилното 
иселување на овие Турци по сила на Лозанската 
конвенција во 192.3 година во Турција, селото не 
било обновено, поради што е избришано од еви- 
денција.

100) ЕНИ ЌОЈ (КРСГОГ1ОЈ1)
- СТАВРУПОЛИС Σταυρούπολις

Голема населба со статус на градска οπιη πι- 
на (н. бр. 107 од 26.9.1946, Вл. в/к бр. 290/26.9. 1946) 
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со вкупна површина на општинскиот атар од 94,5 
квадратии километри. Сместено е источно од Дра- 
ма и северозападно од Ксанти (24°42' х 4Γ12') крај 
лсвиот брег на рската Мсста, во непосредна бли- 
зина на железпичката линија и главниот пат што 
водат од Драма за Ксанти (од Драма е оддалечс- 
по 52. а од Ксапти 36 километри). Надморската 
височина па Ени Ќој изнссува 110 мегри. Него- 
вото насслсние во минатото имало турско потек- 
ло. Како такво, во пописот од 1913 година с еви- 
дсн гирано со 2.137, а во 1920 година со 1.120 жи- 
гсли, што се должи на загубите шго ги претр- 
псло во Првата светска војна и на последиците 
од неа. По присилното иселување на преостана- 
тите Турци во 1923 година во Турција, по сила на 
Лозанската копвенција, тука биле сместени 277 
бегалски семејства со вкупно 1.121 жител, но и 
семејс гва од небегалско потекло. Во 1940 година 
Ени Ќој е свидентирано со 3.108 житсли, од кои 
2.213 од машки пол, што значи дека во оваа број- 
ка сс пресметани и припадниците на овде стаци- 
опираниот воен полк на жандармериската потко- 
манда со повеќе од 1.300 души. Во пописот од 
1951 годипа се регисгрирани 1.386, во 1971 година 
1.282, во 1981 година 1.316, а во 1991 годипа 901 жи- 
тсл. Бидејќи претставува железнички и сообра- 
ќаен јазол и стопански центар на неколку околни 
села. тука сс стационирани жандармериска пот- 
команда, пошта, околиски суд и неколку други ин- 
ституции, а за потребите па месното и околното 
население посгојат повеќе трговски и занае гчи- 
ски дуќани. Населепието покрај други дејности 
претежно сс занимава со земјоделство (главпи 
производи се иамук, тутун, жито и други земјо- 
делски производи), а делумно и со сточарсгво. (За- 
бслсшка: Епи Кој до 1923 година админнстра- 
тивно влегувало во составот на Драмскага око- 
лија, но со наредба од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349, 
30.12.1923 е одвоено од Драма и вклучено во сос- 
тавот на околијата Ксанти.)

101) ЕНИ ЧИФЛИК
- НЕА СЕВАСГИЈА (СЕВАСТЈ ΑΙ ΙΟΙ 1) 
Νέα Σεβάστεια (Σεβαστιανόν)
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Некогашна мала чифлигарска населба, а се- 
га поголемо село смсстеио 4 километри јужно од 
Драма (24°08' х 4Г08'), на падморска височина од 
85 метри. Во минатото според К'нчов тука живс- 
сле 150 Македонци, но во пописотод 1913 година 
населбата воопшто не е евидентирана, што значи 
дека била напуштена, додека во 1920 година сс 
спомнува со 30 жители. На овој некогашен чиф- 
лик во 1923 година грчкитс власти сместиле 80 
бегалски семејства со вкупно 309 житсли, колку 
ιιιτο имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
се попишани 520, во 1951 година 615, во 1961 го- 

дина 645, во 1971 година 429, во 1981 година49*..а 
во 1991 година 469 жители. Бидејќи лежи в оож| 
и располага со плодно земјиште селото е мопжј 
богато. Основни производи се памук, жито, 
ражпи и други земјоделски култури, а вниманв 
му се посветува и на краварството.

102) ЕСКИ ЌОЈ
- НИКОЦАРАС Νικοτσάρας
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928) I

Помало село смсстено југозападно од Др<м»| 
(24°03' х 41°08') во агарог на општината Чали ЧафЈ 
лик, на иадморска височина од 80 мстри. Спор91 
К'нчов тука живееле 650 Македонци муслимаз 
и 250 Турци. Изглсда дека селото цслосно нас-1 
традало во Балканските војни, бидејќи во поии 
сот од 1913 година е свидентирапо како раст>р>| 
на населба, додска во пописот од 1920 годинг ττ 
спомнува само со 50 жители. Најверојатно се рн 
боти за мала чифлигарска населба во која в© 
1924 година биле сместени 79 бегалски ссмејстии 
со вкупно 279 жители, колку што имало сел 
во 1928 годипа. Во пописот од 1940 година се 
пишани 422, во 1951 година 406, во 1961 година - 
во 1971 година 283, во 1981 година 257, а во ; < ι 
година 258 жители. Осетното намалување на ?_*- 
селението по шеесеттите години сс должи на 
масовно иселување во поголемите градови. Бм 
дсјќи лсжи в поле, селото располага со плодм! 
земјиште од кое се добиваат поголеми количес- 
тва памук, жито, фуражни и други земјоделсж·! 
култури, а вниманис му се посветува и на кравар-1 
сгвото.

103) ЕФТЕЛИЈА
-ФТЕЛЈА(ПТЕЛЕА ДОКСАТУ) 
Φτελιά (Πτελεά Δοξάτου) 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927) 
(ц. н. од 18.5.1956, Вл. в/к бр. 125/21.5.1956)1

Поголемо ссло и самостојна општина 
Драмската околија (н. од 11.6.1924, Вл. в/к бр. 134 
1924), со вкупна површина на општинскиот атзс 
од 10 квадратни километри. Сместено с југоисто- 
чпо од Драма, од која е оддалечено околу десет 
километри (24°1Г х 41°05'), на надморска височѕ- 
на од 80 метри. Сс работи за поранешна чифл«- 
гарска населба која не се спомнува ни гу кај К ?- 
чов ниту во пописот од 1913 година, додека вг 
1920 година с евидентирана со 99 жители. Е>: 
1923 година грчките власти на овој чифлик смес- 
гилс поголем број бсгалски семејства со вкупвс 
799 жители, колку што имало селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година се попишани 1.107, во 195. 
година 1.136, во 1961 година 1.109, во 1971 годиеѓ 
901, во 1981 година 964, а во 1991 година 907 ж< 
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тели. Осетното намалување па бројот на насе- 
лението по шеесстгите години се должи па пома- 
совно исслувањс во поголемите градови. Бидејќи 
лсжи в поле и располага со плодпи обработливи 
површини, селото е доста богаго. Основпи 
производи се памук, жпто, фуражни и другп зем- 
јоделски култури, а внимание му сс посветува и 
на краварството. 

имсната железничка станица недалеку од селото 
Козлу Ќој (24°25' х 4Γ12'). Тука во 1923 година 
биле сместени десстина бсгалски семејства со 
вкупно 31 жптсл. колку ΙΙΠΌ имала населбата во 
1928 година. Во пописот од 1940 година с еви- 
дснтирана со 52 жители. Во подоцнежните попи- 
си не се спомнува како посебна насслба, бндејќи 
сс смета дека с дсл од селото Козлу Кој.

104) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БУК
- СИДИРОДРОМИКОС СТАТМОС 
ПАРАНЕСГИУ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Παρανεστίου

Железпичка станица и маало па селого Бук 
(24°30' х 4ΓΊ5'). Се работи за сосема нова бегал- 
-ка населба, основана во 1923 година во непосре- 
1на близина на сслото Бук и на истоимсната жс- 
лезничка станица. Тука билс сместени стотина 
бегалски семејства со вкупио 360 бегалци, колку 
ппо сс евидсптирани во 1928 годипа. Во подоц- 
асжиитс пописи нс сс спомнува како посебна 
■асслба, бидејќи сс смета дека с соедипста со сс- 
Јкгго и истоимена га ошптина Бук.

105) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА ДРАМА
- СИДИРОДРОМИКОС СТАТМОС 
ДРАМАС

Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας

Железничка станица (24°09’ х 4ΓΌ9') и мала 
часслба основапа во 1923 година од дваесстина 
бегалски семејс гва. Во пописот од 1928 година с 
свпдентирана со 81 жител. Во подоцнежиите по- 
анси нс се спомнува, бидејќи се смета дека с со- 
единета со градот Драма.

106) ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАНИЦА ЕНИ ЌОЈ
- СИДИРОДРОМИКОС’ СТАТМОС 
СТАВРУПОЛЕОС
Σιδηροδρομικός Σταθμός Σταυρόπολεως

Железничка стапица и истоимена населба во 
шизина на Еии Ќој (24°42' х 41“ 12'), источно од 
Драма и севсрозападно од Ксанти. Во пописот од 
1920 година е евидентирана со 75 жители. Во подоц- 
всжнитс пописи нс се спомнува како поссбна на- 
еелба. бидејќи сс смета за составен дсл на Ени Ќој.

107) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КОЗЛУ ЌОЈ
- СИДИРОДРОМИКОС СГАТМОС 
ПЛАТАЊАС
Σιδηρδροομικός Σταθμός ΓΙλατανιάς

Железничка станица и мала бегалска насел- 
* оспована во 1924 година во близина на исто-

108) ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ОКЧИЛАР
-СТАТМОС Σταθμός

Бсгалска населба основана по 1924 година 
па местото каде што од порано сс наоѓа и жслс- 
зничка станица, на помалку од 1 километар запа- 
дпо од селого Окчилар (24“47' х 4Г05'). Во попи- 
сотод 1940 година се спомнува со 307 жители, во 
1951 годипа со 433, а во 1981 година со 471 жител, 
додска во пописотод 1991 година всќс не сс води 
како посебна населба, а населението е пресмета- 
но во бројот на жителите од селото Окчилар (ви- 
ди и село Окчилар).

109) ЗАГУП1 Ζάγγους

Селото Загуш (23°52' х 41°14’) било сместено 
севсрозападно од Кобалишта, под чија општина 
влсгувало, и југоисточно од Калапот. Неговото 
населенис било од турско потекло и како такво 
Κ'ιιίοβ селото го бслежи со 440 жители. Настра- 
дало во Балканските војпи, поради што не сс 
спомнува во пописотод 1913 година, додека во по- 
писот од 1920 година е евидситирано со 317 житс- 
лп. 11о нивното иселување, по сила на Лозанска- 
та конвснција, селото не било обновено и по пор- 
мализирањето на ситуацијата со наредба на МВР 
бр. 7512 од 1928 година е избришано од свидепција.

110) ЗАРИЧ
- ИПСИЛИ РАХИ (ПСИЛИ РАХИ)
Υψηλή Ράχη (Ψηλή Ράχη)
(н. од 1.11.1926, Вл. в'к бр. 405/15.11.1926)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 1.11.1926, Вл. в/к бр. 405/15.11.1926), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 30,6 
квадратпи километри. Сместено с североисточно 
од Драма (24“2Г х 4Γ13'), на надморска височина 
од410 ме гри. Во минатото било населено веројат- 
по со турско население. К'пчов го испуштил од 
евиденција, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 810, а во 1920 година со 608 жи- 
тели. По нивното принудно иселување во 1923 
година во Турција, по сила на .Позанската коп- 
венција, тука бил смесген поголем број бегалски 
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семејства со вкупно 803 жители, колку што има- 
ло селото во 1928 година. Во 1940 година се попи- 
шани 1.126, во 1951 година 931, во 1961 година 805, 
во 1971 година 507, во 1981 година 302, а во 1991 го- 
дина 262 жители. Осстното намалување на бро- 
јот на жителите од селото Зарич сс должи на ма- 
совното исслување во поголемитс градови осо- 
бсно по шеесеттите години. Сс произвсдува 'гу- 
туп, жито II други земјоделски производи, а пора- 
ди пространитс пасишта со кои селото располага 
внимание му се посвстува и на сточарс гвото.

111) ЗЕМБИЛ МАХАЛА (ШУБРИЛОВО) 
11ЕВКОЛОФОС 1 Ιευκόλοφος

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашпо мало село сместено североисточ- 
но од Драма во атарот па поранешната оппггина 
Илиџс, во југоисточните падини на Родопитс (24°29' 
х 41°28'). Во 1913 година с испуштепо од евиден- 
цпја, додека во пописот од 1920 година е евиден- 
гирано со 316 жители, веројатно Македонци мус- 
лимани. 11о нивното присилно иселување во 1923 
година во Турција, по сила на Лозапската кон- 
венција, грчките власти тука сместиле 27 бегал- 
ски ссмсјства со вкупно 88 жители, колку пгго има- 
ло селото во 1928 година. Малку подоцпа овие ко- 
лонисти поради немање нормалпи условп за жп- 
вссн.с ιό напушгиле селото и се иселиле во други 
мсс га, така што селото с избришано од свидспција.

112) ЗРНОВИЦА
КАСТАНОХОМА Καστανόχωμα 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село смсстсно севсрно од 
Драма и севсрозападно од Мокрсш, под чија оп- 
штина и припаѓало (24°10* х 4Г’20'), на надморска 
височина од 680 мстри. До 1924 година во Зрно- 
впца живсслс Македонци кои во немирните годп- 
ни поради поголема сигурност на животот и имо- 
тот го примиле исламот. К'нчов ја спомнува со 
610 Македонци муслимани, додека во пописот од 
1913 година с евидентирана со 503, а во 1920 го- 
дина со 432 жители. По нивното принудно исслу- 
вање во 1923 годипа во Турција како муслимани. 
по сила на Лозанската конвенција, тука билс смсс- 
тени во почетокот само две бегалски семејства 
со вкупно 5 души, колку пгго имало селото во 
1928 година. Подоцна тука билс сместени уште 
триесетина бсгалски семејства, така што селото 
во пописот од 1940 година с регистрирано со III 
жители. Селото Зрновица настрада во времето 
на Граѓанската војпа и по нормализирањето на 
ситуацијата не е обновено, поради што е из- 
бришано од евиденција.

ИЗ)ЗРНОВО
КАТО НЕВРОКОПИОН

Κάτω Νευρόκοπιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.192"»

Гра гче со сгатус на градска оппггина со
на површина па општинскиот атар од 67,1 оВ 
дратпи киломстри. Сместено с северозападно I 
Драма. од каде с оддалсчено околу 40 килом.т· 
(23“52’ х 4Г2Г), на надморска височина од 5· 
метрп. До 1923 година Зрново претс гавувало 
то максдонска населба во која според К - -в· 
живеслс 1.950 Македонци христијани и 170 
донцп муслимапи. Како такво во пописотод 19· 
годппа е свидснтирано со 2.105, а во 1920 гсгг·· 
со 1.186 жи гели. Во 1923 година по сила на Л· 
занската конвенција сите преосганати Макел»- 
ци муслимани билс иселени во Турција, а по~ о· 
лсн пригисок, особено по грубата провокацнја ѕај 
грчките власти и убивањето на 17 иевини селѓЈ· 
од сслата Трлис и Кара Кој па 27 јули 1924 г. н- 
па, од Зрпово се иселиле во Бугарија уште —*· 
Македонци. На мсстого на иселените Македсѕв 
христијани и Македонци муслимани грчките 
ти смесгиле повсќс од 120 бегалски семејства с· 
вкупно 506 бсгалцп. Така Зрново станало мешЈ 
но гратчс со вкупно 2.268 жители, колку ιη» 
имало во 1928 година, за нивниот број да се з м 
качи во 1940 година на 3.290 житсли. Македсв 
ците од Зрпово исто така настрадале од грчкгпс 
властл всднаш по договорот во Варкиза, кога ѓсЖ 
пив се вршслс најразновидни притисоци и свиро] 
пп убиства, така пгго голсм број македонски см 
мсјсгва и поединци биле принудени да побарллт 
спас бегајќи во Бугарија од кадс во 1946 годп· 
мнозина бса репатрирани во СР МакедониЈЖЈ 
Како последица на овие настани бројот на жито4 
лите сс намали, така што при пописот во 1951 
година во Зрново се попишани 2.702 жители ѕ? 
кои се вбројува и голем број семејства од пасив- 
ниге планински ссла што сс преселиле тука » 
времето па Граѓанската војна. Во 1961 година сс 
попишани 2.924, во 1971 година 2.278, во 1981 п> 
дина 2.370, а во 1991 година 2.158 жители. Какг 
адмипистративен и стопански центар на овој ре- 
гион, тука се сместени поголем број државни ι 
други институции, жандармсриска поткомандк 
пошта, околиски суд, државна благајна, гимнг- 
зија и др., како и голсм број трговски и занает- 
чиски дуќаии.

114) ИБИШЛЕР
- ΓΙΑΡΑΜΕΡΟΗ Παράμερον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Нскогашно помало гурско село сместсн 
североисточно од Драма и северозападно од Бук. 
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под чија општина и припагало, на помалку од два 
километри јужно од рската Мсста (24°27' х 4Г20'). 
Неговото население до 1923 година било од тур- 
ско потекло. К'нчов го исиуштил од евиденција, а 
не се спомнува ни во пописот од 1913 година. Во 
1920 година е евидентирано со 60 жители. По 
нивиото иселување во Турција во 1923 година, по 
сила иа Лозанската конвенција, тука билс смсс- 
тепи пет бегалски ссмејства со вкуппо 15 души, 
колку игго имало селото во 1928 година. Малку 
подоцна, поради немаље услови за живеење, овие 
колонисти го напуштиле селото и се преселплс 
во други места, поради што Ибишлер с избри- 
шано од евиденција.

115) ИДРАГОГИО Υδραγωγείο

Во пописот од 1991 година во атарот на сс- 
лото Курлар с евидентирана нова пасслба со 
името Идрагогио со 121 житсл. Од името на па- 
селбата произлегува дска се работи за населба 
во близина на пекој наводнувачки систем.

116) ИЗБИШТА
АГРИОКЕРАСЕА Αγριο κερασέα 

(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северозападно од Драма и североисточпо од 
Зрново, во непосредна близипа на грчко-бугар- 
ската граиица, меѓу реките Места и Доспат Дерс 
24*04' х 41”27'), на падморска височина од 700 ме- 

~?и до Граѓанската војна во Грција лежсло село- 
Избипгга, кое администрагивпо влсгувало во 

опставот па општината Борово. До 1923 годппа 
ЈИзбишта било населено со Македонци муслп- 
«ани. Како такво, К'нчов го бслежи со 440 жи- 
"-ли, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тврано со 650, а во 1920 годипа со 584. По нпв- 
*?то принудно иселуваље како муслимапп во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
* нвенција, грчките власти тгука сместиле 37 бе- 
галски семејства со вкупно 166 души, колку што 
гчало селото во 1928 година. Во 1940 година би- 
I- попишани 160 житсли. Селото настрадало во 
I раѓанската војна во Грција, а по пормалпзи- 
зањето на ситуацијата нс било обновено, поради 
што е избришано од евиденција.

117) ИЛИЏЕ(ЈГЏА)
ТЕРМЈА Θερμιά

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Чскогапшо село и самостојна општина во 
•<ата околија (н. од 20.5.1922, Вл. в/к бр. 80 од 

во чиј состав билс опфатени упгге 11 

населбн. Сместено било североисточно од Драма 
во југопсточните падини на Родопитс па падмор- 
ска височииа од 700 метри (24°26' х 4Г29'). Не- 
говото население веројагпо го сочинувале Маке- 
допцп муслимапп. Во пописот од 1913 годипа е 
испуштепо од евиденција, додека во пописот од 
1920 година с евидентирапо со 214 житсли. По 
нлвпото псслувап.с во Турција како муслимани 
во 1923 година, по сила иа Лозанската конвен- 
ција, тука бплс сместени 23 бегалски ссмејства со 
вкуппо 103 жители, колку што имало селого во 
1928 годнна. (Во оваа бројка се пресметаии п два- 
ссетина војници кои билс стационирапи тука 
како пограпичен вод.) Во пописот од 1940 година 
сс попшпани 64 души, сите од машки пол, пгго 
зборува дска се работи за зајакнат пограничеп 
вод, додека жптелите сслото го имаат напуштено 
прсд тоа. Илиџе по пормализирањето на ситу- 
ацијата нс било обповено, поради што с избри- 
шано од евидепција.

118) ИНЏАРЛИ
11ОЛИСИКО (11ОЛИСИКО11)

1 Ιολύσυκο (Πολύσυκον)
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало турско село во атарот на општипата 
Бук. Сместсно с североисточно од Драма и севе- 
розападпо од Бук (24°28' х 41° 18') па падморска 
впсочипа од 700 метри. Во пописот од 1913 годи- 
па с испуштено од евидепција, додека во 1920 го- 
дппа с свидентирапо со 88 жптсли. Во 1923 годи- 
на по спла на .Позанската копвенција овие мало- 
бројпи Турцп присилпо бплс иселени во Турција, 
а па пивпо место биле смсстсии бегалски семеј- 
ства со вкупно 63 души, колку што имало селото 
во 1928 годпна. Во пописот од 1940 година Ип- 
џарли е испуштено од евиденција, додска во 1951 
годипа е рсгистрирано со 62, во 1961 година со 
74, а во 1971 година со 31 житсл. Малку подоцпа 
и овис малобројпи жители го иапуштиле селото 
и се преселиле во поголемите градови, поради 
шго сслото с избришаио од евиденција. Обповс- 
но е во последнитс годипи и како такво во попи- 
сот од 1991 година с евидентирапо со 18 жители.

119) ЈАВОР
- ДЈАМЕСОН Διάμεσον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село сместепо во југоис- 
точните падини на Родопите (24°30' х 4Г*22'). севе- 
роисточно од Драма и севсрозападно од Буково, 
под чија оппггина и припаѓало. До 1923 година 
било паселено со Македонци муслимани. Во по- 
писот од 1913 година е испуштено од свиденција, 



166 Драмски окрх ■

додека во 1920 година е евидентирано со 87 жи- 
тели. 11о нивното присилно иселување во Турци- 
ја во 1923 годипа како муслимани, по сила на Ло- 
занскага конвенција, тука билс сместени 30 бе- 
галски семејства со 132 житсли, но во мсѓуврсмс 
дсл од овие семејства го напуштиле селото, по- 
ради што во пописот од 1928 година тоа е рсги- 
стрирано со 83 бегалци, а во 1940 година се по- 
пишапи 75 жители. Селото настрадало во Гра- 
ѓанската војна во Грција и по нормализирањето 
на ситуација га не било обновено, поради пгго с 
избришано од свиденција.

120) ЈАНОЗЛУ
- ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΙ! Καρποφόρον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село северозападно од сслото Бук 
(24”27' х 4ΓΊ7') под чијапгго опиггина припаѓа. Во 
пописот од 1913 година пеговото малобројно иа- 
селение с пресметано во составот на житслите 
од селото Бук, додека во пописот од 1920 годипа 
селото е евидентирано како посебна населба со 
35 жители. 11о нивното присилно иселување во 
Гурција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле сместени 15 бегалски се- 
мсјства со вкупно 73 жители, колку што бросло 
сслото во 1928 година. Во 1940 годипа се попи- 
шапи 103, во 1951 година 112, во 1961 година 139. 
во 1971 година 81, во 1981 година 53, а во 1991 
година 50 жители. Населението произведува ту- 
тун, жито II други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

121) КАБАКЛАР Καμπακλάρ

Мала насслба мсѓу селата Зарич и Герикли 
(24”20' х 4Γ13'). Всушност се работи за долно 
маало на селото Зарич, чиишто жители секогаш 
билс пресметувани во составот на Зарич под чија 
општина и припага. Населението на Кабаклар во 
минатото било турско, а по 1924 година тука 
билс сместеии пеколку бегалски семејства.

122) КАВАКЛИ
- ЕГИРОС Αίγειρος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село смсстено источно од Драма и 
источно од селото Дизмикли под чија општипа 
припаѓа (24°2Г х41°07'). Неговата надморска висо- 
чина изнссува 340 метри. До 1923 година селото 
било насслсно со Турци. Како такво, во пописот 
од 1913 година е евиденгирано со 414, а во 1920 
година со 409 жители. По нивиото присилно исс- 

луван.с во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука билс сместени 53 бе- 
галски семејства, со вкупно 257 житсли, колку 
што имало селото во 1928 година. Во 1940 годива 
иивниот број се покачи на 334 житсли. Изгледа 
дека селото настрадало во Граѓанскага војна вс 
Грција, бидејќи во пописот од 1951 година е евв- 
дентирано со 149 житсли, во 1961 година се по 
пишани 190, во 1971 година 56, во 1981 година 1- 
а во 1991 година само 7 жители со тенденција ι 
тис да го напуштат селото.

123) КАИН ЧАЛ
- АНТИЛАЛОС Αντίλαλος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссверно од Драма, во близина на грчко-бу 
гарската граиица (24°15' х 4Г32'), во атарот на оп- 
пгпшата Рашово, лежело малото сточарско селс 
Каип Чал. К'нчов го испуштил од евиденција, до- 
дека во пописот од 1913 година е регистрирано 
заедно со соседното село Дере Ќој со вкупно 11° 
жители. Во пописот од 1920 година е свидев- 
тирано со 219 жители од кои 142 жсни, пгго збо- 
рува дека повеќе од половината мажи или иа- 
с градалс во војните или побегнале за да не бидат 
мобилизирани од бугарската војска во Првата 
светска војна, со оглед на фактог дека селото 
било населеио со Максдонци муслимани. Но нив- 
ното принудно иселувањс во Турција во 1923 го- 
дипа како муслимани, по сила на Лозанската кон· 
венција, тука биле сместени неколку бсгалски 
семејства. Бидејќи немало услови за живесње, тие 
наскоро го напуштиле селото поради што тоа е 
избришано од евиденција, но до Втората светскг 
војна служело како седиште на пограничен вод.

124) КАЈКУЛИ (КИКОВА МАХАЛА)
-КРИМНОС Κρημνός
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село во атарот на некогашната оп- 
пггина Буково. Сместено било североисточио од 
Драма во југоисточните падини на Родопите. Не- 
говите жители најверојатно, како и во сите други 
ссла од општината, биле Македонци муслимани. 
Во пописот од 1920 година е евидентирано со 2" 
жители. По нивното принудно иселување во Тур- 
ција во 1923 година тука билс сместени неколку 
бегалски семејства, па дури и селого било прс- 
именувано со ново грчко име. Мегутоа, поради 
немање услови за живсење, колонистите наскоре 
потоа го напуштиле селото и се иселиле во другв 
места, а селото с избришано од евиденција.
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125) КАЈ1АМБАК
- КАЛАМПАКИОН Καλαμπάκιον

I Јоголсма населба (гратче) и самосгојна оп- 
'.птипа во Драмската околија (н. од 13.11.1919, Вл. 
вк бр. 251/1919), со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 24,5 квадратни километри. Сместе- 
но е југоисточпо од Драма од која е оддалечено 
12 километри (24°1 Г х 41°03'), а неговата надмор- 
ска височина изнесува 50 метри. Неговото пасе- 
ление до 1923 година било со гурско потекло. 
К'пчов го бслежи со 300 жители, но изгледа дека 
греши, бидејќи во пописот од 1913 година с еви- 
дснтирано со 817, а во 1920 година со 727 жители. 
По нрисилното иселување на Турците по сила на 
Лозапската конвенција во 1923 година во Турци- 
ја, тука биле сместени 404 бсгалски семејства со 
вкупно 1.894 жители, колку игго имало Каламбак 
во 1928 година. По извршените мелиорацпи и ису- 
шувањето на блиското мочурипгге, од што сс до- 
биеии нови плодни обработливи површини. во 
Каламбак биле сместени и други бегалски семеј- 
ства, така што тоа во 1940 година нараспало па 
2.873 жители, за да се покачи нивниот број во 1951 
година на 3.189. Во 1961 година се попишани 3.199, 
во 1971 година 2.974, во 1981 година 3.389, а во 1991 
година 3.388 жители. Каламбак се повеќе се мо- 
дернизира и урбанизира и станува стопански цен- 
тар за повсќе околни села. Тука се смесгени жан- 
дармериска станица, пошта, како и повеќс тргов- 
ски и занаетчиски дуќани, кои го опслужуваат 
месното и околното населснис. Се одгледува 
многу памук, жито, фуражни и други земјоделс- 
ки култури, а внимание му се посветува и на кра- 
варството.

126)КАЛАПОТ
ПАНОРАМА (Г1АЛЕОН КАЛАПОТИОН) 

Πανόραμα (Παλαιόν Καλαπότιον) 
(н. од 30.3.1953, Вл. в/к бр. 86/11.4.1953)

Северозападно од Драма и Просочен, на па- 
тот што води од Долно Броди, на надморска ви- 
сочина од 560 метри (23°49' х 41 ”14') лежи селото 
Калапот. Тоа претставува самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 29.1.1934, Вл. в/к бр. 48, 
1934), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 29,3 квадратни километри. Калапот во мина- 
тото било едно од најголемите македонски села 
во овој регион. Според К'нчов се состоело од 2.500 
македонски жители, а спорсд Бранков од 3.200. 
Целосно настрадало во Вторага балканска војна 
кога било изгорено од грчката војска, а неговото 
избезумено население побарало спас преку гра- 
ница. Во пописот од 1913 година Калапот е еви- 
ден гиран само со 168, а во 1920 година со 258 жи- 
тели. Во 1924 година по груба га провокација во 

Трлис и Кара Ќој од 27 јули 1924 година кога би- 
лс убиени 17 невини селани, 55 селани, исплаше- 
ни да не ги снајде и нив слична неволја, го на- 
пуштиле селото и се иселиле № Бугарија. На мес- 
тото на повеќе од 3.000 Македонци иселени од 
Балканските војни до 1924 година грчките власти 
тука сместиле 46 бегалски семејства со вкупно 161 
бегалец, кои заедно со помалобројните Македон- 
ци во 1928 година броеле 256 житсли. Нивниот 
број во 1940 година се покачи на 597 поради до- 
селуван.е во меѓувреме на бегалски семсјсгва и 
од некои напушгепи планински населби. Во 1945 
1946 година и врз преостанатите Македонци грч- 
киот монархофашизам спроведе силен притисок 
за да го напушгат сслото иселувајќи се во Буга- 
рија, игго во голема мера и успса. Калапот нас- 
традал во Граѓанската војна, кога нсговото насе- 
лсние било повлечено во внатарешноста. По нор- 
мализиран.ето на ситуацијата само дел од жиге- 
литс сс вратиле во селото, така што во пописот 
од 1951 година селото е регистрирано со 288 жи- 
тсли, додека во 1961 година биле попишани 323. Во 
шеесеттите години почна масовно иселување во 
поголемите градски центри, така што во пописот 
од 1971 година селото е евидентирано со 54, во 
1981 година со 33, а во 1991 година со 78 жители, со 
тепденција за целосно иселување на население го.

127) КАЛОВАЏИК
ДЕКСАМЕНИ Δεξαμενή

(н. од 10.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападпо од Ксанти и северно од Ени 
Ќој, во атарот на оппггината Козлуџа (Горпо Коз- 
луџа), до Втората светска војна лежело малото 
ссло Каловаџик, до 1923 година населено со Тур- 
ци. Како такво, во пописот од 1913 годииа е еви- 
дснтирано со 128, а во 1920 година со 99 жители. 
11о присилпото иселувањс на Турците во 1923 го- 
дина, по сила па Лозанскага конвенција, тука би- 
ле смесгени неколку бегалски семсјства. Поради 
немање поволни услови за живеење неговите жи- 
тели непосредно пред Втората светска војна го 
напуштиле селото и се иселиле во други места, 
поради што Каловаџик е избришан од евиденција 
на населените места. (Забслешка: Каловаџик, 
како и целата општина, до 1923 година спаѓал во 
Драмската околија, но со наредба од 24.11.1923, 
Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, е одвоен од Драма и 
приклучен кон околијата Ксанти.)

128) КАЛОВО
- КАЛИВА Καλύβα
(н. од 10.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Мало село сместено северозападно од Ени 
Ќој на надморска височина од 800 метри (24°37' х 
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4ΓΊ7'). Административно влегува во составот на 
ΟΠΠΙтината I Јеохорион. Неговото паселение до 
1923 година било од турско потекло. Како такво 
во пописотод 1913 годипа селото е евидентирано 
со 196, а во 1920 година со 172 жители. По нив- 
ното присилно иселуван.е во Турција во 1923 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс сместени 34 бегалски семејства со вкупно 123 
житсли. Во 1940 година се попишани 172, во 1951 
година 115, во 1961 година 127, во 1971 година 35, 
во 1981 годипа само 5, а во 1991 година 19 жите- 
ли. 11ричините за напуштањето на селото лежат 
во ридско-планинскиот карактер на атарот и од- 
далеченоста па сообраќајните врски. (Забелеш- 
ка: Калово, како и целата општина, до 1923 годп- 
на спаѓало во Драмската околија, но со нарсдба 
од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, с одвоено 
од Драма и приклучено кон околијата Ксанти.)

129) КАЛЧОВО
- ВРАХОТОПОС Βραχότοπος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Сслото Калчово било смесгено северпо од 
Драма во таканаречена га Чечка нахија. Било на- 
селено со Максдонци муслимани. К'нчов го беле- 
жи со 250 жители, додека во пописот од 1913 го- 
дина с евидентирано со 340. Изглсда дска настра- 
дало во 11рвата свстска војна, бидејќи во пописот 
од 1920 година не се спомнува. По пормализи- 
ран.сто на ситуацијата и доаѓањето па бегалците 
по 1923 година селото ис било обновено, поради 
што е избришано од евидснција.

130) КАЉКО (КАЈ1И) Κάλκο (Κάλη)

Маало на селото Кобалишта (23°56' х 41Ί Г). 
Во пописотод 1913 година неговитс жители биле 
пресметани во сосгавот на жителите од селото 
Кобалишта, додека во пописот од 1920 година е 
евидснтирано и како посебна населба со 186 жи- 
тели. 11о присилното иселување на Турците во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, гука биле смсстени бегалски семеј- 
ства. Како посебна населба во подоцнежните по- 
писи нс се спомнува, бидејќи се смета за дел од 
селото Кобалишта (види и село Кобалишта).

131) ΚΑΡΑ ДЕРЕ
- ЕЛАТЈАС Ελατιάς
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссверно од Драма, во југозападните падини 
на Родопите и во близина на грчко-бугарската 
граница, лежсло селото Кара Дере (24°18' х 41°29'), 

до 1923 година насслено со Турци. Во пописот I 
1913 година е евидентирано со 274, а во 1920 ι - 
дина со 153 жители. По нивното присилно иселу 
вање во 1923 година во Турција селото не билс 
обновено. (Всушност тука не билс сместени бе- 
галски семејства, но селото служело како седи- 
пгте па еден воси пограничен вод кој во пописот 
од 1928 година е регистриран со 32 мажи.)

132) ΚΑΡΑ КАВАК
- МАВРОЈ1ЕВКИ Μαυρολεύκη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна оппггина во Драмската 
околија (н. од 5.6.1936, Вл. в/к бр. 262/1936) со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 10,4 ква- 
дратни километри. Сместено е јужно од Драма. 
од која е оддалечено 9 киломстри (24°06' х 4Γ03Ί. 
крај патот што води за Родулево, на надморска 
височина од 48 метри. Неговото население во мп- 
натото било од турско потекло. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 550 Турци, во пописот од 1913 
година е евидентирано со 592, а во 1920 година со 
141 житсл. По присилното иселување на преоста- 
натитс Турци во 1924 година во Турција, по сила 
на Лозанската конвенција, тука биле сместсни 82 
бегалски семејства со 360 бегалци, како и семеј- 
ства од небегалско потекло, веројатно од окол- 
ните села. Како такво, во пописотод 1928 година 
селото Кара Кавак е регистрирано со 426 жите- 
ли, во 1940 година се попишани 701, во 1951 годи- 
на 904, во 1961 година 779, во 1971 година 526, во 
1981 година 590, а во 1991 година 541 жител. Би- 
дсјќи лежи в полс и располага со плодни обра- 
богливи површини, селото е мошне богато. Ос- 
новни производи се памук, жито, фуражни и дру- 
ги зсмјоделски култури, а внимание му се посве- 
тува и на краварството.

133) ΚΑΡΑ ЌОЈ (МАНАСТИР)
- КАТАФИТОН Κατάφυτον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Западно од Зрново, во источните падини на 
планината Шарлија, на надморска височииа од 
760 метри е сместено селото Кара Ќој (23°4Г х 
4Г2Г). Тоа прстсгавува самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 3.2.1922, Вл. в/к бр. 18, 
1922) со вкупна површина на општинскиот атар 
од 76,2 квадратни километри. Кара Ќој до 1924 
година било едно од најголемите македонски 
села во овој регион. Според К’нчов во него живе- 
еле 1.400 Македонци, а според Бранков 2.000 Ма- 
ксдонци. Како последица на претрпените загуби 
во Втората балканска војна, Кара Ќој во пописот 
од 1913 годииа е свидентиран со 1.153, а во 1920
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>;шна со 975 жители. Бидејќи преостанатите 
Јакедонци и покрај силниот притисок откажале 
'и се иселат за Бугарија, на 27 јули 1924 година 
рчките власти извршиле груба провокација уби- 

вајќи 17 невини селани од Кара Ќој и од селото 
1 рлис со намера да се исплаши населението нс 
само од овие села туку и од околните македонски 
села и да се пресели во Бугарија. И навистина, 
под гакви околности селото го напуштиле и се 
иселиле во Бугарија 1.168 жители, а останале са- 
мо десетина македонски семејства. На местото 
на иселените Македонци грчките власти сместп- 
ле 124 бегалски семејства со вкупно 408 бегалци. 
Гака Кара Ќој од големо македонско село го 
нроменило својот етнички состав и како такво во 
пописот од 1928 година е регистрирано со 476 
жители. Во 1940 година нивниот број се покачи 
на 983 житсли. Кара Ќој настрада и во Граѓан- 
ската војна во Грција, поради што во пописот од 
1951 година е евидентиран со 278 жители. Во 
1961 година има 415, во 1971 година 300, во 1981 
година 220, а во 1991 година 218 жители. Осет- 
ното намалување на бројог на населението по 
шеесеттите години се должи на помасовно иселу- 
вање во поголемите градови. Населението одгле- 
дува тутун, компири, жито и други земјоделски 
култури, а поради пространите пасишта со кои 
располага селото, внимание му се посветува и на 
сточарството.

134) ΚΑΡΑ ЧАЛИ
- МАВРОВАТОС Μαυρόβατος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссло и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 12.7.1958, Вл. в/к бр. 113/1958), со 
вкупна површина на опшгинскиот атар од 7,5 
квадратни километри. Сместено е јужно од Драма, 
од која е оддалечено 6 километри (24°09* х 41°07'), 
на надморска височина од 80 метри. Во минатото 
било мала чифлигарска населба, која не се спом- 
нува ниту од К'нчов ниту во пописот од 1913 го- 
дина бидејќи веројатно била распадната. Во по- 
писот од 1920 година е евидентирана само со 7 
житсли. Всушпост се работи за сосема нова на- 
селба основана во 1923 година на место го на по- 
стара чифлигарска населба, кога тука биле сме- 
стени 129 бегалски семејсгва со вкупно 479 бе- 
галци. Во пописот од 1940 година селото е реги- 
стрирано со 712, во 1951 година со 525, во 1961 
година со 679, во 1971 година со 525, во 1981 го- 
дина со 632, а во 1991 година со 611 жители. Се- 
ло го е мошне богато, бидејќи лежи в поле и рас- 
полага со плодни обработливи површини. Насе- 
лението одгледува памук, жито, тутун, фуражни 
и други земјоделски култури, а впимание му по- 
светува и на краварството.

135) КАРАЃОЗ ЌОЈ
- ПЕРИВЛЕПТОН Περίβλεπτον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Селото Караѓоз Ќој (24”24' х 4Γ17') е сместе- 
но ссвероисточно од Драма и северозападно од 
Бук, под чијашто општина и припаѓа. Неговата 
надморска височина изнесува 660 мстри. До 1923 
година селото било населено со Турци. К'нчов го 
белсжи како такво со 260 жители, додека во по- 
писот од 1913 година е евидентиррано со 383, а во 
1920 година со 319 жители. По пивпото ирисилпо 
иселување во 1924 година во Турција, по сила на 
Лозанскага конвенција, тука билс сместени 44 бе- 
галскп семсјства со вкуппо 201 жител, колку што 
имало селото во 1928 годипа. Во 1940 година се 
попишани 265, во 1951 година 221, во 1961 година 
187, во 1971 година 57, во 1981 годипа 21, а во 1991 
годипа 27 житсли. Осе гното памалување на бро- 
јот па населенисто по шеесеттите години се дол- 
жи на масовното иселување во поголемите гра- 
дови. Насслението произведува тутуп, жито и дру- 
ги зсмјоделски производи, а дслумно е развиспо 
и сточарството.

136) КАРАМАНЛИ
- ТЕРПСИТЕА Τερψιθέα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Источио од Драма и Нустретли и југоисточ- 
но од Хасан Балар, под чија општина припаѓа, на 
надморска височина од 320 мезри лежи малото 
село Караманли (24°22' х 4Γ10'). Во мипатото 
било населено со Турци. Како такво, во пописот 
од 1913 година е евпдентирано со 231, а во 1920 
година со 168 жигели. По присилното иселување 
па преостанатиге Турци во 1923 година по сила 
на Лозанската конвенција во Турција, гука биле 
сместени 44 бегалски семејства со 154 жители, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година се попишани 253, во 1951 година 217, во 
1961 година 135, во 1971 година 68, во 1981 годипа 
41, а во 1991 година 83 жители. Масовното исе- 
лување на населението во шеесеттите години во 
поголемите градови довсде до осетно намалува- 
ње на бројот на жителите од ова село и тепден- 
цијата за негово целосно напуштање продолжу- 
ва. Во селото се произведува тутун, жито и други 
земјоделски производи, а помалку луѓето се за- 
нимаваат и со сточарство.

137) КАРАЏА ЌОЈ
-ТО.ПОС Θόλος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и некогашна самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251, 
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1919), со вкупна површина па општинскиот атар 
од 61 квадратеп километар. Сместено е североис- 
точпо од Драма и Бук на надморска впсочина од 
320 мстри (24'3Г х 4Γ18'). До 1923 година било на- 
сслсно со Турци. Како такво во пописот од 1913 
година е евидеитирано со 331, а во 1920 година со 
355 жители. По нивното присилно иселување во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле сместени повеќе од сго бс- 
галски семејсгва со вкупно 346 жители, колку што 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година ппв- 
ниот број се покачи на 577 жигели. По псдс- 
сстгитс години отпочна иселувањето на овие жи- 
тсли во новата населба Долно Караџа Ќој, смес- 
тена сосема блиску до селото Бук и до главните 
сообраќајни врски (друмска и желсзпичка) кои 
од Драма водаг за Ксанти и сосема блиску до 
брсгот на рската Места. Поради тоа во пописот 
(VI 1961 година селото Караца Кој е евидентира- 
но со 214. во 1971 година со 374. во 1981 година со 
50, а во 1991 година сама со 27 житсли. Седиш- 
тето на општината е пренесено во селото Долно 
Караџа Ќој (види и село Долно Караџа Кој).

138ЈКАРИДЈА Καρυδιά

Населба основана по Граѓанската војна во 
Грција во атарот на опнггината Височапи. 11рв пат 
с евиденгирана во пописот од 1961 година со 42 
жигели. Во подоцнежните пописи населбата нс сс 
спомнува, бидејќи се смета за дел од Височани.

139) КАРИЛОВО (КИЕВО)
-ЗАРКАДИЈА Ζαρκάδια
(и. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло кое било сместено североисточ- 
но од Драма во југоисточните падини на Родопи- 
те (24"29' х 4Г23'), а административно спаѓало во 
општината Буково. Нсговиге жители биле Макс- 
донци муслимани. Во пописот од 1920 година е 
евидептирано со 55 жители. По нивното принуд- 
по иселување во Турција како муслимани, по си- 
ла на Лозанската конвенција, тука биле сместени 
неколку бегалски семејства со вкупно 21 жител. 
Малку подоцна овис малобројни колонисти пора- 
ди немање поволни услови за живеење (покрај 
другого немалс училиште и црква) го напуштиле 
селото и се преселиле во други места, гака што 
селото с избришано од евиденција.

140) КАРЛУКОВО (КАРЛИКОВО)
МИКРОПОЛИС’ Μικρόπολις

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссло и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 28.12.1919, Вл. в/к бр. 2/1920), со вкуп- 

на површина на општинскиот атар од 65,8 ква- 
дратнп километри. Сместсно е западно од Про- 
сочен, од каде с оддалечено 17 километри, и се- 
всрпо од Зихна (23°49 х 4Γ1Γ) на надморска ви- 
сочина од 330 метри. Карлуково до 1924 година 
било населено исклучително со Македонци. Спо- 
ред Бранков селого било населено со 1.440 Ма- 
кедонци и 60 Роми. Во пописот од 1913 година е 
свидснтирано со 1.632, а во 1920 година со 1.662 
жители. Под силен притисок селото го напушти- 
лс и сс исслиле во Бугарија повеќе од 150 ссмеј- 
ства, а на местото на иссленитс Македонци 1рч- 
ките власги сместилс 267 бегалски ссмсјства со 
вкупно 1.117 бсгалци. Така Карлуково станало 
мешана населба која како гаква во пописот оз 
1928 година е регистрирана со 2.176 жители. Вс 
1940 година има 3.169, во 1951 година 2.116, вг 
1961 година 2.228, во 1971 година 1.423, во 1981 
година 1.239, а во 1991 година 1.112 житсли. Се- 
лото претрпсло загуби и во 1945 1946 година оз 
тсророт на грчката десница, кога под пригисок 
билс принудени да побегнат во Бугарија поголем 
број македонски семејсгва и поедипци. Настра- 
дало II во времето на Граѓаиската војна во Гр- 
ција. Осетното намалување па паселението по 
шеесеттите години се должи на помасовно иселу- 
вањс во поголемите градови. Населението про- 
изведува тутун, жито и други производи, а пора- 
ди просграните и погодни пасишта со кои селото 
располага, вниманс му сс посветува и на сточар- 
с гвото. Во Карлуково се сместени жандармерис- 
ка станица и пошта, кои го опслужуваат месното 
и околното население. Тука постојаг и соодветен 
број трговски и занаетчиски дуќани.

141) КАРОВО
КЕРАМЈО Κεραμειό

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало македонско село исламизирано во не- 
мирните години. Било сместсно североисточно 
од Драма во јужните падини на Родопите, а му 
припаѓало на атарот па општината Илиџе. Во 
пописот од 1920 година е евидентирано со 43 жи- 
тели. По нивното присилно иселувањс во Тур- 
цнја во 1923 година по сила на Лозанската кон- 
венција, селото не било обновено, поради ιίιτο е 
избришано од евиденцијата на населените месга.

142) КАРШИ ЧИФЛИК (ЌУЧУК ЧИФЛИК)
КСАГНАНДОН Ξάγναντον

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено околу пет километри се- 
верно од Бук, под чија општина и припаѓа (24°29 
х 4ΓΊ7'), на надморска височина од 140 метрп 
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Неговото население во минагото било од турско 
потекло. Во пописнте од 1913 и 1920 година се- 
лото не е евидснтирано, бидејќи било напуштено 
во текот на Балканските војпи. Обновсио е во 
1923 година кога тука биле сместени 17 бегалски 
семејсгва со вкупно 86 жители. Во пописот од 
1940 година селото е регистрирано со 148, во 1951 
година со 179, во 1961 година со 160, а поради по- 
масовно исслување во поголсмите градови во 
1971 година с евидентирано со 73, во 1981 година 
со 41, а во 1991 година со 95 жители. Во селото се 
произведува тутун, жито и други земјодслски 
производи, а поради поволиите терени за пасиш- 
та со кои располага, внимание му сс посветува и 
па сточарството.

143) КАСА11ЛИ (ХАСАПЛИ)
- ИПСИЛОН Υψηλόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисгочно од Доксат, помалку од два ки- 
ломс гра јужно од Дизмикли, под чијашто опигги- 
на припаѓа. на падморска впсочина од 210 метри 
лежи малого ссло Касапли (24°18' х 4ΓΌ7'). До 
1923 годипа селото кос било поголемо било насе- 
лспо со Турци. Како такво, во пописотод 1913 го- 
дина е евидептирано со 310, а во 1920 година со 
229 житсли. 11о нивното присилно иселување во 
Турција во 1923 година по сила на Лозанската кон- 
венција, тука билс сместени стотииа бегалски сс- 
мејства со вкупно 305 жигели. Во 1940 година сс 
попишани 312, во 1951 година 333, во 1961 година 
283. а поради помасовно иселување во поголеми- 
ге градови по шеесеттите години во 1971 година 
сс евидентирани 158, во 1981 година 101, а во 1991 
година 71 житсл, со тенденција на натамошно 
иселување. Во селото се произведува тутун, жи- 
то и други земјоделски производи, а населението 
дслумно се занимава и со сточарство.

144) КАТАСКИНОСИС Κατασκηνώσεις 
(ЛЕТУВАЛИП1ЕН ЦЕНТАР)

Во атарот на селото Ѓуреџик, северозападно 
од Драма. во блиската планина постои логор кој 
во ле гниот период се користи за летуваље и рс- 
креација. Во пописотод 1981 и 1991 година е еви- 
денгирап како населба од овој тип, но без жители.

145) КАТУН
- ДИПОТАМА Διπόταμα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало, сега растурено село, сместено во ју- 
гоисточните падини на Родопите (24°37' х 4Г22') 

на надморска височина од 560 метри. Во минато- 
то било едно од најголемте ссла во овој регион, 
во кос спорсд пописот од 1913 година живееле 
Турци 1.061, но нивниот број во 1920 година се 
намали на 705 жители. По нивното присилно исе- 
лување воТурција по сила на Лозанската конвен- 
ција во 1923 година тука билс сместени поголем 
број бегалски семејства со вкупно 473 жители, 
колку пгго имало селото во 1928 година, а во 1940 
година нивниот број се покачи на 622. Селото 
настрадало во Граѓанската војна во Грција, а сс 
обповило со извесно задоцнување. Во пописот од 
1951 година селото е евидентирано како се уште 
напуштепа населба, додека во пописот од 1961 
година сс попишани 187 жители. Меѓугоа, малку 
подоцна тие почнале да го напуштаат селото и да 
сс селат во поголемите градови, така што Катун 
во 1971 година имаше само 34 жители, кои на- 
бргу потоа го напуштиле, поради што е избри- 
шано од евидснција. Атарот на селото и на са- 
мата општина с приклучен кон селото и оп- 
штината 1,1ура.

146) КАШИЦА
КРИТАРИСТРА Κριθαρίστρα

(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма, во атарот на општината 
Оштица, во југозападните падини на Родопите 
(24°08' х 4Г28'), до 1924 година иостоело малото 
село Кашица кое администрагивно влегувало во 
составот на оппгпшата Тисово. Најверојатно би- 
ло паселспо со Македонци кои во иемирнитс го- 
дипи го примилс исламот заради поголема без- 
бедност на личпиот живот и имотот. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 303, а во 1920 
година со 214 жители. По нивното присилно исе- 
луван.с во Турција во 1923 година како мусли- 
мани по сила на Лозанската конвспција, селото 
не било обновсно, иако добило грчко имс, гака 
што е избришано од евиденција.

147) КЕЛИ Κελλή

Мало турско село северно од Нусретли, во 
непосредна близина и источно од селото Балка- 
лар (24*49' х 4ΓΊ Г). Во пописот од 1913 година с 
евиден гирано со 115, а во 1920 година со 109 жи- 
тели. По нивиото присилно иселување во Тур- 
ција во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука билс сместени извесен број бегал- 
ски семејства. Мсѓутоа, во подоцнежните пописи 
населбата не се спомнува посебно, бидсјќи се 
смета дска прстставува една целина со селото 
Балкалар.
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148) КЕЧИЛИК
- МЕСОКОРИФОН Μεσοκόρυφον 
(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село кое било сместено југоисточно 
од Органџи и источно од Доксат (24° 19' х 4Г04') 
на иадморска височина од 480 метри. Адмипистр- 
ативпо влегувало во сосгавот на ошптината Ор- 
ганџи. До 1924 година селото било насслено со Тур- 
ци. Како такво, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 202, а во 1920 година со 179 житсли. 
1 Јо принудното иселување на Турцитс во 1923 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс сместени бсгалски семејства со вкупно 126 жи- 
тели, колку шго имало сслото во 1928 година. Во 
1940 година нивниот број се покачи на 221, а во 
1951 година на 234 житсли. Малку подоцна жите- 
лите го напуштиле селото и се иселиле во селото 
Органџи, но продолжуваат да ги обработуваат 
своите имоти. Во шеесе гтите години мнозина од 
нпв се иселиле во поголемите градовл.

149) КИРАНЛИ (КРАНЛИ)
МИКРОЈ1ИВАДИОН Μικρολιβάδιον 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено помалку од два кило- 
метра јужно од селото Козлу Ќој, под чија оп- 
штина и се наоѓа (24°22' х 41°10'). Неговата пад- 
морска височина изнесува 290 метри. Сслото во 
минатото било населено со Турци. Како такво с 
евиденгирано во пописот од 1913 година со 85, а 
во 1920 година со 61 жител. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени два- 
ссстина бегалски семејства со вкупно 73 житсли, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година во Киранли билс попишани 147, во 1951 
година 132, во 1961 година 147, а поради пома- 
совно иселување во шеесеттите години во пого- 
лсмите градови во 1971 година е евидентирано со 
39, во 1981 годииа со 25, а во 1991 година со 30 
жители. Основни земјоделски производи на село- 
то се тутун и жито, како и сточарски производи.

150) КЛЕБОЧАР (КАЛБУЧАР)
-КОПСИС Κόψις
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и северно од За- 
рич, под чија општина и припаѓало, лсжело ма- 
лото село Клебочар (24°2Г х 4Γ15'). Тоа било на- 
селено со Турци. Како такво, К'нчов го белсжи 
со 232 жители, во пописотод 1913 година е евиден- 
тирано со 254, а во 1920 година со 157 жители. 11о 
нивното принудно иселување во Турција во 1924 

година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени десетина семејства на бегалци со 
вкупно 30 души. Меѓутоа, тис наскоро по гоа поч- 
нале да го напуштаат сслото, така што Клебочар 
во 1928 година с регистрирано само со 18 жители 
кои поради немање услови за живесн.е исто така 
сс исслиле во други места, така пгго селото како 
напуштено е избришано од евиденција.

151) КОБАЛИШТА
КОКИНОГИЈА Κοκκινόγεια

(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Западно од Драма, а само пет километри за- 
падно од Просочеп, на надморска височина од 
140 метри с сместено голсмото село Кобалишта 
(23°56' х 4Γ1Γ). Тоа претставува самостојна оп- 
плина во Драмската околија (н. 13.11.1919, Вл. 
в/к бр. 251/1919), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 71,2 квадратни километри. Всуш- 
ност, селото Кобалшпта се состоело од четири 
маала, и тоа од Дервен, Патилјам, Каљко и Та- 
ксијархе, во кои спорсд К'нчов живееле 350 Ма- 
кедонци, ЗбОТурци и 20 Роми. Бранков бројот на 
Македонците го качува на 440. Во пописот од 
1913 година тука се евидентирани 887, а во 1920 
година 805 жители. По принудното иселување на 
Турцитс 1«> 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, гука биле сместени 219 бс- 
галскп семејства со вкупно 879 жители. Така се- 
лото повторно станало мешано и како такво во 
пописот од 1928 година с регистрирано со 1.341 
жител, додека во пописот од 1940 година сс по- 
пишани 1.786, во 1951 година 1.335, во 1961 го- 
дина 1.308, во 1971 година 812, во 1981 година 712, 
а во 1991 година 684 житсли. Осстното намалу- 
вање на бројо г на насслението по шеесеттите го- 
дини се должи на масовното иселуван.е во пого- 
лемите градови. Во селото се произведува тутун, 
жито и други земјоделски производи, а населе- 
нието дслумно се занимава и со сточарство.

152) КОВИШТА
- ВАТИЛАКОС Βαθύλακκος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено 11 километри северно 
од Драма на надморска височина од 510 метри 
(24° 10' х 4Γ14'). Административно влегува во со- 
ставот на ошптината Височани. До 1923 година 
селото било населено со Турци. К'нчов го испу- 
шти од евиденција, додска во пописот од 1913 го- 
дина с свидентирано со 589, а во 1920 година со 
607 жители. По нивното принудно иселување во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанскага 
конвенција, тука биле сместени 141 бегалско сс- 
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мсјство со вкупно 130 жители, колку што имало 
сслото во 1928 година, за нивниот број да се по- 
качи во 1940 година на 415. Норади послсдицитс 
од Втората светска војна и Граѓанската војна во 
Грција, во 1951 година во Ковишта сс попишани 
218, во 1961 година 202, а поради иселување во 
поголемите градови по шеесеттите години во 
1971 година се рсгистрирани 141, во 1981 година 
88, а во 1991 година 69 жители. Во селото се про- 
пзведува тутун, жито и други земјоделски про- 
изводи, а неговото население дслумно се занн- 
мава и со с гочарс гво.

153) КОЗЛУ ЌОЈ
-ПЛАТАЊА Πλατανιά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 50,6 
квадратни километри. Сслото Козлу Кој е смес- 
тено североисточно од Драма (24°25' х 4ΓΙ Г) во 
близина на главниот пат и железничката линија 
што од Драма водат за Ксанти, на надморска ви- 
сочина од 340 метри. До 1923 година Козлу Ќој, 
како и си ге околпи ссла, било населено со Турци. 
К'нчов го бслсжи со 900 турски жители, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 
1.110, а во 1920 година со 854 жители. По пив- 
ното присилио иселување во Турција во 1923 го- 
дина, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
ле смсстени 238 бегалски ссмејс гва со вкупно 945 
жители, колку што имало село го во 1928 годипа. 
Во пописотод 1940 година се попишани 1.229, во 
1951 година 1.108, во 1961 година 923, во 1971 го- 
дина 530, во 1981 година 393, а во 1991 година 498 
жители. Намалувањето на бројот на жителите е 
последица на масовното иселување во поголе- 
мите градови кое почна во шеесеттитс години и 
кое сс уште трае. Населението произведува ту- 
гун, жито и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава со сточарство. Во селото е 
сместена жандармериска станица која врши над- 
зор II врз неколку околни села.

154) КОЛИАРБА (КУЛАРЈА)
- ЕРИМОКЛИСЈА Ερημοκκλησιά 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и североисточно од Ош- 
гица, во југозападнитс падини на Родопите до 
1924 година лежело малото село Колиарба (24° 1 Г 
х 4Г27'). населено со Македопци муслимани. К'н- 
чов го бележи како гакво со 165 жители, во 1913 
година с евидентирано со 177, а во 1920 година со 
121 житсл. По нивного принудно иселување како 

муслимани во 1923 година во Турција, по сила на 
Лозанската конвенција, селото, иако преимену- 
вано со ново грчко име, не било обновено, пора- 
ди што с избришано од евиденција.

155) КОЛИБИ НА ЛЈАПИ
- ОРИНОН (КАЛИВИЈА ЛЈАГ1И) 
Ορεινόν (Καλύβια Λιάπη)
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Околу четири километри јужно од Ола, под 
чија општина и припаѓа, на надморска височина 
од 730 мстри (24°23' х 4Г09') постои планннска 
сточарска населба позната под името Колиби па 
Лјапи, одпосно таа го носи името на главниог 
ќаја на паселбата. Прв пат е евидентирана во по- 
писотод 1940 година со 100 жители. Прсименува- 
на е во 1950 година во Оринон, а се користи пов- 
ремено и исклучително преку летниот псриод ка- 
ко сгочарска населба. Во подоцнежниге пописи 
како постојана населба не се спомнува.

156) КОЉУШ
- КЛИСТА Κλειστά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

I Јекогашна поголема населба сместена се- 
всроисточно од Драма и источно од Љубан, под 
чија општина и припаѓала, во јужнитс падини на 
Родопите, на надморска височина од 900 метри 
(24° 19' х 4Г24’). До 1923 година била населена со 
Максдонци муслимани. Како таква, К'нчов нассл- 
бата ја бслежи со 380 житсли, во пописот од 1913 
година е евидентирана со 403, а во 1920 година со 
272 житсли. По нивното присилно иселување во 
Турција како муслимани во 1923 година, по сила 
на .Позанската конвенција, грчките власти тука 
сместиле дваесет бсгалски ссмејства со вкупно 
78 жители, колку што имала населбата во 1928 
година. Во 1940 година нивниотброј се покачи на 
176. Населбата настрадала во Граѓанската војна, 
а по пормализирањето на ситуацијата не била об- 
новена, поради што с избришана од евиденција.

157) КОНИЦА (КОНИШТЕН)
- ПЕВКИ Πεύκοι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Нскогашно мало село сместено североис- 
точно од Драма во југоисточните падини на Ро- 
допитс (24°ЗГ х 41°25'). Административно влегу- 
вало во составот на општината Буково. Населс- 
нисто според К'нчов го сочинувале исламизирани 
Македонци чиј број изнесувал 280 жигели, додс- 
ка во пописот од 1920 годипа е евидентирано са- 
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мо со 86 жители. По нивното присилно иселува- 
н>с воТурција во 1923 година како муслимапи, по 
сила па Лозанската конвенција, тука биле смсс- 
тсни 12 бегалски семејства со вкупно 38 жигели, 
колку што имало селото во 1928 година. Поради 
псмање нормални услови за живеење (училипгге, 
црква II друго), пеговите жители го напуштилс 
селото уште пред Втората светска војна и сс прс- 
сслиле во други места, така што сслото с избри- 
шано од евиденција како населба.

158) КОПУЧУК
- ПОЛИКИ1ΙΟΗ Πολύκηπον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, на два киломстра 
јужно од сливот па реката Места (24**23' х 4Г2Г) 
до Вгорага светска војна посгоело малото ссло 
Копучук кое административно вле1увало во со- 
сгавот па општината Бук. Неговото нассленис 
било од турско потскло. Во пописот од 1913 го- 
дипа с испуштсно од свидснција, додека во 1920 
годипа е евидснтирано со 101 жигел. По нивного 
присилно иселување во Турција во 1923 годипа, 
посила на Лозанската конвенција, тука билс смсс- 
тсни 12 бегалски семејства со вкупно 33 житли, 
колку што имал Копучук во 1928 година. Поради 
нсмањс нормални услови за живеење, овие коло- 
писти малку подоцна го напуштиле селото п сс 
иселиле во други места, а Копучук како паселба 
с избришан од свидепција.

159) КОРИТА Κορίτα

Мала населба во непосредна близина на се- 
лото Кољуш, која истовремено се смегала за нс- 
гово маало. Нассленисто, како и на Кољуш, го 
сочинувале Македонци муслимаии. Во пописот 
од 1913 година пс е свидентирано како поссбиа 
населба, додска во пописог од 1920 година с рс- 
гистрирано со 33 жигели. По пивпото присилно 
исслување во Труција во 192.3 година насслбата 
пс с обновена и со нарсдба на МВР број 752/1928 
е избришана од евиденција.

160) КОСГЕН
-Г1СИХРОН Ψυχρόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село кое било сместено северозападно 
од Драма во југозападните падини на Родопите 
(24°10' х 4Г26') во атарот на општината Борово. 
Неговото население до 1923 година го сочину- 
валс Македонци муслимани. Според К'нчов тука 
живселе 100 души исламизирани Македонци, до- 
дска во пописот од 1913 година е евидентирано со 

205, а во 1920 година со 129 житсли. По нивното 
нрисилпо исслување во 1923 година во Турција ка- 
ко муслимани, по сила на Лозанската коивепцнја, 
сслого, иако добило ново грчко име, нс било об- 
повепо, поради пгго с пзбришано од евиденција.

161) ΚΟ4ΛΙΙ (КОЧЕН) Κοτνσάν

Мало село кос било сместено во јужни ге па- 
дини па планината Мраморица во атарог на оп- 
штината Боболец, северозападно од Драма. Не- 
говото население го сочииувале Македонци му- 
слимани. Во пописот од 1913 година се спомнува 
како папуштепа паселба, додска во пописот од 
1920 годипа с евидснтирано со 170 житсли. По исе- 
лувањсго во 192.3 година на ова малобројно маке- 
допско населенис во Турција по сила на Лозан- 
ската конвепција како муслимани, селото не било 
обновспо и како такво е избришано од евиденција.

162) КРАНИ1ПТА
Д1.НДРАЌА Δενδράκια

(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма, во источните падипи на 
плапината Мраморица, југозападно од Мокрсш, 
под чија општина и припаѓа, на надморска висо- 
чипа од 760 мстри лсжи малото село Краништа 
(24**11' х 4ΓΊ6'). Во минагото тоа било поголемо 
ссло населепо со Македонци муслимани. Како 
такво К'пчов го бележи со 224 жигели, додека во 
пописот од 191.3 година е евидентирано со 457, а 
во 1920 година со 297 жители. По нивното при- 
пудпо исслување во Турција во 1923 година по си- 
ла па Лозанската конвенција како муслимани, ту- 
ка билс сместсни 30 бсгалски семејства со вкуп- 
но 124 жители, колку што имало селото во 1928 
годипа. Во 1940 година се попишани 184, во 1951 
година 168, во 1961 година 132, во 1971 година 12, 
во 1981 година 65, а во 1991 година 81 жител. На- 
сслсписто произведува тутун, жито, компири и 
други земјоделски производи, а поради прост- 
грапите пасишта со кои селото располага, вни- 
мапис му сс посвстува и на сточарството.

163) КУМАНИЧ
-ДАСОГОН Δασωτόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссло и самостојна ошптина во Драмската 
околија (н. од 6.6.1947, Вл. в/к бр. 144/1947), со вкуп- 
на површина на општипскиот атар од 17,5 ква- 
дратни километри. Сместено е северозападно од 
Драма и западно од Зрново, од каде е оддалечено 
9 киломе фи (23”48' х 4Г’2Г). Неговата надморска 
височина изиесува 630 метри. До 1924 година Ку- 
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манич било населено исклучително со Македон- 
ци. Како такво, К'нчов го бележи со 750 жители, 
во пописотод 1913 година е евидентирано со 820, 
а во 1920 година со 466 жители, што зборува дека 
прстрпело загуби ведиаш по Првага светска вој- 
на кога речиси половината Македонци од селото 
од страв од репресалии на грчките власти се исс- 
лилс во Бугарија. По грубата провокација од 27 
јули 1924 година, кога грчките власти убилс 17 
невини селани од Трлис и Кара Ќој, поголемиот 
дел од преостанатите Македонци од селото Ку- 
манич (официјално 479 души), исплашени да не ја 
доживеат истата судбина, го напуштиле Куманич 
и се иселиле во Бугарија. Така опусте едно убаво 
македонско село сместено во шумови гите терсни 
на овој регион. На местото иа принудно иселе- 
ните Македонци се смсстени 102 бегалски сс- 
мсјства со вкупно 384 жители. На тој начин сс- 
лото Куманич, вклучувајќи ги преостапатите 120 
Максдонци, во пописот од 1928 годипа е реги- 
стрирано со 505, а во 1940 година со 843 жители. 
Во 1945 1946 година врз преостанатитс малоброј- 
пи Максдопци повторно с извршен пригисок со 
разновидни тсрористички акции за да се иселаг 
во Бугарија, што и во голема мера успеало. За 
врсмс на Граѓанската војна во Грција жителигс 
од селото биле повлечени во внатрешноста, а по 
пормализирањето на сигуацијата едеи дсл од нив 
пс сс вратил во селото. Така во 1951 година сс- 
лото с евидентирано со 595 и во 1961 година со 
687 жигели. Поради помасовно иселување во 
поголемите градови, што го зафати сслото по 
шеесеттите годипи, во 1971 година бројот на жи- 
гслите се намали на 437, во 1981 година на 275, а 
во 1991 година е евидентирано со 271 жител, со 
гснденција на натамошно иселување. Населени- 
сто произведува тутун, жито и други земјодслски 
производи, а поради пространите пасишга со кои 
располага, вниманис му посветува и на сточар- 
ството.

164) КУРЛАР
- КОМНИНА Κομνηνά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/4.5.1928)

Село и самостојна опиггина (н. од 7.10.1930. 
Вл. в/к бр. 350/14.10.1930) со вкупна површина на 
општинскиот атар од 28,6 квадратни километри. 
Сместсно е североисточно од Кавала и југоис- 
точно од Ени Ќој (24°44' х 4Γ10') на надморска 
височина од 140 мстри. Во минатото тоа било 
големо турско село, кое во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 508, а во 1920 година са- 
мо со 47 жители, што зборува дска селото како 
последица од Првата светска војна речиси се 
распаднало. По иселувањето и на преостанатите 
малобројни Турци во 1923 година во Турцја тука 

биле смесгени 160 бегалски семсјства со вкупно 
645 жители. Во 1940 година се попишани 1.145, во 
1951 година 984, во 1971 година 386, во 1981 го- 
дина 365, а во 1991 година 443 жители. Осетното 
намалување на бројот на жителите на селото 
Курлар по шеесеттите години се должи иа пома- 
совно иселување во поголемите градски цептри. 
Селото с доста богато. Осповни производи сс 
памук, тутун, жито, фуражни и други земјодсл- 
ски култури, а поради поволните услови за сто- 
чарсње вниманис му се посветува и на сточар- 
сгвото. (Забелешка: Сслото Курлар, како и це- 
лата општина, до 1923 година му припаѓало на 
Драмската околија, но со наредбата од 24.11.1923, 
Вл. в/к бр. 349/1923, е одвосно од Драма и вклу- 
чено во составот на околијата Ксанти.)

165) КУРТАЛАН
ЛИКОДРОМИО11 Αυκοδρόμιον 

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

1ккогашно поголемо турско село, сместено 
североисточно од Ени Ќој, под чија општина и 
прппаѓа, и северозападно од Ксапти на падмор- 
ска височина од 380 метри (24°47' х 4Γ13’). Во по- 
писотод 1913 година е евидентирано со 449, а во 
1920 година со 374 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција, по сила на Лозанската кон- 
вспција, во 1923 година тука билс сместени 50 бс- 
галски семејства со вкупно 182 жители. Во 1940 
година се поппшани 400, во 1951 година 286, во 
1971 година 130, во 1981 година 91, а во 1991 го- 
дина 104 жители. Осстното намалување на бро- 
јот на жителитс по шеесетгитс години се должи 
па нивното помасовно исслуван.с во поголемите 
градски цснтри. Населениего произведува тутуп 
п жито и дслумпо се занимава и со сточарство. 
(Забелешка: Селото Кургалан, како и целата оп- 
штина, до 1923 година му припаѓало на Драм- 
ската околија, но со наредбата од 24.11.1923, Вл. 
в/к бр. 349/1923, е одвоено од Драма и вклучено 
во составот на околијата Ксанти).

166) КУРГЛЛАР
- ЛИКОДЈАСЕЛОН Λυκοδιάσελον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма И Равена, под чија 
ошптина и припаѓало, на надморска височина од 
790 метри до Граѓанската војна во Грција лежело 
малото село Курталар (24°16' х 4Γ19'). До 1923 
година било насслено со Турци. К'нчов го 
спомнува со 130 турски жители, додска во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 203, а во 
1920 годииа со 147 жители. Но нивпото принудно 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
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Лозанската конвенција, тука биле сместени 14 
бсгалски семејства со вкупно 62 жители, колку 
што имало селото во 1928 година, Во 1940 година 
сс попишани 39 жители. Селото настрадало во 
Граѓанската војна и по нормализирањето па си- 
туацијата не с обновено, поради што с избриша- 
но од евиденција.

167) ЛАКАВИЦА (ГОРНА ЛАКАВИЦА)
-ЛАКУДА Λακκούδα

Северно од Драма и југоисточно од Оштица, 
под чија општина и припаѓало, во југозападното 
подножје на Родопите на надморска височина од 
610 метри до Граѓанската војна во Грција лсжело 
малото село Лакавица (Горна Лакавица) (24*4 Г х 
4Г24’). До 1923 година било населено со Макс- 
донци. Во пописотод 1913 година е евидентирапо 
со 326, а во 1920 година со 390 жители. По иив- 
пото присилно иселување во Турција во 1923 го- 
дина како муслимани, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука биле смесгени 25 бегалски семсј- 
ства со вкупно 77 жители, од кои во 1928 година 
останале 46. Во 1940 година нивпиот број се по- 
качи на 103. Селото настрадало во Граѓанската 
војна во 1'рција и по нормализирањето на ситу- 
ацијата не е обновсно, поради што с избришано 
од евиденција.

168) ЛАКАВИЦА (ДОЛНА ЛАКАВИЦА) 
МИКРОКЈ1ИСУРА Μικροκλεισούρα

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна ошптина во Драмскага 
околија (н. од 29.11.1947, Вл. в/к бр. 277/1947), со 
вкупна површииа на општинскиот атар од 25,7 
квадратни километри. Смесгено е северозападпо 
од Драма во близина на јужниот брсг иа реката 
Места (24°04’ х 4Г23') на надморска височина од 
440 мстри. Неговото население до 1924 година 
било чисто македонско кос во немирните годипи 
го примило исламот. Како такво, К'нчов го бс- 
лежи со 250 житсли, додска во пописот од 1913 
година е евидентирано со 657, а во 1920 година со 
680 житсли. По нивното принудно иселување во 
1923 година во Турција како муслимани, по сила 
на Лозанската конвенција, тука билс сместени 63 
бегалски семејсгва со вкупно 219 жители, колку 
ιιιτο броело селото во 1928 година. Во 1940 го- 
дина се попишани 363, во 1951 година 429, во 1961 
година 303, во 1971 година 192, во 1981 година 
112, а во 1991 година 113 жители. Осетното нама- 
лување па населението по шеесеттите години се 
должи на масовното иселувањае во поголемите 
градови. Населението произведува тутун, жито и 
други земјоделски производи, а поради простра- 

ните пасишта со кои располага селото, вниман?. 
му посвстува и на сточарството.

169) Ј1АЧИШТА
- ПРОАСТИОН Προάστιον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Поголема паселба и кварт на градот Драм- 
сместена во јужниот дел на градот во пепосредн? 
близина на железничката станица (24°09* х 41°Ο8Ύ 
па надморска височина од 100 метри. Всушн«х'" 
се работи за сосема нова бегалска населба, осно 
вана на местото на постар чифлик кој во 1920 гс- 
дина бил евидентиран со 14 жители. Тука грчк 
гс власти во 1923 година сместиле 86 бегалскт 
ссмејства со вкупно 331 жител, колку што броела 
насслбага во 1928 година. Во 1940 година се по- 
пишани 528, а во 1951 година 641 жител. Во по 
доцнежните пописи нс се спомнува повеќе как 
посебна насслба, бидејќи сс смста за дел од гра- 
дот Драма.

170) ЛЕЈЛЕР (ЃУЗ МАХАЛЕ)
Ј1ИКИСКОС Λυκίσκος

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма во непосредна бли- 
знна Η југозападно од Рапеш и североисточно од 
Равспа, под чија оппггина и припаѓало, до Првата 
светска војна лежсло малото турско село Лејлер 
(24° 19’ х 4Γ15'), познато и како Ѓуз Махале. К'н- 
чов го бележи со 120 турски житсли, а во 1913 
година е евидентирапо со 149 жители. Веројатнс 
настрадало во Првата светска војна, поради шт 
и пе сс спомнува во пописот од 1920 година. 
Бидејќи не е обновено, како такво с избришано 
од евиденција.

171) ЛЕПГГЕП
- ФАРАСИНОН Φαρασινόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточпо од Драма во југоисточните 
падини на Родопите и недалеку од грчко-бугар- 
ската граница до Втората светска војна лежсло 
малото село Лештен (24°ЗГ х 41°28') кое админп- 
тративно влсгувало во составот на општипата 
Илиџе. Изгледа дека ова село било насслено со 
Македонци муслимани. Во пописот од 1920 годи- 
на е евидентирано со 390 жигели. По нивното 
присилно иселување во Турција како муслимани. 
по сила на Лозанската конвенција, тука билс 
смссстени 37 бегалски ссмејсгва со вкупно 12 
жители, колку што имало селото во 1928 година 
Малку подоцна, поради немање нормални услор
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за живсењс, колонистите го напуштиле сслото и 
се иселилс во други мсста, поради што Лештен е 
избришано од евиденција на насслснитс мсста.

172) ЛИБО ГЕН
- МАВРОКОРДАТОС Μαυροκορδάτος 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Либотен (24°23' х 41°14') е сместено 
североисточно од Драма и северозападно од Коз- 
лу Кој, под чија ошптина и припаѓа, а нсговата 
надморска височина изнесува 460 мстри. Населе- 
нисто до 1924 година било турско. Како такво, во 
пописот од 1913 година с евидентирано со 308, а 
во 1920 годииа со 248 жители. По нивпото при- 
силно иселуваље во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука билс смес- 
тени 43 бегалски ссмејства со вкупно 157 жители. 
Во 1940 година се попишапи 171, во 1961 година 
199, во 1971 година 111, во 1981 година 81, а во 
1991 година 87 жители, со тенденција на ната- 
мошно намалување на нивниот број поради псс- 
лување во поголемитс градови. Населението про- 
изведува тутун, жито и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

173) ЛИВАДИШТА
- ЛИВАДАКИОН Αιβαδάκιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Селото Ливадишта (23°59' х 4Г23') било смсс- 
тено северозападно од Драма и североисточно од 
Зрново на надморска височина од 680 метри. 
Административно влегувало во составот на оп- 
штината Блацен. До 1924 година било населено 
со Македонци. К'нчов го бслежи со 450 Маке- 
донци и во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 482 житсли. Во 1920 годииа, како по- 
следица на иселувањето на дел од населението во 
Бугарија, се евидентирани 265 жители. По гру- 
бата провокација на грчките власти од 27 јули 
1924 година и убиството на 17 невини селани од 
Трлис и Кара Кој, и Македонцитс од Ливадишта, 
исплашени и нив да не ги снајде истата судбина, 
масовно се иселија во Бугарија (официјално 266 
души). На нивно место грчките власти, постиг- 
нувајќи ја бараната цсл - да го истераат маке- 
донскиот елемснт од овој крај, сместиле 45 бе- 
галски семејства со вкупно 123 жители, колку 
што броело сслото во 1928 година. Како бсгал- 
ска населба во 1940 година селото с евидентира- 
но со 126, во 1951 година со 12, а во 1961 година 
со 32 жители, кои наскоро потоа го напуштиле 
селото, кое денес лежи во урнатини и како такво 

избришано од евиденција.

174) ЛИСЕ
-ОХИРОН Οχυρόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.192" )

Село 11 самостојна ошптпна во Драмската 
околија (н. од 29.10.1925, Вл. 1*/к бр. 339/1925), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 41.9 
квадратни киломегри. Лисе с сместсно северо- 
западно од Драма и јужно од Зрново (23°5Г х 
4ΓΊ8') на надморска височина од 550 метри. Не- 
говото население до 1923 година било чисто ма- 
кедонско, а се состоело сиоред К'пчов од 280 
Максдонци христијани и 730 Максдонци мусли- 
манп. Во пописот од 1913 година с евидентирано 
како такво со 1.409, а во 1920 година со 1.001 жи- 
тсл. По присилното иселување на ситс Макс- 
донци муслимани во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, а под уштс по- 
тешки услови и на 73 Македонци во Бугарија, 
грчките власти во Лисе сместиле 211 бегалски 
семсјства со вкупно 881 бегалец, така ιπτο селото 
станало мешано со апсолутно мнозинство на 
бегалците. Како такво, во пописотод 1928 година 
с регистрирано со 1.016, во 1940 година со 2.162, во 
1951 година, поради последиците од Втората 
свегска војна и Граѓанската војна во Грција, со 
1.287, во 1961 година со 1.310, во 1971 година со 
772, во 1981 годипа со 654, а во 1991 година со 557 
жители. Населението произведува тутун, жито и 
други земјоделски производи, а поради погодните 
и пространите пасишта со кои располага, внима- 
нис му посветува и на сточарството.

175) ЛИШЕН
- 11ОЛИНЕРИОН I Ιολυνέριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено североисточно од Дра- 
ма и југозападно од Бук, под чија општипа и при- 
паѓа на надморска височина од 440 метри (24"26' х 
4Γ15'). До 1923 година селото било населено со 
Македонци муслимани. Како гакво, К'нчов го 
бележи со 144 жители, во пописотод 1913 година 
е евидеитирано со 163, а во 1920 година со 156 
житсли. По нивното присилно иселување во Тур- 
ција во 1924 година како муслимани, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени псдс- 
сегина бсгалски сем^јства со вкупно 162 житсли. 
колку ΠΙΤΟ бросло селото во 1928 година. Во 1940 
година се попишани 186, во 1951 година 141, во 
1961 година 131, во 1971 година 59, во 1981 година 
40, а во 1991 годипа само 25 житсли. Осетното 
намалување на бројот на жигслите по шеесет- 
титс години се должи на масовното иселување во 
поголемите градови. Населснието произведува 
тутун, жито и други земјодслски производи, а 
вниманис му посветува и на сточарството.

12 Населените места во Егејска Македонија - I дел
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176)ЛОВЧА
- АКРИНОН Ακρινόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и некогашна самостојпа општина во 
Драмската околија (н. од 3.2.1922, Вл. в/к бр. 18/ 
1922). Било сместено североисточно од Серес и 
северозападио од Драма во непосредна близина 
на грчко-бугарската граница (23Ο4Γ х 4Г24') па 
падморска височина од 880 метри. .Повча до Бал- 
канскитс војни во ова подрачје било сдпо од нај- 
големите македонски села кос според К'нчов 
имало 1.300 Македонци, додека во пописот од 
1913 година е евидеитирано со 1.155, а во 1920 го- 
дина со 981 жител. Сслото претрпело загуби во 
Втората балканска војна и веднаш по Првата 
светска војна кога, поради притисокот од грчки- 
те власти, мнозина се иселиле во Бугарија. Прео- 
сганатите Максдонци сс спротивставувале на на- 
тамошнитс притисоци на грчките власти за исс- 
лување се до грубата провокација на грчките 
власги од 27 јули 1924 година, кога поручннкот 
Доксакис убил 17 невини селани од соседните се- 
ла Грлис и Кара Ќој. Ова грубо и свирепо уби- 
ство ги исплашило селаните од Ловча и тие, од 
страв да нс ги снајде истата судбипа. масовно го 
напуштилс сслото и се иселиле во Бугарија (офи- 
цијално 1.002 души), така што некогашното ки- 
тнс македонско село наеднаш се претворило во 
вистинска пустелија. На мсстото на присилно и 
под трагични околности иселените Македонци 
биле смсстсни 58 бегалски семејства со вкупно 
214 жители, колку што имало селото во 1928 го- 
дииа (во оваа бројка е пресметан и пограничниог 
вод), за нивниот број да се намали во 1940 година 
на 81 житсл. Селото повторно насградало со 
влсгувањсто на бугарската окупациона војска во 
втората половина на април 1941 година во пс- 
точна Егејска Македонија, а по нормализира- 
њето на ситуацијата не било обновено, поради 
што е избришано од евиденција. Поголемиот 
број жители од селото Ловча по 1924 година 
формирале нова насслба на околу четири кило- 
метри понасевероисток во внатрешноста на Пи- 
ринска Македонија (23°43' х 41°25') која како 
таква и денес постои.

177)ЛОВЧИПГГА
- КАЛИКАРПОН Καλλίκαρπον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма во падините на Родопите, 
во близина на левиот брсг на рската Мусаелско 
Дсре на надморска височииа од 660 мстри е рас- 
положено денеска малото село Ловчишта (24°13’ 
х 4Г24'). Административно влегува во составот 

на општината Осеница. Неговиге жители до 1923 
годииа биле Македонци муслимани. Спорсд К'н- 
чов тука живеслс 390 Македонци муслимани, до- 
дека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 513, а во 1920 година со 410 жители. По нив- 
пото присилно иселување во 1923 година во Тур- 
ција како муслимани, по сила на Лозанската кон- 
вснција, тука биле сместени околу 40 бегалски 
семејства со вкупно 144 жители колку што бро- 
ело селото во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниот број се покачи па 181. Во врсмето на Гра- 
ѓапската војна настрадало, а нсговото население 
било повлсчено во впа грешноста. По нормализи- 
рањсто на ситуацијата во селото се вратиле само 
дел од поранешните жители. Така во 1951 година 
се попишани 58, во 1961 година 112, во 1971 го- 
дина 46, во 1981 година 25, а во 1991 годипа 26 
жигели, со тенденција и тие да го напуштат се- 
лото. Населението одгледува тутун, жито, ком- 
пири и други земјоделски кулгури, а поради 
пространите пасишта со кои располага селото, 
внимаиие му посвстува и на сточарството.

178) ЛОЗНА (ЛОЗЕНА)
- КРЕМАСГА Κρεμαστά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северозападно од Драма, на помалку од че- 
тири километри источно од Черешево, под чија 
општина припаѓа, во близина на десниот брег на 
рската Мсста до Балканските војни лежело ма- 
лого село Лозна (24°03' х 4Г24'). Според К'нчов 
гука живесле 219 Македонци муслимани. Лозна 
настрадало во Балканските војни, а бидејќи не 
било обновено, избришано е од евиденцијата на 
населенитс места иако во 1927 година било преи- 
менувано со ново грчко име.

179) ЛОКАТНА
- ВУНОКОРИФИ Βουνοκορυφή
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Севсроисточно од Драма, во близина на 
брегот на една притока на реката Места, западно 
од Белеп до 1923 година лежело малото село Ло- 
катна (24°28' х 41°2Г), кое било населено со Тур- 
ци. Во пописот од 1920 година тоа е евиденти- 
рано со 18 житсли, кои по сила на Лозанската 
конвенција во 1923 година билс принудно иселе- 
ни во Турција. На нивно место грчките власти 
сместиле 12 бегалски семејства со вкупно 35 бе- 
галци, кои поради немање нормални услови за 
живеење малку подоцна го напуштиле селото и 
сс иселиле во други места, поради нгго во попи- 
сот од 1928 година селото не се спомнува како 
населба.
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180) ЉУБАН (ЛИБАН)
-СКАЛОТИ Σκαλωτή
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. на МВР бр. 9990 од 23.1929, Вл. в/к 
бр. 26/1929), со вкупна поврпшна на општинскиот 
атар од 93,6 квадратни километри. Сместено е 
северно од Драма во југозападните падини на 
Родопите, на падморска височина од 940 метри 
(24*47' х 41°25'). Неговото нассленис до 1923 годи- 
на го сочинувале Македонци муслимапи. Како 
такво, К'нчов го бележи со 400 жители, додека 
во пописотод 1913 година с евидентирано со 609, 
а во 1920 година со 439 житсли. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година како 
муслимани, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле смсстени 26 бегалски семејства со вкуп- 
но 125 бегалци, колку што имало селото во 1928 
година. Во 1940 година нивниотброј се покачи на 
276 жители (во оваа бројка с пресмстан и погра- 
ничниот вод кој бил сместен тука со околу 60 
војници). Во пописот од 1951 годипа селото с ре- 
гистрирано со 179, во 1961 година со 219, во 1971 
годипа со 77, во 1981 година со 60, а во 1991 го- 
дипа со 131 житсл. Осетното намалување па бро- 
јот на жителите од Љубан во шеесеттите години 
се должи на нивпото масовно иселување во пого- 
лсмите градови. Населепието произвсдува тутун, 
жито, компири и други земјоделски производи, а 
поради пространитс пасишта, внимание му посвс- 
гува и па сточарството.

181) МАЈЈО СИВИНДРИК
- МИКРОКАМПОС Μικρόκαμπος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 25.11.1946, Вл. в/к бр. 373/1946), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 4,6 ква- 
дра гни километри. Расположено е југозападно од 
Драма (24°0Г х 4Г08'), а неговата надморска ви- 
сочина изнесува 90 метри. Во минатото тоа било 
чифлигарска населба која не е евидентирана ни- 
ту во пописот од 1913 година шггу во пописо г од 
1920 годииа. Всушност се работи за нова бегал- 
ска населба основана во 1923 година, каде игго 
биле сместени 76 бегалски семејства со вкупно 285 
житсли, колку што имало селото во 1928 година. 
Во 1940 година нивниот број се покачи на 472. Во 
1951 година сс попишани 540, во 1961 година 507, 
во 1971 година 409, во 1981 година 340, а во 1991 
година 336 жигсли. Тоа е доста богато ссло, би- 
дејќи лежи в поле и располага со плодни обра- 
ботливи површини. Населението одгледува па- 
мук, жито, фуражни и други земјоделски култу- 
рп. а вниманис му посветува и на краварството.

12*

182) МАЛОШИИЦА (МАЛУШИПГГА)
- МЕЛИСОМАНДРА Μελισσομάνδρα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо село сместено северно 
од Драма во југозападното подножје на Родопитс 
(24"07' х 41°26') на надморска височина од 680 мс- 
три. Неговото население до 1924 година било ма- 
кедонско кое во немирните години го примило 
исламот поради поголема сигурност на семејниот 
живот и на имотот. Како гакво, К'нчов го бслс- 
жи со 420 жители, во пописот од 1913 годнна е 
евндентнрано со 423, а во 1920 година со 309 жи- 
тслп. По нивното принудно иселување во Т.ур- 
ција во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
вспцпја, тука биле сместени 20 бегалски семсј- 
ства со вкупно 79 жители, колку што имало се- 
лото во 1928 година. Во 1940 година нивнио г број 
се покачи на 148 жители. Селото насградало во 
Граѓанската војна во Грција и по нормалпзира- 
н.сто на ситуацијата не било обновено, поради 
што е избришано од евиденција.

183) МАНАСТИР СВЕТИ ДИМИТРИЈ
МОНИ АГИУ ДИМИТРИУ

Μονή Αγίου Δημητρίου

Манастирот Свети Димитриј (23°49' х 4Γ15') 
с смсстен југозападпо од Калапот во негова нс- 
посрсдна близина. Во пописот од 1928 година е 
евидентиран со 8 жители, од кои 5 од жснски и 3 
од машки пол - сите бегалци пгго зборува дека се 
рабоги за бегалско семејство сместено тука по- 
ради обработување на манастирскиот имот. Ма- 
настирот во подоцнежнитс пописи нс се спомну- 
ва повсќе како населба.

184) МАРГАРИТ
- МАРГАРИТИОН Μαργαρίτιον
(н. од 10.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Мало село сместено северозападно од Ксан- 
ти п североисточно од Ени Ќој (24°43' х 4Γ16') на 
надморска височина од 760 метри. Адмнпистра- 
тиавно влегува во составот на градската општи- 
на Ени Ќој. Неговото населенис до 1923 година 
било турско. Како такво, во пописот од 1913 год- 
ина сслото е евидентирано со 521, а во 1920 годи- 
па со 345 жители. По нивното присилно иселува- 
н.с во 1923 година во Турцнја, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука биле смсстени 45 бегал- 
ски семејства со вкупно 165 жители. Во пописот 
од 1940 година се попишани 272, во 1951 година 
218, во 1971 година 129, во 1981 година само 3, а 
во 1991 година 12 жители. Причината за напуш- 
тан.с го па селото се должи на ридско-плаиински- 
от карактер на земјипггето и оддалеченоста на 
сообраќајните врски.
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185) МАХАЛЕЏИК
-ТИМОТЕОС Τιμόθεος
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Северно од Драма, од која било оддалечено 
околу 17 километри, на надморска височина од 
390 мстри било сместено малото ссло Махалсџик 
(24"1Г х 4Γ14'), кое административно влегувало 
во составот па градската општина Драма. Него- 
вого населепие до 1923 година имало турско πο- 
το кло. Како такво, во пописот од 1913 година сс- 
лото е евидентирано засдно со соседното село 
Шипса со вкупно 493 жители, додека во пописот 
од 1920 година е регистрирано со 94 жители. По 
присилното иселување иа овие жители во Турци- 
ја по сила на Лозанската конвенција во 1924 
година, гука билс сместени 28 бегалски семејства 
со вкупно 95 жители, но во пописот од 1928 го- 
дина селото сс води само со 29 жители, бидејќи 
повеќето од пив во меѓувреме се иселиле во дру- 
гп мсста. Во пописот од 1940 годипа е евиден- 
тирано со 60 житсли. Во време го на Граѓанската 
војна настрадало, а по нормализирањето на ситу- 
ацијата нс било обновено, поради што е избри- 
шано од евиденција. 

чно од Драма и северозападно од Ени Ќој (2- - 
х 4ΓΊ.3') крај главниот пат и железничката лпф 
што водат од Драма за Ксанти, на надморска 5Ј- 
сочипа од 160 метри. Неговото население до Γ-Σ3 
година било од зурско потекло. Во пописот :: 
1913 година е евидентирано со 882, а во 1920 
дина со 820 жи гели. По нивното принудно исе -- 
ван.е во Турција во 1923 година, по сила на “·- 
запската конвеиција, тука биле сместени 223 бе- 
галски ссмејства со вкупно 926 жители. Во 1^· 
година се иопишапи 1.490, во 1951 година 11 
во 1971 година 496, во 1981 година 385, а во 199Ί 
годипа 369 жители. Осетното намалување η 
бројот на насслепието по шеесеттите годинн се 
должи иа масовното иселување во поголемтгт: 
градски цснчри, иако селото е поврзано со добог 
сообраќајни врски и располага со плодни оболн 
ботливи површини. Населението произвсдува ту- 
туп, жито и други земјоделски производи, а вн»· 
манис му посветува и на сточарството. (За(х- 
лсшка: Махмутли, како и целата општина. жз 
1923 година административно му припаѓало в 
Драмската околија, по со наредба од 24.11.1923 
Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, е одвоено од Драма ι 
приклучеио кон околијата Ксанти.)

186) МАХАЛЕЏИК (ГОРНО МАХАЛЕЏИК)
- АНО МИЛОРЕВМА (МИЛОРЕВМА) 
Άνω Μυλόρρευμα (Μυλόρρευμα) 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село кое било сместено северозападпо 
од Драма и северно од Белогинци (23"55' х 4Г’25'), 
под чпја општина и ирипаѓало, на надморска ви- 
сочина од 640 метри. Неговото население до 1923 
година било од турско потекло. Во пописот од 
1913 година с евидентирано со 352, а во 1920 го- 
дина со 199 жители, што укажува на фактот дека 
во 11рвата светска војна претрпело загуби. По 
прпсилното иселување на неговите жители во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени бегалски семејства со вкупно 110 
жители, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во пописот од 1940 година е регистрирано со 
118 жигели. Во времето на Граѓанската војна се- 
лото пастрадало, а по нормализирањето на ситу- 
ацијата не било обновено, поради што е избри- 
шано од евиденција. (Види и Долно Махалеџик.)

187) МАХМУТЛИ
- ДАФНОН Δαφνών 
(н. од 10.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во округот Ксан- 
ти, со вкупна површина на општинскиот атар од 
14,3 квадратни километри. Махмутли лежи источ-

188) МЕЗЕ(МЕШЕ)
- ГТИГЕ Πηγαί
(и. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.19281

Мало ссло сместено севсрозападпо од Коба- 
лишта (23°55' х 4Γ13') во чијашто општина припа- 
ѓа. Неговата надморска височина изнесува 18 
метри. Населението до 1923 година било од тур- 
ско потекло. Како такво, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 58, а во 1920 година со 116 
жители. По нивното иселување во Турција во 1924 
година тука билс сместени 32 бегалски семеј- 
стсва со вкупно 119 жители, колку што имало се- 
лото во 1928 година. Во 1940 година нивпиот број 
се покачи на 256. Во 1951 година се попишани 
215, во 1961 година 202, во 1971 година 98, во 1981 
година 86, а во 1991 година 87 жители. Главни 
производи се тутун, жито и други земјоделскп 
производи, а внимание му се посветува и на сто- 
чарството. Инаку, селото Мезе & припаѓало на 
таканаречената група Чали Баши Махали во 
која, покрај Мезе, влегувале и: Доспат, Загуш. 
Буџак и Џами Махале.

189) МЕТАМОРФОСИС СОТИРОС 
(ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСГОВО) 
Μεταμόρφωσις Σωτήρος

11ова населба основана во последните дсце- 
нии па четири километри западпо од Драма, крај 
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главниот пат што води од Драма за Серес (24°()7' 
х 41°08') на надморска височина од 110 метри. 
Административно влегува во составот на општи- 
ната Височани. Првпат е евидентирана како на- 
селба во пописот од 1971 година со 41 жител. Во 
1981 година има 94, а во 1991 година 137 житсли. 
Се работи за жители од селото Височани кои по- 
степено се преселуваат во оваа нова населба која 
се наоѓа сосема близу до градот Драма и крај 
главните сообраќајници (види и село Височапи).

190) МЕШЕЛИ
- КАЈ1ОН НЕРОН Καλόν Νερόν
(н. од 10.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Некогашно мало турско ссло (24"4Г х 4ΓΙ5') 
сместено севсрозападно од Ени Ќој и југоисточ- 
но од Горно Козлуџа под чија ошптина и припа- 
ѓало. Во пописот од 1913 година е евидентирапо 
со 120, а во 1920 година со 106 жигели. По нив- 
ното присилно иселување во Турција во 1923 го- 
дина, ио сила на Лозанската конвенција, зука би- 
ле сместени 28 бегалски семсјства со вкупно 115 
жители. Во 1940 година е регистрирано со 64 жи- 
тели. Бидејќи настрадало во Граѓанскага војна и 
подоцна не било обновено, избришано е од еви- 
денција. (Забелешка: Мешели, како и целата оп- 
штина, до 1923 година административно спагало 
во Драмската околија, но со наредба од 24.11. 
1923, Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, е одвоено од Дра- 
ма и вклучено во околијата Ксанти.)

191) МИНАРЕ ЧИФЛИК
-СИТАГРИ Σιταγροί
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмскага 
околија (н. од 23.9.1925, Вл. в/к бр. 290/1925), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 10,7 
квадратни километри. Сместено е 11 километри 
југозападно од Драма (24°02' х 41°07') крај патот 
ιίΓΓΟ води од Драма за Зихна. Неговата надмор- 
ска височина изнесува 80 метри. Во минатото тоа 
бил чифлик во кој според К'нчов работеле и жи- 
веелс 80 Роми. Во пописите од 1913 и 1920 година 
насслбата не се спомнува, бидејќи била ненасе- 
лена. Обновена е како чисто бегалска населба во 
1923 година кога тука биле сместени 192 бсгал- 
ски семејства со вкупно 854 жители, колку што 
имало селото во 1928 година. Поради смсстува- 
њето во меѓувреме и на други бегалски семеј- 
ства, бројот на жителите на селото во 1940 година 
пораснал на 1.351. Во 1951 година се попишани 
1.205, во 1961 година 1.078, во 1971 година 836, во 
1981 година 862, а во 1991 година 752 жители. 
Намалувањето на населението во шеесеттите го- 

дини сс должи на масовното иселување во пого- 
лемите градови. Селото с мошне богато, бидејќи 
лежи в поле и располага со плодни обработливи 
површини. Населението произведува миогу па- 
мук, жито, тутун, фуражни и други земјодслски 
производи, а вниманис му посвс гува и на кравар- 
ството. Во сслото е смсстена жандармериска ста- 
ница која врши надзор и врз неколку околни села.

192) МОКРЕШ (МИКРОИ1, МУКРАШ)
- ЛИВАДЕРОН (МОКРОС) 
Λιβαδεροόν (Μοκρός)
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/31.12.1953)

Село и самостојна ошптина во Драмската 
околија (н. од 19.11.1923, Вл. в/к бр. 360/1923), со 
вкупна површина од 123,4 квадратни километри. 
Сместено е 23 километри северно од Драма (24°13’ х 
4Γ17') на падморска височина од 660 ме гри во ис- 
точиитс падини на планината Мраморица. Него- 
вото население имало турско потекло. К'нчов го 
бслежи со 250 турски жители, додека во пописог 
од 1913 година с евиденгирано со 349, а во 1920 
година со 304 жители. Ио нивното присилно исе- 
лување во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука билс смссгени триесс- 
тина бегалски ссмејства со вкупно 90 жители, ка- 
ко и сточарски семејства (веројатно Власи) со 
вкупно 233 жители. Како мешана населба, бидеј- 
ќи во мегуврсме тука билс смсстени и семејства 
од напупЈтени попасивни планински села, во 1940 
година сс зголеми на 647 жители. Бидејќи наст- 
рада во Втората светска војна, а посебно во Гра- 
ѓанската војна во Грција, Мокреш во 1951 година 
е свидеитиран со 160 жители, во 1961 година со 
227, во 1971 година со 131, во 1981 година со 101, 
а во 1991 година со 121 житсл. Намалувањето на 
населението во шеесеггите години се должи на 
помасовно иселувања во поголемите градови, со 
теиденција за натамошно иселување, иако селото 
со Драма е поврзано со добар асфалтсн пат. На- 
селението произведува тутун, жито и други зем- 
јоделски производи, а внимание му посветува и 
на сточарството.

13) МОНАСГИРЏИК (МАНАСГИР)
- ЕКЛИСАКИ Εκκλησάκι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо село сместено северно 
од Драма во непосредна близина на грчко-бугар- 
ската граница во западните падини на Родопите 
(24°05' х 4ГЗГ). Неговото население било маке- 
донско кое во немирните години го прифатило 
исламот, поради поголема сигурност на семејни- 
от живот и имотот. К'нчов го испуштил од еви- 
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денција, додека во пописот од 1913 година с 
рсгисгрираио со 308, а во 1920 година со 178 жи- 
тсли, πιτο значи дека претрпело загуби во 11р- 
вага светска војна. По принудното исслување па 
пеговите жители во Турција во 1923 година по 
сила на .Позанската конвенција како муслимани, 
селото, иако добило ново грчко имс, нс било об- 
ЈЈовспо, поради што е избришано од евиденција.

194) МУЖДЕЛ
МИЛОПЕТРА Μυλόπετρα

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и источно од Оштица, 
под чија општипа и припаѓало, во близина на дес- 
ниот брсг на реката Мусаслско Дсрс (24°13' х 
41°25') на надморска височина од 740 метри до 
Граганската војна во Грција лежело сслото Му- 
ждсл. Тоа било населено со Македопци муслима- 
пи п спорсд пописот од 1913 година имало 395, 
додска во 1920 година се евидентирани 292 жи- 
тсли. По иивното прииудно иселување во Тур- 
ција во 1923 година, по сила на .Позанската кон- 
вспција, гука биле сместени 23 бегалски семеј- 
сгва со вкупно 88 житсли, колку пгго броело се- 
лото во 1928 година, а нивниот број во 1940 го- 
дина сс покачи на 137. Муждел настрадал во 
Грагапската војпа во Грцијаи и по нормализира- 
њето на ситуацијата не бил обновен, поради пгго 
е избришан од свиденција на населените места.

195) МУЗГА
- КУДУНИЈА Κουδούνια
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна оппггина во Драмската 
околија (н. од 16.10.1924, Вл. в/к бр. 264/1924). со 
вкупна површина на општинскиот атар од 9.9 
квадратни километри. Сместено с 7 километри 
југозападно од Драма (24”07' х 41°06') на надмор- 
ска височина од 60 метри. Неговото населенис до 
1924 година било од турско потекло. Како такво, 
во пописотод 1913 годииа с евидентирано со 433 
(засдпо со соседното Ени Чифлик), а во 1920 го- 
дина со 232 жители. По нивното принудно иселу- 
вањс во 1923 година во Турција, по сила на Ло- 
запската конвснција, тука биле сместепи 150 бе- 
галски семејства со вкуппо 530 жители, како и 
131 жител од други места - вкупно 631 жигсл, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година, поради сместувањс и на други бегалски 
семејства, бројот на жителитс пораспал на 923. 
Во 1951 година сс попишани 1.058, во 1961 годлна 
994, во 1971 година 715, во 1981 година 885, а во 
1991 година 793 жители. Селото е мопше богато, 
бидејќи лежи в поле и располага со плодни об- 

работливи површини. Населението одгледува 
мук, тутун, жито, фуражни и други земјоделсо 
култури, а внимание му посветува и на крав-:- 
сгвото.

196) МУСЕЛИМ
- АЈДОИОКАСТРОН Αηδονόκαστρον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместено во непосредна близив 
и југозападно од Бук (24°29'х 4ΓΊ6') на надморса 
височипа од 160 метри. До 1923 година било ва- 
сслсно со Турци. Во попнсот од 1913 година ве- 
говото население е вброепо во составот на на- 
сслснисто од Бук како едно од петте негови м~ 
ала. Во пописот од 1920 година е свидентирано ка- 
ко посебна населба со 53 жители. По присилното 
иселување на Турцитс од Муселим во 1923 года- 
па по сила на Лозанската конвенција, тука биле 
смсстени 26 бегалски семејства со вкупно 108 жг 
тели, колку што броело сслото во 1928 година 
Во 1940 година сс попишани 170, во 1951 година 
176, во 1961 годипа 160, во 1971 година 56, во 1981 
година 36, а во 1991 година само 23 жители. На- 
малуван.ето на бројот на иаселението по шеесет- 
титс години сс должи на масовного преселување 
во поголемите градови. Во селото се произведува 
тутун, жито и други земјоделски производи. а 
внимание му се посвстува и на сточарството.

197) ПЕОХОРИОН (НОВО СЕЛО) Νεοχώριον

Новооснована населба и самосгојна општи- 
па во околијата Ксанти, со вкуппа површина на 
општинскиот атар од 46,1 квадратии километри. 
Сместепо с северозападно од Епи Ќој во близина 
на десниот ракав на реката Места (24°38' х 4ΓΙ3'). 
крај главниот пат и железничката лииија пгго 
водат од Драма за Ксанти на надморска височина 
од 90 метри. Сс работи за сосема пова бегалска 
населба, основапа во 1924 година, во која биле 
смсстсни 22 бегалски семејства со 122 жители. 
како и семејства од други места од пебегалско 
потекло. Во 1940 година бројот на жителите по- 
расна на 752. со што селото по бројот на насе- 
лснисто изби на второ мссто во овој регион по 
Ени Ќој. Во 1951 година сс попишани 611, во 1961 
година 527, во 1971 година 385, во 1981 година 394, а 
во 1991 година 263 жители. Нсохорион е мошне 
богато село, бидејќи располага со плодни обработ- 
ливи површини од кои дел се наводнува. Главни 
производи сс тутун, жито, градинарски и други 
земјоделски ќултури, а населението делумно се 
занимава и со сточарство. Тука е сместсна жандар- 
мериска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села на општината. (Забслешка: Селото
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ггарот на оппггината до 1923 година адмн- 
гтратввно спаѓало на Драмската околија, но со 

ς 24. 11.1923, Вл. в/к бр. 349/1923 е одвоено од 
2рама и вклучено во околијата Ксанти.)

198) НОВО КАЛАПОТ
- АНГИТИС (НЕОН КАЛАПОТИОН) 
Λγγίτης (Νέον Καλαπότιον)
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Мало село сместено околу еден километар 
северозападно од Кобалипгга и само на едсн 
километар северно од Граменица (23°54' х 4Γ13'), 
на местото на некогашниот чифлик познат како 
Магаре, на надморска височина од 130 метри. 
Всушност се рабоги за сосема нова бсгалска на- 
селба основана по Првата светска војна и прв паг 
свидентираиа како таква во пописот од 1920 го- 
дина со 149 жители, колку што имало селото во 
1928 година. Во 1940 година нивнио г број се по- 
качи на 378. Во 1951 година се попишани 380, во 
1961 година 402, во 1971 година 228, во 1981 го- 
дина 145, а во 1991 година 95 жители. Намалува- 
њето на бројот на жителите Во шеесетгите годи- 
ни се должи на нивното помасовно исслување во 
поголемите градови. Население го произвсдува зу- 
тун, жито и други земјоделски производи, а вни- 
мание му посветува и на сточарството.

199) НУСРЕТЛИ
-НИКИФОРОС Νικηφόρος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмскага 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина на општинскиот агар од 33,5 
квадратни километри. Сместено е 14 киломе гри 
исгочно од Драма (24° 19’ х 41°10') крај главниот 
паг и железничката линија што водат од Драма 
за Ксанти, на надморска височина од 250 метри. 
Неговото население до 1923 година било од гур- 
ско потекло. Како такво, во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 960, а во 1920 година со 
1.295 жители. По нивното принудно иселување 
во Турција во 1923 година, по сила на .Позанската 
конвенција, гука биле сместени 204 бегалски се- 
мсјства со вкупно 828 жители. Како такво, во 
пописотод 1928 годипа селото е регистрирано со 
1.035 жители, меѓу кои и 100 војници стациони- 
рани тука, жандари од жандармериската станица, 
како и семејства од небегалско потекло. Во по- 
писот од 1940 година селото е регистрирано со 
1.213 жигели, во 1951 година се попишани 949, во 
1961 година 1.002, во 1971 година 698, во 1981 го- 
дина 508, а во 1991 година 451 жител. Осетното 
намалување на бројот на жителите по шеесетти- 

гс години се должи на масовното иселување во 
поголемите градови. Населението произведува ту- 
тун, жито и други земјоделски производи, а вни- 
манпс му посветува и на сточарството. Во селото 
е сместена жандармериска станица, како и пошта 
која го опслужува месното и околното население.

200) ОБА (ОДА ЧЕШМЕ) Ομπά (Οντά Τσεσμέ)

Некогашна мала турска населба јужно од 
Просочен во атарот на општината Егри Дере. 
К'нчов ја бележи со 202 жители Турци. Во по- 
писите од 1913 и 1920 годипа е евидентирана како 
напупггена, игго значи дека настрадала во Бал- 
канските војни. Бидејќи не била обновена, со на- 
редба на МВР бр. 7512 од 1928 година е избри- 
шана од евиденција.

201) ОВАЏИК
ДРИМОТОПОС Δρυμότοπος

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

11екогашно мало село кое било сместено ис- 
точно од Драма во атарот на општината Ола п 
источно од неа (24°29' х 4ΓΌ9'), на надморска ви- 
сочина од 960 мстри. До 1924 година Оваџик бил 
населсн со Турци. Во пописот од 1913 година с 
испуштеп од евиденција, додека во 1920 година с 
евидентиран со 53 жители. По присилното иселу- 
вање на Турците во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозапската конвенција, тука биле смсс- 
тени бегалски семејства со вкупно 48 жители, 
колку што имало селото во 1928 година, за нив- 
ниот број да се покачи во 1940 година на 163 жи- 
тсли. Во времето на Граѓапската војна неговото 
население било повлечено во Ола, а по норма- 
лизирањето на сигуацијата само дел од негового 
население се вратил, и тоа со извесно задоцну- 
вањс, поради што во пописот од 1951 година се- 
лото не сс спомнува, додека во 1961 година се 
регистрирани 40 жители, по тпе малку подоцна 
го напуштиле селото и се иселиле во Ола, така 
ιπτο Оваџик престанал да постои како населба, 
поради пгго бил избришан од евиденција. Оваџик 
е обновен во последните години и во пописот од 
1991 година е евидентиран со 12 жители.

202) ОКЧИЛАР
-ТОКСОТЕ Τοξόται
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во составот на 
округот Ксанти (н. од 30.7.1924, Вл. в/к бр. 177/ 
31.7.1924), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 43 квадратни километри. Сместено с сс- 



1X4 Драмски округ

всроисточно од Кавала и југозападно од Ксап ти 
во близина ла левиот брсг на реката Ксанги крај 
главлиот пат што води од Кавала за Ксанти (од- 
далсчсно од Кавала 40, а од Ксанги 16 кнломс- 
трл) (24”48' х 4ΓΌ5'). 1Јеговата надморска височи- 
па лзлссува 70 мстрл. Крај селото минува жслез- 
нлчката лииија од Драма за Ксанти. Нсговото 
нассленис во мипатото било од гурско потскло. 
Во пописот од 1913 година сслото с евиденти- 
рано со 63, а во 1920 година со 57 житсли. 11о нив- 
пого присилно иселување во Гурција во 1923 го- 
днна, ио сила на Лозанската конвенција, тука би- 
лс сместсни поголем број бегалски ссмејсгва. Во 
1940 година се попишани 738, во 1951 годипа 717, 
во 1961 година 500, во 1971 година 435, а во 1981 
годлна 263 жители. Во пописот од 1991 годипа 
()кчилар с свидентиран со 802 жители, по тука сс 
вбросни 11 житслитс од блиската жслезпичка ста- 
плца која во 1981 година е свлдслглрала со 471 
жл гсл. Осстлото намалувањс ла бројот ла жлтс- 
литс ло П1ссссттлте годипл се должл ла ломасов- 
ло исслуван.с во логолемлте градовл. 11асслснл- 
сто одглсдува ламук, жлто, фуражли л други 
1см|одслскл култури, а делумно сс занимава и со 
сгочарство. Во лспосрсдпа близина на Окчллар 
лостол жслезнлчка сгаллца, а во селото с смес- 
гсла жалдармсрлска сталлца која вршл ладзор л 
врз нсколку околни села. (Забслсшка: До фор- 
мирањсто ла самостојла олштила селото и прл- 
лагало ла олштллата Сарллч, а административно 
влсгувало во составот на Драмската околлја. Мс- 
гутоа, со царскага паредба од 24.11.1923. Вл. в/к 
бр. 349 од 3.12.1923 годлла, е одвосло од Драм- 
ската околија и лриклучено кон околлјата Ксап гл.)

203) ОЛА (ОЛА БЕКТАШ)
11.11 АТАНОВРИСИ Πλατανόβρυση 

(л. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло во составот ла оиштината Хасал 
Валар. Лоцирапо с источно од Драма и југоис- 
точно од Хасал Балар (24°23' х 4Γ10') ла надмор- 
ска влсочина од 320 метри. До 1924 годлла него- 
вото ласслелие блло од турско лотекло. Како 
такво. К'нчов селото го бележи со 320 жлтслл, 
во лолисотод 1913 година с евидентирано со 332, 
а во 1920 годлла со 220 жители. По ллвлото при- 
сллло исслување во Турцлја во 1923 годила, по 
слла ла Лозалската конвенцлја, тука блле смес- 
тслл логолем број бегалски семејства со вкупио 
248 бсгалци, колку што лмало селото во 1928 го- 
длла. Во 1940 година се попишани 393, во 1951 го- 
длпа 297, во 1961 година 285, во 1971 годлна 171, 
во 1981 година 125, а во 1991 година 161 жигсл. 
Памалувањето на бројот па жителите од Ола по 
шессеттите годинн се должи па нивлото пома- 
совно лсслување во поголемлге градови. 11аселени- 

ето лроизведува гутун, жито и други земјоделски 
лролзводи, а внлмание му посветува и на сто- 
чарствого.

204) ОРГАНЏИ
- КИРИЈА Κύρια
(н. од 30.3.1953, Вл. в/к бр. 86/11.4.1953)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкулла површина на општинскиот атар од 51,4 
квадра гни километри. Лоцчрано с 10 километри 
источно од Доксат (24°18' х 4ΓΌ6') па надморска 
влсочина од 150 мегри. Негового население во 
мллатото блло од турско потекло. Во пописот од 
1913 годлна е свидентирано со 508, а во 1920 го- 
длпа со 491 жител. По нивното припудно исслу- 
вап.с во Гурцлја во 1923 година тука блле смссте- 
лл бегалски семејства со вкупно 775 житсли, кол- 
ку πίτα лмало селото во 1928 година. Поради смес- 
гуван.сто гука п на други бегалски семејства и 
спојувањето со селото Химитли, во пописот од 
1940 година сслото е регистрирано со 2.589 жите- 
лл. додска во 1951 година се попишани 1.891 жи- 
тсл, во 1961 година 2.163, во 1971 година 1.521, во 
1981 годлла 1.640, а во 1991 година 2.002 житсли 
11асслението лролзведува жито, тутуп и други зе- 
мјоделскл лролзводл, а делумно се занимава и со 
сточарство. Во селото работат и нсколку тргов- 
скп л занаетчиски дуќани наменети за потребите 
ла населепието, а гука се сместсни и жандарме- 
риска станица и лошта, кои го олслужуваат мес- 
ното и околното нассление.

205) ОРМАНЛИ (ОРМАИЛИ МАХАЛА)
ПОЛИКАРПОС (ПОЛИКАРПОН)

I Ιολύκαρπος (Πολύκαρπον)
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

11скогалл!о мало село кое било смсстспо се- 
всролсточно од Драма и од Равсна, под чијашто 
оплггина припаѓало, на надморска височина од 
800 метри (24°18’ х 41°16'). Неговото население вс 
минатото било од гурско потекло. К'нчов селотс 
го бележи со 250 жители, додска во пописот од 
1913 година е евидентирано со 399, а во 1920 го 
дила со 259 жители. По нивното лрисилпо иселу- 
ваљс во Турција во 1923 година, по сила на Лозан- 
скага конвенција, тука биле сместени 37 бегал- 
ски семсјства со вкупно 100 житсли, колку лгг 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниотброј се покачи на 160. Село го пастрадало в. 
Граѓанската војна во Грција и по нормализирг- 
њето на ситуацијата не било обновсно, порадг 
цгго блло избришано од евиденцијата на населе- 
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зите места. Обновено е во последните годипи н
4-ίΚο такво во пописот од 1991 година е евидел- 
тжзано со 48 жители.

206) ОРХОВО (ОРОВО)
- СГАВРОДРОМИ Σταυροδρόμι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало максдонско муслиманско 
село сместено во југозападните падини на Родо- 
пите (24°19' х 4Г’22'), североисточно од Драма и 
■сточно од Љубан, под чија општина и припага- 
ло. Во пописитс од 1913 и 1920 година се спомну- 
ви како напуиггена насслба, што значи дска ссло- 
τυ настрадало во Балканските војни. Обновспо с 
во 1924 година кога тука биле сместсни четири 
бегалски семејства со вкупно 13 души, колку што 
■мало селото во 1928 година. Наскоро погоа, по- 
ради немање услови за живеење, тие се иселиле 
во други места, така што селото Орхово преста- 
■ало да постои и е избришано од евиденцијата на 
■аселените места.

207) ОСЕНИЦА
- СИДИРОНЕРОН Σιδηρόνερον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна оппггина во Драмската 
-колија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
исупна површина на оппггинскиот атар од 257,7 
жвадратни километри. Лоцирано е 40 киломс гри 
северно од Драма (24° 14’ х 41°22') на надморска 
■ѕсочина од 630 метри. Негового населенис до 
1923 година било македонско кое го прифатило 
■сламот во немирните години. Како такво, К'н- 
* >в селото го бслежи со 735 жители, додека во 
■описотод 1913 година е евидентирано со 857, а во 
1920 година со 684 жигели. По иивното принудно 
■селување во Турција во 1923 година, по сил& на 

јЛозанската конвенција како муслимани, тука 
биле сместени стотина бегалски семејства со вкуп- 
■о 332 жители, колку што имало селого во 1928 
година. Во 1940 година се попишани 494, во 1951 
година 423, во 1961 година 477, во 1971 година 
393, во 1981 година 219, а во 1991 година 274 жи- 
тели. Населението произвсдува тутун, жито и 
Јфуги производи, а поради прос граните и погодни 
засишта со кои располага, внимание му посве- 
тува и на сточарството. Осетното намалување на 
бројот на жителите по шеесеттите години се дол- 
*л на нивното помасовно иселување во поголе- 
мите градови. Во селото е сместена жандарме- 
риска поткоманда, како и пошта која го опслу- 
<ува месното и околното иаселенис.

208) ОСМАНИЦА
- КАЛОС АГРОС Καλός Αγρός
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

11оголемо село и самостојна опшгина во 
Драмската околија (н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81 
од 14.5.1928), со вкупна површина па општинскиот 
атар од 14,1 квадратни километри. Сместсно с 
шест километри југозападно од Драма (24°05' х 
4Г06') на надморска височина од 70 метри. Крај 
самото село минува железничката линија од Се- 
рсс за Драма, за што постои и истоимена желез- 
ничка станица. Во минатото тоа било чифли- 
гарска населба која не е евидентирана во попи- 
сот од 1913 година, но во 1920 година е реги- 
стрирана со 226 житсли, бегалци сместени тука 
веднаш по Првата светска војна. Малку подоцна 
тука се сместиле и други бегалски семејства (вкуп- 
но 266) со 1.074 житсли, колку што бросло село- 
то во 1928 година, за нивниот број да се покачи 
во 1940 година на 1.367 жители. Во 1951 година 
се попишани 1.509, во 1961 година 915, во 1981 
година 1.142, а во 1991 година 1.060 жители. Ос- 
маница е мопше богато село бидејќи лежи в поле 
п располага со плодни обрабогливи површини од 
кои се добиваат високи приноси на памук, жито, 
фуражии и други земјоделски култури. Внимание 
му сс посвстува и на краварството.

209) ОИГГИЦА (ВОПГГИЦА)
- МИКРОМИЛЕА Μικρομηλεα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 17.11.1931, Вл. в/к бр. 403/1931), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 130,2 
квадрагни километри. Лоцирано с севсрно од Дра- 
ма, од каде е оддалсчено околу 50 километри 
(24° 10' х 4Г25'), на надморска височина од 680 ме- 
три. Нсговото население до 1923 година било од 
македонско иотекло, кое во немирните години по- 
ради поголема сигурност на семејството и имо- 
тот го прифатило исламот. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 550 жигели. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 587, а во 1920 година со 
417 житсли. По нивното принудно иселување во 
Турција во 1923 годииа по сила на Лозанската 
конвенција како муслимани, грчките власти смес- 
гиле тука 61 бегалско семејство со вкупно 183 
жители, колку што имало селото во 1928 година. 
Во 1940 година нивниот број се покачи на 511. 
Оштица настрадала во Граѓанската војна во Гр- 
ција кога населението било целосно повлсчено 
во внатрешноста. По нормализирањего на ситуа- 
цијата само дел од него се вра гил во селото. Ка- 
ко обновена населба, Оштица во 1951 година е 
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евидентирана со 116, во 1961 година со 137, во 
1971 годипа со 78, во 1981 година само со 43, а во 
1991 година со 55 жители, со тенденција и овие 
малобројни жители да го напуштат селото. Насе- 
лснието произвсдува тутун, жито, компири п дру- 
ги зсмјоделски производи, а делумно се занимава 
и со сточарство.

210) ПАЗАРЛАР
- ΑΓΟΡΑ Αγορά
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село и самостојна општина во Драм- 
ската околија (н. од 18.9.1933, Вл. в/к бр. 273/1933), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 12,4 
квадратни километри. Лоцирано е источно од 
Драма и североисточно од Доксат (24°19' х 4ΓΌ8') 
на надморска височина од 260 метри. До 1924 го- 
дина било населено со Турци. Како такво, во по- 
писотод 1913 годцна е евидентирано со 315, а во 
1920 година со 374 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени сто- 
гина бегалски семејства со вкупно 415 жигели, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година нивниот број се покачи иа 525. Во 1951 
година се попишаии 415, во 1961 година 382, во 
1971 година 240, во 1981 година 167, а во 1991 го- 
дипа 212 жители. Намалуваљето на бројот на жи- 
телите по шеесеттите години се должи иа пивно- 
то помасовно иселување во поголемите градови. 
Населението произведува тутун, жито и други зе- 
мјоделски производи, а внимание му посветува и 
на сточарс гвото.

211) ПАНОРАМА Πανόραμα

Населба основана во осумдесеттите години 
во атарот на општииата Равика. Прв пат се спом- 
нува во пописот од 1991 година со 56 жители.

212) ПАСГРОВО
- КАЛИКРУНОН Καλλίκρουνον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и западно од Бук, 
под чија општина и припаѓало, на надморска ви- 
сочина од 680 метри до неодамна лежело малото 
село Пастрово (24°24' х 4Γ16'), во кое до 1924 
година живееле Македонци муслимани. К'нчов 
селото го бележи како такво со 120 жители, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 162, а 

во 1920 година со 118 жители. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година по 
сила на Лозанската конвенција како муслимани, 
тука биле сместени бегалски семејства со вкупно 
78 жители, колку што имало селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година е рсгистрирано со 83, во 
1951 година со 55, а во 1961 година со 47 жители. 
Малку подоцна тие го напуштиле селото и се 
преселиле во други места, поради што како напу- 
штепа населба селото Пастрово е избришано од 
евидеицијата на населените места.

213)ПАТИЛЈАМ Πατηλιάμ

Едно од четирите маала на селото Кобали- 
пгга. Во пописот од 1920 година е евиденгирано 
како посебна населба со 153 жители. Во подоц- 
пежпите пописи не се спомнува како населено 
место, бидејќи се смета дска претставува един- 
ствена целина со селото Кобалишта (види и село 
Кобалишта). Неговото население с од македон- 
ско потекло и како такво останува и понатаму.

214) ПАШАЈ1И ЧИФЛИК
- АМПЕЈТАЌА Αμπελάκια

Нова бегалска населба основана во 1923-24 
година на местото па некогашниот чифлик по- 
знат како Пашали Чифлик. Населбата е сместе- 
на седум километри југозападно од Драма на над- 
морска височина од 70 метри (24°07' х 4Г08'), а 
административно влегува во составот на градска- 
та општина на Драма. Тука биле сместени 58 бе- 
галски семејства со вкупно 223 жители, колку 
πιτο имала населбата во 1928 година. Во 1940 го- 
дина се попишани 317, во 1951 година 360, во 19^1 
година 401, во 1971 година 323, во 1981 годнѕ*ј 
364. а во 1991 година 324 жители. Селото е мојз- 
не богато, бидејќи лежи в поле и располага о· 
плодни обработливи површини. Населението пг· - 
изведува памук, жито, градинарски култури и дг*- 
ги земјоделски производи, а внимание му посж- 
тува и на краварството.

215) ПАШИНА Πάσσινα

Мала турска населба во близина на селсч· 
Доспат (23°57' х 41°13’) и едно од маалата на 
Баши, познати и како Јуручки Маала. Се расгаа- 
нала во Балканските војни, а бидејќи не е осви 
всна, избришана е од евиденцијата на населеиЖ 
места.
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216) ПЕПЕЛЛШ
- МИРСИНЕРОН Μυρσινερόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и северозападно од Мо- 
креш, под чија општина и припаѓало. на надмор- 
ска височина од 650 метри и три километри јуж- 
но од реката Места до Граѓанската војна во Гр- 
ција лежело некогашното поголемо село 11епе- 
лаш (24°08' х 4Г20'). До 1924 година било населе- 
но со Македонци муслимани. Како такво, К'пчов 
го спомнува со 520 жители, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано заедно со соседпото 
маало Елеш Кој со вкупно 746, а во 1920 година 
како посебна населба со 542 жители. 11о нивлото 
присилно иселување во Турција, по сила на Ло- 
занскага конвенција, тука биле сместени 24 бс- 
галски ссмсјства со вкуппо 79 жители, колку што 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година сс 
евидентирани 99 жители. Селото настрадало во 
Граѓанската војна во Грција и по нормализира- 
њсто на ситуацијата не е обновено, поради што е 
избришано од евиденцијата на населените места.

217) ПЕРУХ (ПЕРОВ)
- АГИОС ПЕТРОС Άγιος Πέτρος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

I {скогашно поголемо село смсстсно северо- 
западпо од Драма и североисточно од Волак 
(24°06’ х 4Г’2Г) на нст километри јужно од рската 
Сгрума, па надморска височина од 790 метри. 
Неговото паселение до 1924 година било од ма- 
кедонско потекло кое во немирните години го 
примило исламот. Како гакво, К'нчов го спомну- 
ва со 320 жители, додека во пописот од 1913 го- 
дипа е евидентирано со 371, а во 1920 годипа со 
305 жители. По иивното присилно иселување во 
Турција во 1923 годипа по сила на .Позанската 
конвенција како муслимаии, грчките власти тука 
сместиле триесетина бегалски семејства со вкуп- 
по 105 житсли, колку што имало селото во 1928 
година, а во 1940 година тука се регистрирани 124 
житсли. Селото Перух настрадало во Граѓан- 
ската војна во Грција и по нормализираљето на 
ситуацијата не било обновено, поради пгго с из- 
бришано од евиденцијата на населените места.

218) ПЈ1ЕВНА
-ПЕТРУСА Πετρούσσα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Голема населба и самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/ 
1919), со вкупна повјбшина на општинскиот атар 
од 61,8 квадратни километри. Лоцирана е северо- 

западно од Драма, од која е оддалечена 14 кило- 
мстри (24°0Г х 4Γ12'), на надморска височина од 
270 мстри. До 1923 година била населена со Ма- 
кедонци. К'нчов ја спомнува со 2.140 Македонци 
и 12 Роми, а Бранков со 2.700 Македонци. Иако 
прегрпела загуби во Втората балканска војна, 
Плевна во 1913 година е евидептирана со 2.121, а 
во 1920 година со 2.210 жители, сите Македонци. 
И покрај силниот притисок на грчките власти за 
иселување, од Плевна се иселиле (официјално) 
само 4 души. Грчките власти одвај успеале да 
сместат тука 17 бегалски семејства со вкупно 77 
души, кои немале битио влијание врз етничкиот 
состав на 11левна, која и натаму остаиа речиси 
чисто македопска населба со 2.760 жители во 
1928, а со 3.636 жители во 1940 година. Македон- 
цитс од 11левна, кои ги издржаа сите бури и по- 
треси на минатото, претрпеа загуби најмногу во 
периодот 1945-1946 од систематскиот терор што 
се вршеше врз нив од страна на грчката десница, 
која со своите вооружени банди го тероризираше 
насслението со апсења, силувања и свирспи уби- 
ства. со пгго успеа дсл од Македонците да ги про- 
гопи во Бугарија, од каде добар дел подоцна се 
прсссли во Социјалистичка Република Македо- 
пија. Но и покрај таквиот терор, Плевна го из- 
држа притисокот и тероро г и во 1951 година е ре- 
гистрирана со 2.569, во 1961 година со 2.697, а по- 
радп помасовно иселување во поголемите градо- 
ви во шеесеттите години, во 1971 година е еви- 
дснтпрана со 1.802, во 1981 година со 1.819, а во 
1991 година со 1.822 жители. Населепието произ- 
всдува многу тутун, жито и други земјоделски 
производи, а внимание му посветува и на сточар- 
ството. Во Плсвна постојат повеќс трговски и за- 
наетчиски дуќани, а тука е смесгена и жандарме- 
риска станица, која врши надзор врз месното и 
околното население.

219)ПОНТИИ Πόντιοι

Иова бегалска населба со население по по- 
текло од Понд, основана по извршените мели- 
орации и регулацијата па Неврокопската Река и 
по исушувањсто на мочуриштето кое постоеше 
мсѓу Драма и Кавала. Изградена е само еден ки- 
лометар јужно од Фотилово (24°02' х 41°03'), ју- 
гозападно од Драма, на надморска височииа од 65 
метри. 11рвпат е евидентирана како иаселба во 
1940 година со 177 жители, во пописотод 1951 го- 
дина бројот на жи гелите е пресметан во составот 
на житслите од Фотилово, но во 1961 година е 
евидентирана како посебна населба со 118, во 
1971 година со 85 и во 1981 година со 64 жители. 
Во пописог од 1991 година не се спомнува како 
посебна населба, а неговите жители се вброени 
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во составот на жителите од селого Фотилово. 
Населението одгледува памук, жито, пченка, фу- 
ражни и други земјоделски култури, а внимание 
му посветува и на краварството. Иако се води 
како посебна населба, сепак се смета за долно 
маало на Фотилово, под чија општииа и припаѓа.

220) ПОПОВО СЕЛО (ПАПАС ЌОЈ)
- ПАПАДЕС Παππάδες
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и југозападно од Оссни- 
ца, под чија општина и се наоѓа, помалку од два 
километра северно од реката Места (24"1Г х 
4Г2Г) на надморска височипа од 590 метри лежи 
малото село Попово Село. Во минатото било 
многу поголемо, а до 1924 година било населено 
со Македонци муслимани. Според К'нчов имало 
380 житсли, во пописот од 1913 годипа е евиден- 
тирано со 533, а воД920 година со 359 жители. 
Овој податок доволно зборува дека селото пре- 
трпело загуби во времсто на 11рвата светска вој- 
на. По принудното иселување на муслиманското 
населенис во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени 49 
бегалски ссмејства со вкупно 175 жители, колку 
што имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
се попишани 318, во 1951 година 513, во 1961 
година 142, во 1971 година 62, во 1981 година 21, а 
во 1991 година 54 жители.

221)ПОЧЕН Πότσεν

Северно од Драма, во близина на Поченска 
Река, недалеку од грчко-бугарската граиица 
(24°07' х 4ГЗГ) во западните падини на Родопитс 
до Балканските војни лсжело малото село По- 
чсн, кое административно спаѓало во таканаре- 
чената Чечка нахија. Неговото население го со- 
чинувале Македонци муслимани, како и на сите 
ссла од оваа нахија. К'нчов го испуштил од еви- 
депција, додека во пописот од 1913 година се 
спомнува со 330, а во 1920 година со 144 жигели. 
По нивното исслување во Турција селото не било 
обновено, поради што е избришано од евиден- 
ција.

222) ПРЕСЛОП
- МЕЛИСОТОПОС Μελισσότοπος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село кое било сместено северно од 
Драма во југозападните падини на Родопите, во 

атарот на општинага ЈБубан. К'нчов го испуштил 
од евиденција, додека во пописот од 1913 година 
се спомнува со 110, а во 1920 година со 33 жите- 
ли. Неговото население го сочинувале Македон- 
ци муслимани, како и на сите села од Чечката на- 
хија. По нивното принудно иселувањс во Турци- 
ја, по сила на .Позанската конвенција, иако доби- 
ла ново грчко име, иаселбата не била обновена, 
норади ΙΠΤΟ с избришана од евиденцијага на на- 
ссленитс мсста.

223) НРИБОЈНА
- ВУНОХОРИОН Βουνοχώριον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и ссверно од Осеница, под 
чија опшгина и припаѓало, во западните падиии 
па Родопите (24° 14' х 41°26') до пред Втората 
светска војна лежсло малото село Прибојна. Во 
минатото тоа било големо македонско село чие- 
пгго паселение во немирните години го прифати- 
ло исламот. Според К'нчов имало 230 жители, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 475, а во 1920 година со 446 жители. По нив- 
ното принудпо иселување во 1923 година во Тур- 
цпја по сила на Лозанската конвснција како му- 
слимапи, тука бнле сместени дваесетина бегал- 
ски семејства со вкупно 76 жители, колку пгго бро- 
сло селото во 1928 година. Меѓутоа, колонисти- 
тс, поради немањс поволни услови за живеење 
(оддалеченост од комуникациите и стопанските 
центри, без училиште и црква), биле принудени 
да го напупггат селото и да се иселат уште пред 
Втората светска војна, поради што во пописот од 
1940 година Прибојна не се спомнува како насел- 
ба, па е избришана од евиденцијата на населе- 
пите мсста.

224) ПРОВАЛАР
-САХИНИС Σαχίνης
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Некогашно мало турско село кое било смес- 
стено во непосредна близина па селото Козлу 
Ќој малку понасевер од истоимената железничка 
станица (24°25' х 4Γ13'). Не се спомнува во попи- 
сот од 1913 и 1920 година, бидејќи се распаднало 
за време на Балканските војни. Обновено е во 
1923 година кога тука биле сместени неколку бе- 
галски семејства со вкупно 21 жител. Малку по- 
доцна селото се распаднало, а неговите жители 
се прибрале во други места. Поради гоа селото е 
избришано од евиденцијата на населените мес га.
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224) ПРОСОЧЕН
- ПРОСОЦАНИ (ПИРСОПОЛИС) 
Προσοτσάνη (Πυρσόπολις)

(н. на МВР бр. 41742/10.10.1920, Вл. в'к бр. 60/ 
1920 и бр. 43619/25.11.1925, Вл. в/к бр. 108 1925)

Голема населба со статус на градска ошпти- 
на (н. бр. 838/1946, Вл. в/к бр. 16/1946), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 48,9 квадра- 
тни километри. Сместена с 16 километри запад- 
но од Драма (23°59' х 41°10') на надморска височи- 
на од 115 метри. Просочен во минатото претста- 
вувал голсма населба во која според К'нчов жи- 
вселе 1.600 Максдонци, 480 Власи, 800 Турци и 50 
Роми, односно вкупно 2.930 житсли, додека Брап- 
ков бројот иа Македонците го качува на 1.864, а 
свидентира и 12 Албанци и 20 Грци. Всушност, 
1(росочен бил многу поголем, што се глсда п од 
пописот од 1913 година, кога биле евидентирани 
вкупно 4.120, а во 1920 година 4.077 житсли. 11о 
присилното иселување на Турците во 1923 година 
во Турција, по сила на Лозанската конвенција, и 
на сосема мал број Максдонци во Бугарија (офи- 
цијално 16 души), грчките власги тука смесгиле 
645 бсгалски ссмејства со вкупно 2.588 житсли, та- 
ка што според пописот од 1928 година Просочен 
нараснал на 6.035 жители. Ако од нив се издвојат 
колонистите, 630 жители кои не билс постојани 
житсли на Просочен (војска, жандармерија и дру- 
ги) и малобројните влашки семејства, тогаш изл- 
егува дека бројот на Македонците во Просочен 
бил околу 2.900 души. Благодарение па својата мсс- 
тоположба, во 1940 годипа паселбата се зголеми- 
ла на 7.011 жители. Поради последиците од Вго- 
рата светска војна и Граѓанската војна во Грција, 
Просочсн е евидснтиран во 1951 година со нешго 
намален број жители, односно со 6.277. Во 1961 го- 
дина се регистрирани 5.320, во 1971 година 3.775. 
во 1981 година 3.716, а во 1991 година 3.683 жители. 
Како пгго покажуваат последните с гатистики, трсс- 
ката за иселување во поголемитс градови го за- 
фати и Просочен, со последица да бидс преполо- 
вен. Иокрај со пекои градски занимања, жителл- 
те претсжно се занимаваат со земјоделсгво, но 
тука постојат и иоголем број зрговски и занаст- 
чиски дуќани, државни институции, жандармериска 
поткоманда, попгга. околиски суд и други инсти- 
туции кои му даваа г целосна физиономија на град.

226) ПУЛОВО (ЕВРЕНЕС) Πούλοβο (Εβρενές)

Северно од Драма, во пазувите на западниот 
дел на Родопите, во близина на изворот на една 
мала река (24°15' х 41°29') до Балканските војни 
лежело селото Пулово кое административно вле- 
гувало во составот на општината Рашово. Него- 
вото население, како и на сите други села од Чсч- 

ката нахија, било македонско со исламска всро- 
исповед. К’нчов го испупггил од евиденција, но во 
пописот од 1913 година е регистрирано со 267, а 
во 1920 година со 154 житсли, од кои само 46 ма- 
жи, што значи дека во врсмето на Првата свет- 
ска војпа, за да нс бидат мобилизирани во бу- 
гарската војска, мажите бегале преку граница. 
11о присилното иселуваље на жителитс на селото 
во 1923 гоцина во Турција по сила на Лозапската 
конвенција како муслимани, сслото нс било об- 
новсно. така што е избришапо од евиденцијата 
па населените места.

227) ΡΛΒΕΗΑ (ΡΛΒ1ΙΑ)
МАКРИПЛАГИОН Μακρυπλάγιον 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општипа во Драмската 
околија (п. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина на општинскибт атар од 72,4 
квадратпп километри. Сместепо с североисточно 
од Драма, од која с оддалечено 11 киломстри, па 
надморска височина од 720 метри (24° 16' х 41° 14’). 
Негового население во минагото имало турско 
потекло. Како такво, К'нчов го спомнува со 550 
жители, додека во пописот од 1913 годииа е сви- 
дснтирано со 944, а во 1920 година со 722 жители. 
По нивното присилио иселување во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука билс смес- 
тени педесетина бегалски семејства со вкупно 
193 жнгели, колку што имало селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година нивниот број се покачи на 
445. Порадп последиците од В гората светска вој- 
на п Граѓаиската војна во Грција, во 1951 годипа 
селото с регистрирано со намален број жители, 
односпо сс води со 212. Во 1961 година има 297, 
во 1971 година 142, во 1981 годииа 72, а во 1991 
годипа 70 жители. Намалувањсто на бројот на 
жителите по шеесеттите години и нивното иселу- 
ван.е во поголемите градовп се должи на ридско- 
планинскнот карактер на селото, кое како такво 
е мошне Пасивно. Главпи производи се тутуи, жи- 
то, компири и други земјоделски производи, а не- 
говото нассление дслумно сс занимава и со сто- 
чарсгво.

228) РАВИКА (РЈАХОВИЦА)
- КАЛИФИТОС Καλλι'φυτος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, само четири кило- 
метри оддалечено од пса, на надморска височина 
од 220 мстри лежи сслото Равика (24°13' х 4Γ10'). 
Гоа претставува самостојна општина во Драм- 
ската околнја (н. од 3.3.1924, Вл. в/к бр. 49/1924), 
со вкуппа површина на општинскиот атар од 220 
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квадратни километри. Неговото население до 1923 
година било од турско потекло. Како такво, во 
пописот од 1913 година селото е евидентирано со 
1.800, а во 1920 година со 1.640 жители. По нив- 
пото присилно иселување во Турција во 1923 
година, по сила на Лозанската конвенција, грчки- 
тс власти тука сместилс поголсм број бегалски 
семејства со вкупно 2.670 жители, колку пгго 
имало селото во 1928 година. Во 1940 година нив- 
ниот број сс покачи на 3.186. Поради послсдп- 
цл гс од Втората светска војпа и Граѓанската вој- 
на во Грција, во 1951 година бројот на жителите 
сс намали па 2.698, во 1961 година сс попишани 
2.357, во 1971 година 1.780, во 1981 година 1.099, а 
во 1991 година 1.033 жители. Осетното намалу- 
вање по шеесеттите години е последица на ма- 
совното иселување во поголемите градови игго се 
должи на жслбата за иодобар живот. Населени- 
сто произведува тутун, жито и други земјоделски 
производи, а делумно се занимава и со сточарство.

229) РАДИБОШ
- АЕТОРАХИ Αετορράχη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, во југозападните 
падини на Родопите (24°26' х 41"23'), во атарот на 
општината Белен до Граѓанската војна во Грција 
лежсло малото село Радобиш. Тоа некогаш било 
многу поголемо и населено со Македонци муслп- 
мапи. Како такво, К'нчов го бележи со 430 жите- 
ли. Во пописот од 1913 година е евидентирано со 
445, а во 1920 година со 369 жители. По нивното 
присилно иселување во Турција во 1923 година 
по сила на Лозанската конвенција како муслима- 
ии, тука биле сместени само 13 бегалски семеј- 
ства со вкупно 35 жители, колку што билс попи- 
шани во 1928 година, а во 1940 година се еви- 
дентирани 55. Селото настрадало во Граѓанската 
војиа во Грција и по нормализирањето на ситу- 
ацијата не било обновено, поради што с избри- 
шапо од евиденцијата па населените места.

230) РАДИШАНИ
- МОНОПАТИ Μονοπάτι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, во југозападните 
падини на Родопите (24°24' х 41°22'), само два ки- 
лометра западно од некогашното село Равика до 
1928 година лежело малото село Радишани кое 
административно влегувало во составот на оп- 
штината Буково, а подоцна на Љубан. Неговото 
население, како и иа сите околни села од овој ре- 
гион, познат и како Чечка нахија, било македон- 
ско со исламска вероисповед. Селото веројатно 

настрадало во Балканските војни, бидејќи не се 
спомнува во пописот од 1913 година, додека во 
пописот од 1920 година е евидентирано со 49 жи- 
тели. По нивното принудно иселување во Турци- 
ја во 1923 година, по сила на .Позанската конвен- 
ција, грчкиге власти тука сместиле само 3 бегал- 
ски семејсгва со вкупно 12 жители, кои наскоро 
по доселувањето го напуштиле селото и се исе- 
лиле вб други мсста. Поради тоа во пописот од 
1928 година селото не се спомнува, а како нсна- 
селепо с избришано од евиденцијата на населени- 
те мсста.

231) РАЖЕНИК
- ХАРАДРА Χαράδρα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Севсрно од Драма и околу пет километри 
севсроисточно од Мокреш, под чија опшгина при- 
паѓало, па надморска височина од 800 метри до 
Граѓанската војиа во Грција лежело малото ссло 
Ражеиик (24°15' х 4ΓΊ7'). До 1924 година било на- 
селено со Турци. Како такво, во пописот од 1913 
годииа е евидентирано со 393, а во 1920 година со 
250 житсли. По нпвното присилно иселување во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, тука билс сместепи 18 бегалски се- 
мсјства со вкупно 83 жители, колку што имало 
сслото во 1928 година. Во 1940 годипа се попи- 
шани 93 жители. Селото настрадало во текот на 
Граѓанската војна во Грција и по нормализира- 
н>ето на ситуацијата не било обновено, поради 
ιπτο е избришано од евиденцијата на населените 
мсста.

232) РАКИШТЕН
- КАТАХЛОРОН Κατάχλωρον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Едно од некогаш најголемите села во така- 
наречената Чечка нахија, населено со Македон- 
ци муслимани. Било сместено северозападно од 
Драма па надморска височина од 640 метри во 
непосредна близипа на грчко-бугарската граница 
(24°0Г х 4Г27'). Според К'нчов селото имало 620 
житсли, но тој не с во право, бидејќи било многу 
поголемо, што сс гледа од пописот од 1913 годи- 
па кога биле евидентирани 1.043 жители. Меѓу- 
тоа, во 1920 година, бидејќи настрадало во Пр- 
вата светска војна, тоа се води само со 698 жи- 
тели. По нивното присилно иселување во Тур- 
ција во 1923 година по сила на Лозанската кон- 
венција како муслимани, грчките власти тука 
сместиле 58 бегалски семејства со вкупно 207 
жители, колку што имало селото во 1928 година. 
Во 1940 година нивниот број се покачи на 301.
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Селото настрадало во Граѓанскага војна во Гр- 
ција и по нормализирањето на ситуацијата на не- 
говите бивши жители не им било дозволено да се 
вратат поради стратешки причини, бидејќи леже- 
ло во близина на границата. Така едно некогаш 
големо и китно село згасна и е избришано од 
евиденцијата на населсните месга.

233) ΡΛΠΕΙΙΙ (РАБЕШ)
- ДРЕПАНИОН Δρεπάνιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло сместено североисточно од Дра- 
ма и Равена, под чија општина и припаѓало, па 
надморска височина од 740 мс гри (24°19' х 4Γ17'). 
Неговото население до 1924 година било од тур- 
ско потскло. Како такво, К'нчов селото го спом- 
нува со 117 жители, додека во пописите од 191.3 и 
1920 година е евидентирано како напуштена на- 
селба без население, бидејќи настрадало за вре- 
ме на Балканските војни. Обновено с во 192.3-24 
година, кога во него биле смсстени 26 бегалски 
семејства со вкупно 132 жители, колку што има- 
ло во 1928 година, а во 1940 година се евиден- 
тирани 59. Рапеш насградал во Граѓанската војна 
0 по нормализирањето на ситуацијата не бил об- 
новсн, поради што е избришан од евиденцијата 
на населените мссга.

235) РОСИЛОВО
- ХАРИТОМЕНИ Χαριτωμένη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 25.9.1921, Вл. в/к бр. 184/1921), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 25 ква- 
дратни киломезри. Селото Росилово (23Ο5Γ х 4Γ10') 
е лоцирано западно од Драма и југозападно од 
11росочен, од каде е оддалсчено 1.3 киломстри, на 
падморска височина од 300 ме гри. До 192.3 година 
неговото населснис било мешано. К'нчов го бе- 
лежи со 500 Турци христијани и 350 Турци мус- 
лимани. Во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 667, а во 1920 година со 66.3 жители. По 
присилното иселување на Турците муслимани во 
1923 година во Турција, по сила па .Позанската кон- 
вснција, гука биле сместени 191 бегалско семеј- 
ство со вкуппо 540 бегалци. Така Росилово пов- 
торно станало мсшана населба со месни Турци 
христијани и доселеници од Мала Азија - вкупно 
799 жители, колку што имало селото во 1928 го- 
дина. Бројот па иеговите жители се покачи во 
1940 година на 1.181. Во 1951 година се попишани 
964, во 1961 година 1.0.30, во 1971 година 605, во 
1981 година 561, а во 1991 година .394 жигели. На- 
малување го на бројот на населението по шеесет- 
тите години се должи на помасовно иселување во 
поголемите градови. Нассленисто произведува 
туун, жито и други земјоделски производи, а 
вппманис му посветува и на сточарството.

234) ΡΑΠΙΟΒΟ
- ЛИМОН Λειμών
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина до 1927 година 
кога е вклучено во составот на општината Осе- 
ница. Било сместено ссвероисточно од Драма и 
северно од Оссница во југозападните падини на 
Родопите (24°14' х 4Γ28'). Рашово до 1924 година 
било големо село, населено со Македонци му- 
слимани. Како такво, К'нчов го белсжи со 565 
жители, додека во пописот од 1913 година е сви- 
Јентирано со 795, а во 1920 година со 507 жители. 
По нивното присилно иселување во 1923 година 
во Турција по сила на Лозанската конвенција ка- 
ко муслимани, тука биле сместени бегалски се- 
мејства со вкупно 152 жители, колку пгго имало 
селото во 1928 годииа. Поради немање поволни 
услови за живеење (оддалеченост од комуника- 
■иите, без училиште и црква), колонистите непо- 
-редно пред Втората светска војна го напуштиле 
селото и се иселиле во други места, поради што 
‘ ашово е избришапо од евидснцијата на населе- 
?ите места.

236) РУСКОВО (РОСИЛОВО)
- КЕСАР АНОН Καισαριανόν 
(п. од 1.4.^927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно ссло населено со Македонци му- 
слимани. Било сместсно североисточпо од Драма 
и источно од Љубан, под чија ошптипа и припа- 
ѓало, во јужнитс падини иа Родопите (24°20' х 
4Г25'). До 1924 година било населено со Макс- 
донци муслимани. Како такво, К'нчов го бележи 
со 160 жители, додека во пописот од 1913 година 
е евидентирано со .312, а во 1920 година со 228 
жители. По нивното присилно иселување во Тур- 
ција во 192.3 година по сила на Лозанската кон- 
венција како муслимани, иако добило ново грчко 
имс, сслото нс било обновепо поради, што с из- 
бришано од евидеицијата на населените мсста.

237) РУСОВО
- МАВРОЛИТИОН Μαυρολίθιον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село сместепо северно од 
Драма, јужно од Мокрсш и северно од Махале- 
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џик (24*13' х 4Γ15') на надморска височина од 470 
мстри. Административно влегувало во составот па 
општината Равепа. Неговото население во мина- 
тото било турско. Како такво, селото во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 253, а во 1920 го- 
дина со 223 жители. По нивното присилно иселу- 
вањс во Турција во 1923 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, грчките власти во исго сместилс 
16 бегалски семејства со 71 жител, колку што има- 
ло во 1928 година. Во 1940 година се попишани 76 
жители. Русово настрадало во тског на Граѓан- 
ската војна во Грција и по нормализирањето на 
ситуацијата нс било обновено, поради што с из- 
бришано од евиденцијата на населените места.

238) САВКАЈ1АР
- КАСГРАКИ Καστράκι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мала населба, односно маало иа селото 
Нусретли, под чија оппггина и припаѓа. Неговото 
население, како и на сите села од оваа ошитина 
било од турско потекло. Како такво, селото во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 70, а во 
1920 година со 66 житсли. По присилното мсе- 
лување на Турците во 1923 година по сила на Ј1о- 
занскага конвенција тука биле смесгени бегалски 
ссмејства. Во подоцнежните пописи не се спом- 
нува како посебна населба, бидејќи претставува 
сдна целина со сслото Нусрстли.

239) САДИК ЧИФЈ1ИК
- АРКАДИКОС Αρκαδικός
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Нова бегалска населба основана во 1923 24 
година три километри јужно од Драма (24*08' х 
41*09') на надморска височина од 90 мстри на мсс- 
тото на некогашниот чифлик познат како Садик 
Чифлик, на кој според К'нчов живееле 40 маке- 
донски жители. Во поиисот од 1913 година не се 
спомнува, додека во 1920 година е евидснтиран 
со 5 жители. Во 1923 годииа тука биле сместени 
стотина бегалски семејства со вкупно 357 жите- 
ли, колку што имала населбата во 1928 година, 
додека во 1940 година се поиишани 449, а во 1951 
година 433 жители. Во подоцнежните статистики 
населбата нс се спомиува, бидејќи се смета за дсл 
од Драма.

240) САЈГГИКЛИ
- ИМЕРА Ίμερα
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Некогашно турско село сместено југозапад- 
но од Ксанти и североисточно од Кавала (24*47' х 

41*07'). Административно влегувало во составо 
на оппггината Сарнич. Неговото население до 
1924 година било од турско потекло. Како такво. 
во пописотод 1913 година сслото е евидептиранс 
со 310, а во 1920 година со 199 жители. По иив- 
пото присилно иселување во Турција во 1923 го- 
дина, по сила на .Позанска га конвепција, тука би- 
ле сместеии 39 бегалски семејства со вкупно 177 
жители, а во пописотод 1940 година се попишани 
221. Во 1951 година, како последица на Граѓан- 
ската војна во Грција, селото има само 73 жи гели 
кои постепено се иселиле во поголемите градови. 
гака што било наполно напупггено и како такво 
е избришано од евиденцијата иа населените мес- 
та. (Забелешка: Салтикли, како и целата општи- 
на, до 1923 година му припаѓало на Драмската 
околија, а со н. од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349 од 
3.12.1923, с приклучено кон околијата Ксанти.)

241) САНАТОРИОН (САНАТОРИУМ)
Σανατόριον

Излетничко место кое служи за рекреација 
и лекување во легниот период. Изградено е по 
шсссстгитс години во атарот на општината Гуре- 
џик, околу три километри западно од него (23*55' 
х 41*17'), па иадморска височина од 850 метри. 
Иако с евидентирано како населба, во пописите 
од 1971, 1981 и 1991 годииа се води без житсли. 
бидејќи сс работи за привремена летна насслба.

242) САРНИЧ
- КРОМНИКОН Κρωμνικόν
(п. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Село и некогашна самостојна општина во 
Драмската околија (од 1923 година во сосгавот 
на околијата Ксанти), сместсно североисточно од 
Кавала и југозападно од Ксанти (24*44' х 41*09'). 
Неговото население било од турско потекло. Ка- 
ко такво во пописот од 1913 година е евиденти- 
рано со 526, а во 1920 годипа со 427 житсли. По 
нивното принудно иселувањае во Турцпја по сила 
на .Позанската конвенција во 1923 година, тука 
биле сместени 35 бегалски семсјства со вкупно 
121 житсл. Во 1940 година се попишани 270, а во 
1951 годииа 178 жители. 11о шеесеттите години 
население го постепено го напупггило селото, при 
игго поголсм број жигели сс преселиле во сосед- 
ното село Курлар, кое станало и седиште на оп- 
пггпна. Поради тоа Сарнич престанало како на- 
селба да постои и е избришано од евиденцијата 
на населепитс места. (Забслешка: Сарнич, како и 
цслата општина, до 1923 година адмипистративно 
му припаѓало па Драмска га околија, а со наредба 
од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/1923 е ириклучено 
кон околијата Ксанти).
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243) СИДЕРОВО
- МЕСОВУНИОН Μεσοβούνιον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало ссло сместсно североисточно од Во- 
лак, под чија општина и припаѓа, во севсро- 
источното подножје на планината Мраморица 
(24°05' х 4Г2Г) па надморска височина од 630 
метри. До 1924 година неговото население било 
од македонско потекло кое во немирните години 
го прифатило исламот заради поголема сигур- 
ноет па семејниот живог и личниот имот. Како 
такво, К'нчов селото го бележи со 195 жители, 
додека во пописо г од 1913 година е евидентирано 
со 296, а во 1920 година со 247 жители. По нив- 
вното прииудно иселување во Турција во 1923 
година по сила на Лозанската конвенција како 
муслимани, тука билс сместени 29 бегалски се- 
мсјства со вкупно 85 жители колку што имало 
селото во 1928 годииа. Во 1940 година нивниот 
број се намали на 54. Селото настрадало во Гра- 
ѓанската војна и по нормализирањето на ситу- 
ацијата не било обновено, поради што е избри- 
шано од евидснцијата на населените места, иако 
во пописот од 1971 годииа се спомнува со само 
двс лица.

244) СКИНИТЕ (КОЛИБАРИ) Σκηνίται

Сточарска населба подигната во атарот на 
општината Козлу Ќој. Прв паг е евидентирана 
како таква во пописот од 1928 година со 88 жите- 
лн. Во подоцнежните пописи не се спомнува, што 
адачи дека сс распаднала.

245) СКРАНОВО
-РАХУЛА Ραχούλα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село кое било сместено северно од 
Караџа Ќој (24°30' х 4Г20') под чија општина и 
■рипаѓало.Неговото население во минатото има- 
л ' турско потекло. Како такво во пописо г од 
1913 година с евидентирано со 128, а во 1920 го- 
тна со 85 жители. По нивното присилно исслу- 
вање во Турција, по сила на Лозанската конвен- 
зија, гука биле сместени 7 бегалски семејства со 
■купно 21 жител, колку што имало селото во 
1 -28 година. Малку подоцна овис малобројни ко- 

нисти, поради немање услови за живеење (да- 
-ку од комуникациите, без училиште и црква), 

напуштилс селото и се иселилс во други мс- 
-~а. поради што Скраново како иаселба е из- 
'сишано од евиденција.

246) СЛИВЈЕ (СЕБРИЧ)
ДАМАСКИЊА Δαμασκηνιά

(п. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Некогашно мало село во атарог па општи- 
пата Буково. Било сместсно североисточно од 
Драма и од Буково во југоисточните падини на 
Родопите. Неговите жители билс Македоици му- 
слимани, чиј број во 1920 година изнесувал 35. 
По нивното принудно исслување во Турција во 
1923 година по сила на Лозанската конвенција, 
селото, иако добило ново грчко име, не било об- 
новсно и како такво е избришано од евиден- 
цијата на населените места.

247) СГАВРОС (КРСТ) Σταυρός

11овооснована населба по шеесетгите годи- 
пи западно од Драма и источно од Просочен, крај 
главнпот пат што води од Драма за Просочен 
(24”03’ х 4Γ10’), на надморска височина од 120 ме- 
три. Населбата ја основалс жителите на селото 
Плевна и таа поради добри комуникации и попо- 
волнитс услови за живеење постепено расте. Прв 
пате евидентирапа во пописот од 1971 година со 
48, во 1981 годипа веќе нарасна на 80, а во 1991 
година на 107 жители, со тенденција за натамош- 
но растење (види и село Плевна).

248) СТАРЕЏИК (СРЧАН)
- ПОЛИЛИГОН ΠολύλιΟον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало македонско муслиманско 
ссло кос било смсстсно ссверно од Драма во за- 
паднитс падини на Родопите (24°08' х 4Г27') во 
атарот на општината Борово. К*нчов го бележи 
со 350 Македонци муслимани, додека во пописот 
од 1913 година с евидептирано со 108, а во 1920 
година со 64 житсли. По нивното принудпо исе- 
лување во Турција во 1923 година по сила на Ло- 
занската конвенција како муслимани, населбата, 
иако преименувана со ново грчко имс, нс била 
обновсна, поради што е избришана од свиденција 
на населените места.

(ТАРЧИНГГА
249) НЕРИТОРИОН ΓΙεριθώριον

(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Едно од пајголемите македонски ссла во ова 
подрачјс и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина на општинскиот агар од 32,2 
квадратни километри. Селото Старчишта с лоци- 

-аселените места во Егејска Македонија - I дел
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рано северозападно од Драма и североисточно од 
Серес (23°47' х 41°19’) на надморска височина од 
600 метри. Поврзано с со асфалтен пат со двата 
града преку Зрново, од каде е оддалечено 14 ки- 
лометри. Старчишта според К'нчов броеше 2.265 
жители од кои 1.700 Максдонци христијани, 520 
Македонци муслимани и 45 Власи, додека Бран- 
ков бројог па Македонците христијани го качува 
на 2.416. Бидејќи селото пре грпело загуби во Вто- 
рата балканска војна, кога поголем број маке- 
донски семсјства пред налетот на грчката војска 
побегнале во Бугарија, во пописотод 1913 година 
с евидентирано со 1.951, а во 1920 година поради 
истите причини пивииот број опаднал на 1.539. 
По сила на Лозанската конвенција во 1923 година 
сите Македонци муслимани биле принудно исе- 
лсни во Турција, а поради провокацијата на грч- 
китс воени власти од 27 јули 1924 година со 
убиството на 17 невини селани од Трлис и Кара 
Ќој, од страв да ги снајде истата судбина, од 
Старчишта сс иселиле во Бугарија уште 542 Ма- 
кедонци, така пгго селото речиси било оиусго- 
шено. На местото на присилно иселените Маке- 
донци христијани и Македонци муслимани грчкн- 
те власти сместиле 213 бегалски семсјства со 
вкупно 811 бегалци, така што од чисто максдон- 
ско село Старчишта стапало мешана населба со 
мнозинство колонисти и со вкупно 1.377 жители, 
колку пгго имало во 1928 година. Во 1940 година 
бројот на жителите се покачи на 2.579, од кои 
околу 500 души војници на стационираниот по- 
гранничен баталјон. Во 1945 1946 година маке- 
донскиот елемент претрпе нови загуби поради 
разбеснетиот терор на грчката десница, која со 
пљачкање, апсења, тепачки, силувања и свирепи 
убис гва принуди добар дел од Македонците да сс 
иселат во Бугарија. Така во 1951 годипа се по- 
пишани 1.290, во 1961 година 1.431, во 1971 го- 
дина 1.163, во 1981 година 982, а во 1991 година 
943 жители. Намалувањето на бројот на жите- 
лите по шеесеттите години се должи на нивното 
помасовно иселување во поголемиге градови. 
Населението одгледува тутун, жито и други зе- 
мјоделски култури, а поради пространите и по- 
годни пасишта, впиманис му посвстува и на сто- 
чарството. Во селото е сместена жандармсриска 
станица и пошта која го опслужува мссното и 
околното население.

250) СТРАНЕН (ИСГРАНЕ)
ПЕРАСМА Πέρασμα

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма, околу три километри ју- 
гоисточно од .Пакавишта, под чија опиггина и 
припаѓа, на надморска височина од 400 метри ле- 
жи малото село Странен (24°06' х 4Г22'). Него- 

вото население до 1923 година имало македонско 
потекло, но било исламизирано во немирните го- 
дини. Како такво, К'нчов селото го бележи со 
284 жители, во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 282, а во 1920 година со 196 жители. По 
нивното прииудно иселување во Турција во 1923 
година по сила на Лозанската конвенција како 
муслимани, тука биле сместени 15 бегалски се- 
мсјства со вкупно 56 жители, но во пописот од 
1928 година се регистрирани само 40, бидејќи во 
меѓувреме некои од нив се иселиле. Селото во 
пописот од 1940 година покажува зголемување и 
брои 152 жители. Бидејќи настрадало во Гра- 
ѓанската војна во Грција, во пописот од 1951 го- 
дина не се спомнува како населена населба, доде- 
ка во пописот од 1961 година е евидентирано со 
170, во 1971 година со 47, во 1981 година со 45, а 
во 1991 година со 35 жители, со тенденција на 
целосно иселување. Населението одгледува ту- 
гун, жиго и други зсмјоделски култури, а делум- 
но сс занимава и со сточарство.

СУРУЏИЛЕР
251) ■ ТИХОС Τείχος

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и северно од Горно 
Шимширли на надморска височина од 380 метри 
лежи малото село Суруџилер (24°20' х 41°12'). Ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
та Горно Шимширли. Во минатото било населе- 
но со Турци. Како такво во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 172, а во 1920 година со 
133 жители. По нивното принудно иселување во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле сместени 38 бегалски се- 
мејства со вкупно 195 жители, колку што имало 
сслото во 1928 година. Во 1940 година се попи- 
шани 226, во 1951 година 174, во 1961 година 135, 
во 1971 година 77, во 1981 година 62, а во 1991 го- 
дина 50 жители. Намалувањето на населението 
во последниве децении се должи на помасовното 
иселување во поголемите градови. Населението 
одгледува тутун, жито и други земјоделски кул- 
тури, а делумно се занимава и со сточарство.

252) ТАКСИЈАРХЕ Ταξιάρχαι

Едно од четирите маала на селото Кобали- 
шга. Во пописот од 1913 година не се спомнува 
како посебна населба, додека во пописот од 1920 
година е евидентирано со 239 жители. Во подоц- 
нсжните пописи не се спомнува како посебна 
иаселба, бидејќи се смета како единствена насел- 
ба со Кобалишта (види и село Кобалишта).
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253) ТЕКЛИЕВО (ТЕКЛЕВО)
- КАСГАНЕЕ Καστανέαι
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно македонско село сместено се- 
вероисточно од Драма, јужно од рската Мсста 
24°20' х 41°18') на надморска височина од 760 мс- 

три. Административно влегувало во составот на 
>пштината Равена. До 1924 година Теклиево би- 

л ■ населено со Македонци муслимани. Како так- 
■о, К’нчов го бележи со 217 жители, додека во 
иописот од 1913 година е евиден гирано со 313, а 
к 1920 година со 207 житсли. По нивного при- 
■удно иселување во Турција во 1923 година по 
сила на Лозанската конвенција како муслимани, 
тука билс сместени дваесст бегалски ссмејства 
со вкупно 63 бегалци, колку што имало селото во 
1928 година. Во 1940 година нивниот број се по- 
качи на 82. Теклиево настрадало во Граганската 
■ојна во Грција и по иормализирањето на си- 
■уацијата не било обновено, поради што е избри- 
шано од евидснцијата на насслените места.

254) ТИСОВО
- МАВРОХОРИОН Μαυροχώριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма, во западните падини на 
Родопите и во близина на грчко-бугарската гра- 
•ица (24°07' х 4ГЗГ), на надморска височина од 
• 220 метри до Граѓанската војна во Грција ле- 
жело малото ссло Тисово кое административно 
■легувало во составот на општината Оштица. 
Ова село во минатото било доста големо и до 
1923 година било насслсно со Македонци му- 
саимани. Како такво, К'нчов го бележи со 400 
жители, додека во пописот од 1913 година е еви- 
жвтирано со 682, а во 1920 година со 405 жители. 
По нивното принудно иселување во Турција во 
1923 година по сила на Лозанската конвенција 
жако муслимани, грчките власти тука сместиле 
•колу 30 бегалски семејства со вкупно 187 жи- 
~ели, колку што имало селото во 1928 година. 
Во оваа бројка се пресметани и војницитс од по- 

граничниот вод - околу 40 души.) Во 1940 година 
с евидентирано со 87 житсли, мсѓу кои и двас- 
сггина војници од пограничниот вод стациониран 
■о селото. Во врсмето на Граѓапската војна се- 

πό се распаднало и по нормализирањсто на 
туацијага нс било обновсно, така што е из- 
ишано од евиденцијата на насслснитс места.

255) ТИФУТА
-ТИХОТА Τιχότα

Поголемо село во минатото и самостојна 
' штина до 1924 година, а потоа вклучено во со- 

сгавот на општината Бук. Било лоцирано севе- 
ронсточно од Драма во јужите падини на Ро- 
допите (24°2Г х 4Г20') на надморска височина од 
650 метри. До 1923 година било насслено со Ма- 
ксдонци муслимани. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 301 житсл, додека во пописот од 1913 
година е свндентирано со 404, а во 1920 година со 
332 жители. 11о принудното иселување на негово- 
то население во Турција во 1923 година, по сила 
па Лозанскага конвенција, грчкитс власги тука 
сместиле 41 бсгалско семејство со 128 души, но 
тис наскоро по сместувањето почнале да се исе- 
лувааг, така што сслото во 1928 година с еви- 
дентирано само со 16 житсли, додека во 1940 го- 
дина, поради смсстување гука и на други бе- 
галски семејства, нивниот број се иокачил на 110 
жи гсли. Тифута настрадало во Граѓанската војна 
во I рција и по нормализирањето на ситуацијата 
не било обновено, поради што е избришано од 
свидснцијата на населенитс места.

256)ТОМА (ТОМАЛ)
ΑΒΓΟ Αυγό

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма во долината каде 
шго сс спојува Л'џенската со Лештенската Река 
(24"28' х 41°27') до 1924 година лсжело малото се- 
ло Тома, кое административно влегувало во со- 
ставот на општипата Илиџс, а по нејзиното рас- 
фромирање во составот на општината Џура. Се- 
лото веројагно било населсно со Македонци му- 
слимани и како такво во пописот од 1920 година 
с евидентирано со 48 житсли. По нивното иселу- 
ван»е во Турција во 1923 година, ио сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле сместени 7 бегал- 
ски семејства со вкупно 21 жител, колку што 
имало селото во 1928 година. Поради немање по- 
волни услови за живесњс, бидејќи сслого било 
далеку од комуникациите, а и без училиштс и 
црква, колонистите непосредно пред Втората 
светска војна го напуштиле селото и се иселиле 
во други места, така што Тома е избришано од 
евиденцијата на населените места.

257) ТРЛИС
- ВАТИТОПОС Βαθύτοπος
(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна ошптина во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкуппа површина на оппггинскиот атар од 32,9 
квадратни километри. Сместено е севсрозападно 
од Драма и североисточно од Серес во близина 
на грчко-бугарската храница (23°43' х 41°2Г) иа 
надморска височина од 680 метри. Трлис во ми- 

з-
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натото било големо македонско село во кое спо- 
ред К'нчов живселе 1.560 Македонци христијапи, 
520 Македонци муслимани и 24 Власи, додека 
Брапков бројот на Македонците хрисгијани го ка- 
чува на 2.240. Селото страдало во Втората бал- 
канска војна, кога голем број македонски семсј- 
ства и поединци, од сзрав да нс насградаат од грч- 
кага војска која при своето настапуван.с жарсла 
и палсла, побегнале во Бугарија, така што во по- 
писогод 1913 година с евидентирано со 1.360 жп- 
тели, а во 1920 година, поради истите причини, 
нивниотброј се намалил на 1.191. Во 1923 годипа 
сите преостанати Македонци муслимани по сила 
на Лозанската конвенција биле присилно исслени 
во Турција, а Македонцитс христијани кои оста- 
пале во селото упорно му се спротивставувале на 
силниот притисок што се примепувал врз нив од 
страна на грчките власти за да сс иселат во Бу- 
гарија. Поради тоа, по наредба па повисокитс ип- 
станци па грчката власт, измислена е груба про- 
вокација (види предговор) и на 27 јули 1924 годи- 
на сс убиени 17 невини селани од ова село и од 
соседното село Кара Ќој. Исплашени да не ги 
сиајдс судбината на нивните убисни соселани, по- 
големиот број од селаните го напуштиле сслото 
и се иселиле во Бугарија (според официјалните 
пода гоци 7X0 души). Така селото Трлис, кое бе- 
шс едпо од најразвиените и најголеми максдон- 
ски села во ова подрачје, преку ноќ било испраз- 
исто и опустошено. Иа местого на принудно исе- 
лспитс Македонци грчките власти смсстилс 154 
бегалски семејства со вкупно 556 души, гака 
ΙΙΠΌ, вклучувајќи ги малобројните Македопци 
кои останале тука, во пописот од 1928 година сс 
регистрирани 682 жители, а во 1940 година нив- 
ниот број с покачен на 973. Како последица на 
Втората светска војна и на бугарската окупација, 
како 11 поради Граѓанската војна во Грција, во 
1951 година бројот на населението е намалсп на 
696 жители, во 1961 година се попишани 840, во 
1971 година 522, во 1981 година 448, а во 1991 го- 
дина 582 жители. Намалувањето на бројот на жи- 
телитс во последниве децеиии се должи на нив- 
ното помасовно иселување во поголемите градо- 
ви. I Јаселението произведува тутун, жито и други 
земјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство. Во Трлис е смссгена жандарме- 
риска станица, која врши надзор и врз неколку 
околни села.

258) ТУКОВО
- ЛЕПТОКАРИЈА Λεπτοκάρυα 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало село сместено североис- 
гочно од Драма и ссвсрозападно од селото Бук, 
под чија општина и припаѓало, јужно од реката 

Места (24°24' х 4Γ2Γ). Во пописот од 1913 и 1920 
година пе сс спомнува, пгго значи дека се рас- 
падпало во Балканските војни. Обновено е во 
1923 година кога гука биле сместени две бе- 
галски семејства со вкупно 5 души, колку што се 
попшиани во 1928 година. Меѓутоа, поради ло- 
шите услови за живссњс, овие семсјства малку 
подоцна го папуштиле сслото и се иселиле во 
други места, а селото е избришано од евиден- 
цијата на населените места.

259) ТУРКОХОР
- МИЛОПОТАМОС Μυλοπόταμος 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 17.4.1936, Вл. в/к бр. 184/1936), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 11,6 
квадратни километри. Сместепо е 6 километри 
западно од Драма (24°05' х 4Г09') на надморска 
височина од 90 метри. До 1923 година селото би- 
ло населено главно со Македонци. Според К’н- 
чов имало 132 Македонци и 40 Турци. Бранког 
бројот на Македонците го качува на 200. Во по- 
писотод 1913 година е евидентирано со 244, а вг 
1920 година со 184 жители. По иселувањето на 
Турците во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, гука биле сместени 80 бегалски се- 
мсјства со 303 жители, така што селото повторнс 
станало мсшано и како такво во пописот од 192ν 
година е регисчрирано со 475 жители. Во 1940 го- 
дина се попишани 777, во 1951 година 799, во 196. 
година 799, во 1971 година 557, во 1981 годинг 
676, а во 1991 година 801 жител. Туркохор е бога- 
то село бидејќи лежи в поле и располага со плод- 
пи обработливи површини. Основпи производЕ 
сс памук, жито, фуражни и други земјооделскв 
култури, а внимание му сс посве гува и на кравар- 
ството.

260) ТУФАЛ (ТУХАЛ)
-АЕТОС Αετός
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно турско село сместсно североис- 
точно од Драма и Мокреш, под чија општина г 
припаѓало, во непосредна близина и јужно οι 
реката Места (24°15' х 41°18’). К'нчов го спомнува 
со 157 турски жители, додека во 1913 година е 
евидентирано со 340, а во 1920 година со 194 жк- 
гели. По нивното принудно иселување во Тур- 
ција во 1923 година, по сила на Лозанската коб- 
вепција, селото, иако добило и ново грчко име 
не било обновено, така што е избришано од евг- 
денцијата на населените места.
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ЌОЛЕЛИ (ЌОР АЛИ)
- ЛИМНИСКИ Λιμνίσκη
<н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мала населба југозападно од Козлу Ќој, под 
рј» : τ гтина и се наоѓа, и северозападно од Ола 

-:°10') на надморска височина од 340 
рф* Неговото население до 1923 година било 

I во 1923 година по сила на Лозанскага 
■ВсΈΖ2ја било принудно иселено во Турција. 
Вмвстото на исслеиите Турци тука биле смес- 
■■■ аеколку бегалски семејства со вкуппо 59 
Мкпз. колку игго имало селото во 1928 година. 

година се регистрираии 70 жители. Во 
■Ввнежните пописи населбата посебно не се 
■■»'•=.1 бидсјќи се смета за единствена целина 
■Јиежтп? Козлу Ќој.

>2 ЌУЛЏИЛЕР
ПЕРИСТЕРАКИ Περιστεράκι

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно мало турско ссло сместепо во 
^Вфсдна близина на селото Нусретли, под чија 
■ВПѕз и припаѓало. Во пописите од 1913 и 1920 

не е евидентирано како посебна населба, 
■рвигт на неговите жители е пресметан во сос- 

Мвгез селото Нусретли. По принудпото иселу- 
ха Турците во 1923 година, по сила па Ло- 

■кхг· конвенција, тука биле сместени неколку 
. <и семејства, но ни во подоцнежнитс попи- 

Воезото не се спомнува како посебна населба, 
■■г е преименувано со ново грчко имс, бидсјќи 
■■Ε’ϊ за маало на селото Нусретли.

: · ќуркчилер
-КРИНИ Κρήνη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Источно од Караџа Ќој, под чија општина 
₽*■ ■ ■ на надморска височипа од 200 метри ле- 
^■валото село Куркчилер (24°34' х 4ΓΊ6'). До 

В година било населено со Турци. Како гакво 
јмгсзсот од 1913 година е евидентирано со 97, а 

година со 77 жители. По нивното принуд- 
ВВ «селуваље во Турција по сила на Лозанската 
■всзцпја во 1923 година, тука биле сместени 20 
■г--'.ки семејства со 83 жители, но во пописот 

година селото е регистрирано со 21 жи- 
βι бвдејќи во меѓувреме дел од колонистите се 
■чгл Во 1940 година во Ќуркчилер се попи- 
«в : ■ 155, во 1951 година 152, во 1961 година 112, 
■»ΐ>~1 година 75, во 1981 година 17, а во 1991 го- 

22 жители. Намалувањето на бројот на жи- 
се должи на масовното иселување од сс- 

во последниве децении во поголемите гра- 

дови. Населението произвсдува тутуп, жито и дру- 
ги земјоделски производи, а делумно се занимава 
л со сточарство.

264) ЌУЧУК ЌОЈ
МИКРОХОРИОН Μικροχώριον 

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. од 21.4.1927, Вл. в/к бр. 81/1927), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 6,3 
квадратни километри. Сместено е 6 километри 
југоисточно од Драма (24Ί Г х 4Г06') на надмор- 
ска впсочина од 90 метри. К'нчов го бележи како 
чифлик во кој живселе и работеле 50 Македон- 
цп, додека во пописот од 1913 и 1920 година на- 
селбата воопшто не се спомнува, што значи дека 
сс распаднала во текот на Првата светска војпа. 
Ќучук Ќој како село е обновен во 1923-24 година 
кога тука биле сместени 112 бегалски семејства 
со вкуппо 492 жители, колку што имало селото 
во 1928 година. Во 1940 година нивниот број се 
покачи на 769. Во 1951 година се попишани 726, 
во 1961 година 697, во 1971 година 438, во 1981 го- 
дина 472, а во 1991 година 557 жители. Намалу- 
ваљето на бројот на житслите се должи на по- 
масовно исслување во последнивс децении во 
поголемите градови. Сслото с доста богато, би- 
дејќи лежи в поле и располага со плодни обра- 
ботливи површини од кои се добиваат високи 
приноси на памук, жито, фуражни и други земјо- 
делски култури, а внимание му се посветува и на 
краварството.

265) ЌУЧУК ЌОЈ
- МИКРОХОРИОН Μικροχώριον 
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Некогашно поголемо турско ссло во атарот 
на општината Бук. Било сместено североисточно 
од Драма и северозападно од Бук (24°27' х 4Γ19') 
на надморска височина од 600 метри. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 454, а во 1290 
година со 175 жители. По принудното иселуваљс 
на овие преостанати Турци во 1923 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени од страна па грчките власти 23 
бегалски ссмејства со вкупно 106 жители, колку 
што имало селото во 1928 годииа. Во 1940 година 
сс попишани 145, во 1951 година 141, во 1961 го- 
дина 121, а во 1971 година 49 жители. Подоцна и 
овис малобројни жители го напуштиле селото. 
така што во пописот од 1981 година тоа не се 
спомнува, па е избришапо од евиденцијата на на- 
селените места.
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266) ФЛНИЦЛ Φανίτσα.

Северно од Драма и југоисточно од Љубан. 
под чија општина и припаѓало, до 1923 година 
лсжсло малото село Фапица (24°19' х 4Г’23'). Тоа 
било населено со Македонци муслимани. Како 
такво, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 110, а во 1920 годипа со 55 жители. По нив- 
ното принудно иселување во Турција во 1923 го- 
дина но сила на Лозанската конвенција како 
муслимани, селото не било обновено, поради пгго 
е избришано од свиденцијата на населенитс места.

267) ФИЛАКИО (КАРАУЛА) Φυλάκιο

Во пописот од 1981 година во атарот на оп- 
иггипа га Равика. источно од Драма, евидентира- 
па с населба под пме Филакио (Караула). Веро- 
јатпо сс рабоги за воена касарна или за сличен 
објект во кој сс евпдсптирани 201 жител. Во попи- 
со год 1991 годипа сс спомнува само со 9 жители.

268) ФО ГИЛОВО (САЧИВЕН, ФОТЕЛИГО)
- ФОТОЛИВОС Φωτολίβος

Голема паселба и самостојна оппггина во 
Драмската околија (н. од 10.10.1924), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 19 квадратни ки- 
лометри. Смсстена с 15 киломегри југозападно 
од Драма (24°03' х 4Г03') крај железничката ли- 
нија јпто води од Серес за Драма, на надморска 
височипа од 65 метри. Во минатото тоа била 
чифлигарска паселба во која спорсд К'нчов жи- 
веелс 60 Македопци и 120 Роми. Во пописот од 
1913 година нс е евидентирана како населба, што 
значи деќа сс распаднала во Балканските војни, 
додска во пописот од 1920 година е регистрирана 
со 133 жители. Во 1923-24 година тука билс смес- 
тепи повеќе од 400 бегалски семејства со вкупно 
1.563 бегалци. Така оваа мала чифлигарска нассл- 
ба преку ноќ израсиала во голема населба која 
во 1928 година е регистрирана со 1.805 жители. 
Во пописотод 1940 година населбата с евидспти- 
рана со 1.509 жители, но како посебни населби се 
евидентирани бегалското маало во Фотилово 
Чифлик или Мега Фотоливос (Големо Фотило- 
во) со 652 жи гели, и населбата населена со бегал- 
ци од Понд наречена Понтии со 117 жители, што 
значи дска Фотилово со дветс маала во 1940 го- 
дина имало 2.278 жители. Во пописот од 1951 го- 
дина Фотилово е евидентирано со 1.179, во 1961 
година со 1.977 житсли, од кои 681 во маалото 
Чифлик (Мега Фотоливос), во 1971 година со 
1.735, во 1981 година со 1.714, а во 1991 година со 
1.728 житсли. Фотилово е богато село, бидејќи 
лежи в поле и располага со плодни обработливи 

поврпппш од кои сс добиваат високи приноси. На- 
селението произведува многу памук, жито, фура- 
жни и другп земјоделски култури. а впимание му 
посветува и на краварствого. Во Фотилово по- 
стојат повсќе трговски и занаетчиски дуќани. 
жапдармериска стаиица, како и пошта која го оп- 
служува месното и околното население.

269) ХАДИР ЌОЈ
- НЕСТОХОРИОН Νεστοχόίριον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Северно од Драма и Мокреш, под чија оп- 
ппина и припаѓало до Граганската војна во Гр- 
ција лсжело малото село Хадир. Ќој (24°48' х 
4Р’20'). Гоа во минатото било поголемо турско 
село во кое според К'нчов живссле 304 Турци. 
додека во пописотод 1913 година с евидентврапо 
со 470, а во 1920 година со 359 жители. По нивно- 
то принудно иселување во Турција во 1923 годи- 
па, по сила па Лозанската конвепција, тука биле 
сместени 24 бегалски семсјства со 73 души, но во 
пописог од 1928 годииа с рсгистрирано само со 
43 житсли, бидејќи и дсл од доселсниците во ме- 
гуврсмс сс иселил, а во 1940 годпна се попишни 
69 жителп. Хадир Ќој настрадало во Граѓанската 
војна во Грција, а по нормализирањето на ситуа- 
цијата нс било обиовено, поради што е избриша- 
по од евиденцијата на насслените места.

270) ХАМИДЈЕ
- ЛИВАДИТИС Λειβαδίτης
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Во југоисточните падини на Родопите, на над- 
морска височина од 1.200 ме гри, сместсно е ма- 
лото село Хамидје (24°40' х 4Γ19') кое амдини- 
стративно влегува во составот на оппггината Коз- 
луџа (Горно Козлуџа). Неговото нассление до 
1923 година било турско. Како тахво во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 120, а во 1920 
година со 248 жители. По нивпого иселувње вс 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени 51 бегалско семсјство со вкупно 
208 жители. Во 1940 годииа пивниот број порас- 
нал на 338. Хамидје настрадало во Граѓанската 
војна во Грција, а пеговото обновување стана сс 
извеспо задоцнување. Во пописот од 1971 годива 
сс попишапи 168, во 1981 година 103, а во 1991 
година само 60 житсли. Тие сс занимаваат исклу- 
чително со сточарство. (Забелешка: Хамидје, ка- 
ко и целата опиггипа, до 1923 година му припа- 
ѓаше на Драмската околија, но со наредба од 24 
11.192.3, Вл. в/к бр. 349/1923, е одвоено од Драма 
и приклучено кон околијата Ксапти.)
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271) ХАСАН БАЛАР
-ПАЛЈАМПЕЛА Παλιάμπελα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општина во Драмската 
околија (н. МВР бр. 64071/1949) со вкупна површи- 
па па оппјтинскиот атар од 55,1 квадратни кило- 
метри. Сместено е североисточно од Драма, од 
каде е оддалечено 24 километри (24°22' х 4Γ1Γ), 
крај главниот пат и железничката’ линија што 
водат од Драма за Ксанти. Неговата надморска 
височина изнесува 270 метри. До 1923 година се- 
лото било населено со Турци. Како такво во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 110, а во 
1920 година со 76 жители. По принудното исе- 
лување на Турците во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени 31 
бегалско семејство со вкупно 101 жител, колку 
што имало селото во 1928 година, за да порасне 
во 1940 година на 186 жители. Во 1951 година се 
попишани 145, во 1961 година 154, во 1971 годипа 
81. во 1981 година 64, а во 1991 годипа 95 жители. 
Намалувањето на бројот на жителиге во послед- 
ниве децении се должи на нивното помасовно 
иселување во поголемите градови, поради пгго 
Хасан Балар престана да биде седиште на оп- 
шгина, која повторно се премести во селото Ола. 
Населението произведува тутун, жито и други зе- 
мјоделски производи, а помалку се занимава и со 
сточарство.

272) ХИМИТЛИ
- АГАПИ Αγάπη
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Поголемо село, всушност големо маало на 
селото и оппггината Органџи (24°18' х 4Γ06') на 
десетина километри североисточно од Доксат. 
Неговото население до 1923 година било турско. 
Во пописот од 1913 година е евидентирано со 470, 
а во 1920 година со 519 жители. По нивното при- 
нудно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени поголем број бегалски семејства со вкупно 
597 жители, колку што се попишани во 1928 го- 
лина. Во продоцнежните пописи не се води како 
■осебна населба, бидејќи се смета за составен 
зел на селото Органџи (види и село Органџи).

273) ХОЛЕВАН
- АМИСИНОН Αμισηνόν
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и Бук, во југоис- 
т-чните падини на Родопите (24°35' х 41°19'), на 
? -дморска височина од 710 метри до неодамна 

било расположено малото село Холеван, кое ад- 
министративно влегувало најпрвии во оппггипата 
Катун, а потоа во општината Цура. Неговото на- 
сслсние до 1923 година било од турско потекло. 
Како такво, во пописот од 1913 годииа селото с 
евидентирано со 400, а во 1920 година со 363 жи- 
тсли. По нивното принудно иселување во 1923 
година во Турција, по сила на Лозанската кон- 
венција, гука биле сместепи 27 бегалски семсј- 
сгва со вкупно 119 жители, колку што имало се- 
лото во 1928 година, за да порасне во 1940 годипа 
на 211 жигели. Тоа настрадало во Граѓанскага 
војна, а по нормализирањето на ситуацијата било 
обновено со извесно задоцнуваље. Во пописот од 
1951 година е евидентирано со 22, во 1961 година 
со 61, а во 1971 година само со 4 житсли. Малку 
подоцна и тие го напупггиле селото, така што е 
избришано од евиденцијата на населенитс мсста.

274) ХОРОЗЛУ
-КАСГАНИТИС Καστανίτης
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југоисточно од Горно Козлуџа, под чија оп- 
штина и припаѓало, и северно од Ени Ќој на над- 
морска височина од 480 метри до неодампа ле- 
жело малото село Хорозлу (24°42' х 4Γ15'). До 
1923 година било населено со Турци. Како такво, 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 420, 
а во 1920 година со 281 жител. По иивпото при- 
пудно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени 40 бегалски семејства со вкуппо 137 жители. 
Во 1940 година се попишани 165, во 1951 година 
127, а во 1971 година 24 жители. Малку подоцна и 
тие го напуштиле селото и се иселиле во 
поголемите градови. Селото е обновено во по- 
следните годипи и како такво во пописот од 1991 
година се спомпува со 6 житсли. (Забелешка: Се- 
ло го Хорозлу, како и целата општина до 1923 го- 
дина административно му припаѓало на Драм- 
ската околија, но со наредба од 24.11.1923, Вл. 
в/к бр. 349/1923, е одвоено од Драма и приклуче- 
но кон околијата Ксанти.)

275) ХОЏАЛАР (КОШАРЛАР)
- АНИДРОН Άνυδρον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Хоџалар е мало турско село кое било смес- 
стено севербисточно од Драма и западно од Гор- 
но Шимширли, под чија оппггина и се наоѓа ата- 
рот на селото (24°19' х 4Γ13'). Во пописот од 1913 
година е евиден гирано со 230, а во 1920 година со 
206 жители. По нивното принудно иселување во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
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конвенција, тука биле сместени триесетина бе- 
галски семејства со вкупно 93 жигели, колку што 
имало селото во 1928 година. Меѓутоа, поради 
нсмаље иоволни услови за живеси.е (без учи- 
лиште п црква), овие колонисти пепосредпо прсд 
Втората светска војна го напуиггиле селото п се 
пселилс во други места, поради што Хоџалар с 
избрпшано од свиденцијата на населените места.

276) ХОЏАЈ1АР
(ΊЛВРОХОРИО11 Σταυροχώριον

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Еии Ќој и во близина на 
Хусејп Кој, под чија ошптина и ирипаѓа, на ле- 
внот брег на реката Мсста па надморска висо- 
чипа од 160 метри е расположено малото село 
Хоџалар (24°,36' х 4ΓΊ5'). До 1923 година било 
населсно со Турци. Како такво, во пописот од 
1913 година с евидептирано со 90, а во 1920 годи- 
па со 197 жигели. По нивпого принудно псслува- 
п.с во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле сместени 31 бегал- 
ско семејство со вкупно 127 жители, чиј број во 
1940 година порасиал на 306. Во 1951 година се 
попишанп 209, во 1961 година 133, во 1971 година 
55, во 1981 година 38, а во 1991 година 74 жители. 
со тенденција за цслосно иселувањс. Населеии- 
сто произведува тутун, пченка, жито и други зе- 
мјоделски производи, а делумпо се занимава и со 
сточарство. (Забелешка: Селото, како и целага 
општина, до 1923 година административно му 
припаѓало на Драмската околија, а со паредба од 
24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, е одвоепо од 
Драма и приклучеио кон околијата Ксанти.)

277) ХУСЕИН ЌОЈ (ГОРНО ХУСЕИН ЌОЈ)
- ИОНИКОН (АНО ИОНИКОН)
Ιωνικόν (Άνω Ιιονικόν)
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Село, а до неодамна и самостојна опшгина, 
смсстсно северозападно од Ени Ќој и западно од 
Ксанти (24°38* х 4Γ15') на надморска височина од 
240 мстри. До 1923 година било населено со Тур- 
ци. Во пописотод 1913 година е евидентирано со 
490, а во 1920 година со 403 жители. По нивното 
принудно иселување во 1923 година во Турција, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
тени 96 бегалски семејства со вкупно 461 жител. 
За дел од нив била изградена нова населба малку 
понајуг од старата, позната како Долно Хусеин 
Кој. Во пописот од 1940 годииа старата населба 
(Горно Хусеин Ќој) е регистрирана со 398, во 
1951 година со 334, во 1961 година со 213, во 1971 
година со 91, во 1981 година со 94, а во 1991 го- 

дина 60 жители. Поради драстичното намалува- 
ље на бројот на населението кое се иселува во 
поголемите градови, Хусеин Кој го загуби стату- 
сот на самостојна општина и е приклучено кон 
општината Неохорион (Ново Село). Населени- 
ето одгледува тутун, жито, пченка, фуражни и 
други култури, а внимание му посветува и на сто- 
чарството. (Забелешка: Хусеин Кој, како и цела- 
та општина, до 1923 година административно му 
припаѓало на Драмската околија, но со наредба 
од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/1923, е одвоено од 
Драма и приклучено кон околијата Ксанти.)

278) ЧАЈ ЧИФЈ1ИК
-НЕААМИСОС Νέα Αμισος
(н. од 1.12.1924, Вл. в/к бр. 7/1925)

Голема новооснована бегалска населба во 
псиосредна близина и јужно од Драма (24°07' х 
41 ”08'). подигната на местото па иекогашниот чи- 
ф.иик познат како Чај Чифлик, на кој спорсд К'н- 
чов живееле и работеле 55 Македонци. Во по- 
писот од 1913 година населбата воопшто не се 
спомнува, додека во 1920 година е евидентирана 
со 81 жител. Во 1923-24 година грчките власти 
тука сместиле повеќе од 250 бегалски семејства 
со вкупно 861 жител, колку што се попишапи во 
1928 година. Во 1940 година нивниот број се по- 
качп на 1.243, а во 1951 годипа на 1.352. Во по- 
доцнежните пописи Чај Чифлик не се спомнува 
повеќе како посебна населба, бидејќи се смета 
дека е споен со градот Драма.

279) ЧАКИРЛИ
- ГАЛ А НИ Гαλάνη
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Село и самостојна општина во околијата 
Ксанти (н. бр. 24 од 24.6.1971) со вкупна површи- 
на на општинскиот атар од 51,8 квадратни кило- 
метри. Смсстено е југозападно од Ксанти и севе- 
роисточно од Кавала во непосредна близина на 
левиот брег па реката Места (24°47' х 41°06') на 
надморска височина од 90 метри. Неговото насе- 
ленис во минатото било од гурско потекло. Како 
такво, во пописот од 1913 година селото е еви- 
дентирано со 320, а во 1920 година со 271 жител. 
По нивното принудно иселување во Турција во 
1923 година по сила на Лозанската конвенција, 
гука биле сместени 39 бегалски семејства со вкуп- 
но 155 души. Во пописот од 1940 година се по- 
пишани 278, во 1951 година 337, во 1961 година 
201, во 1981 година 125, а во 1991 година 102 жи- 
тели. Намалувањето на бројот на жителите во 
последните децении се должи на нивното пома- 
совно иселување во поголемите градови. Насе- 
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лснисто произведува тутун, жито, пченка, фураж- 
ни и други земјоделски производи, а помалку се 
заиимава и со сточарство. (Забелешка: Селото 
Чакирли, како и целага општина, до 1923 година 
му припаѓало на Драмскага околија, а со наредба 
од 24.11.1923, Вл. в/к бр. 349/3.12.1923, е одвоено 
од Драмската околија и приклучено кон околијата 
Ксанти.)

280) ЧАЛИ БАШИ (ЃУРУК)
- МАВРОПРИНОС Μαυρόπρινος
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Се рабоги за група јуручки маала западно 
од Драма и северозападно од Кобалишга, однос- 
но за пет такви маала, и тоа; Доспат, Буџак, За- 
гуш, Мезе и Џами Махале, со вкупно 1.420 житс- 
ли, колку пгго се евидентирани во пописот од 1913 
година. Во 1920 година тие се спомнуваат со 1.464 
жители. По принудното иселување на Турците во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската кон- 
вснција, овие населби практично не биле обновс- 
ни. поради што се избришани од евиденција га на 
населените места. (Види за секоја населба оддслно.)

281) ЧАЛИ МАХАЛЕ
- АГРИОВАТОС Αγριόβατος
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Мала турска населба во атарот на општи- 
»»та Козлу Кој. Не се спомнува ниту кај К'нчов 
Езту во пописотод 1913 и 1920 година, всројатно 
хтпа што се распаднала во текот на војните. Об- 
в*«ена е во 1924 година кога во неа билс смес- 
—ни неколку бегалски семсјства, па дури била и 
о.имснувана со ново грчко име. Но изгледа де- 

ЈВ зваа населба наскоро потоа се распаднала, би- 
ќи не сс спомнува во подоцнежните пописи.

282) ЧАЛИ МАХАЛЕ
МИРСИЊА Μυρσινιά

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, речиси прилепена 
* североисточната страна на селото Ола, до 
«Е: :-чна постоела малата населба Чали Махале 
Р^23 х 41°10’), населена со турско населепие. 

таква, во пописот од 1913 година населбата 
= гзаѕснтирана со 74 жители, додека во пописот 
ж 1*920 година бројот на нејзините жители е пре- 
■βττϊΗ во составот на житслитс од селото Ола. 
■ѕ исслувањето на Турците во 1923 година во 
1?7^ија, по сила на Лозанската конвенција, тука

сместеии неколку бегалски семејства со вкуп- 
® 25 жители, колку што се попишани во 1928 

година. Во подоцнежните пописи Чали Махале 
нс се спомнува како посебна населба, бидејќи се 
смета за спосна со соседното село Ола.

283) ЧАЛИ ЧИФЛИК
- АРГИРУПОЛИС (МАВРОТОПОС) 
Αργυρούπολις (Μαυρότοπος)
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(н. од 6.3.1960, Вл. в/к бр. 42/12.4.1960)

Село и самостојна опшгина во Драмската 
околија (п. од 9.5.1928, Вл. в/к бр. 172/1928), со вкуп- 
иа површина на општинскиот атар од 11,4 ква- 
драгни километри. Сместено е југозападно од 
Драма (24°03' х 4Г08') крај главниот пат што води 
од Драма за Зилјахово на надморска височина од 
80 метри. Всушност се работи за сосема нова бе- 
галска населба изградена на местото на некогаш- 
ниот чифлик познат под името Чали Чифлик, во 
кој одвреме навреме работеле жители од окол- 
ните села. На овој голем имот во 1923-24 година 
биле смсстени 94 бегалски семејства со вкупно 
336 жители, колку што имало сслото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година пивниот број се покачи на 
695. Во 1951 година се попишани 639, во 1961 
година 672, во 1971 година 644, во 1981 година 
622, а во 1991 година 629 жители. Селото е доста 
богато, бидејќи лежи в поле и располага со плод- 
ни обработливи површини од кои се добиваат 
високи приноси на памук, жито, гутун, фуражни 
и други земјодслски култури, а внимание му се 
посве гува и на краварството.

284) ЧАТАК
- ПОЈ1ИГЕФИРОН Πολυγεφυρον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, во а гарот на оп- 
штината Белен, во близина на Ѓаволска Река 
(24°28' х 4Г22') на надморска височина од 720 
метри, до Граѓанската војна во Грција лежело 
малото село Чатак. Во минатото било населено 
со Турци. Како такво е евидентирано во пописот 
од 1920 година со 68 жители. По нивното принуд- 
но иселување во Турција во 1923 година, по сила 
на Лозанската конвенција, грчките власти тука 
сместиле дваесетина бегалски семејства со вкуп- 
но 63 жители, колку што имало селото во 1928 
година. Во наредниот попис од 1940 година се 
попишани 51 жител. Чатак настрадал во Граѓан- 
ската војна во Грција, а по нормализирањето на 
ситуацијата не бил обновен, поради што е избри- 
шан од евиденција на населените места.
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285) ЧАТАЛЏА
ХОРИСТИ Χωριστή

(II. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Ссдум километри источно од Драма (24°13' х 
4ΓΌ8') на надморска височина од 120 метри лсжи 
големата населба со физиономија на мало гратче 
Чаталџа. Таа прстставува самостојна општина во 
Драмската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
251/1919), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 24 квадратни километри. Чаталџа како 
во минатото така и денес била претсжно грчка 
населба. Според К'нчов во пеа, покрај 1.750 Грци, 
живссле и 300 Турци. Како таква, населбата е 
свидентирапа во пописот од 1913 година со 2.884, 
а во 1920 година со 2.201 жигел. По принудното 
исслување на преостанатите Турци во 1923 го- 
дипа во Турција, по сила на Лозаиската конвен- 
ција, грчките власти тука сместиле 272 бегалски 
ссмсјства со вкупно 1.090 жители, така што Ча- 
галџа во 1928 година нараснала на 3.200 жители. 
Во 1940 година се попишани 3.184, во 1951 година 
2.6.33, во 1961 година 2.652, во 1971 година 2.111, 
во 1981 година 2.104, а во 1991 годипа 2.364 жи- 
гсли. Основното занимање на жителите е земјо- 
делс гвото. Тие произведуваат тутун, жито и дру- 
ги земјоделски производи, а вниманис му посве- 
туваат и на краварствого. Во Чаталџа работаг 
повеќе трговски и занаетчиски дуќани, а постојат 
жандармсриска станица и пошга која го опслу- 
жува месно го и околното населенис.

286) ЧЕРЕШОВО (ЧЕРЈАШОВО) 
ПАГОНЕРИОН Παγονέριον

(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и самостојна општипа во Драмската 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/1919), со 
вкупна површина па оппггинскиот атар од 27.5 
квадратни километри. Сместено с севсрозападпо 
од Драма и североисточно од Зрново, од каде е 
оддалечено 23 километри (24°02' х 4Г24'). Него- 
вага надморска височина изнесува 670 метри. 
Спорсд К'нчов гука живееле 1.100 Македонци и 
100 Турци, додека Бранков бројот на Македон- 
ците го качува на 1.440. Во пописот од 1913 го- 
дина е евидеитирапо со 1.092, а во 1920 година 
само со 668 жители, што зборува дека претрпело 
загуби не само во Втората балканска војна туку 
и непосредно по Првата светска војна. По при- 
нудното иселување и на преостна гите Турци во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, и на 296 Македонци во Бугарија, по 
грубата провокација на Грците од 27 јули 1924 
година кога билс убиени 17 невини селани од се- 
лага Трлис и Кара Ќој, во Черешово билс смес- 
тсни триесетина бегалски семејства со вкупно 

106 души. Така селото како мешана населба во 
1928 годипа е регистирано со 341 жител, а во 
1940 година нивниотброј се покачи на 592. Маке- 
донците кои останале тука претрпеле нови загу- 
би во 1945 46 година поради свирепиот терор на 
грчката вооружена десница, па за да го спасат 
голиот живот биле принудени да побегнат во Бу- 
гарија. Черешово настрадало и во Граѓанската 
војна во Грција кога неговото население било по- 
влечено во внатрешноста, за да се врати по нор- 
мализирањето па ситуацијата. Во 1951 година се 
попишани 445, во 1961 година 447, во 1971 година 
323, во 1981 година 264, а во 1991 година 228 жи- 
гели. Статистиките од последпиве децении пока- 
жуваат големо намалување на бројот на жите- 
лите, ΙΠΤΟ се должи на нивното помасовно иселу- 
ваљае во поголемите градови. Населението про- 
изведува тутун, компири, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство. Во селото по традиција е сместена и 
жандармериска станица која врши надзор и врз 
неколку околни села.

287) ЧЕРЕШОВО
- ТИСАВРОС Θησαυρός
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма во јужнитс падини 
на Родопите (24°22' х 4Г23') на надморска висо- 
чина од 850 метри и североисточпо од Љубан, 
под чија општина и припаѓало до Граѓанската 
војпа во Грција, лежело селото Черешово. До 
1924 година било населено со Македонци мусли- 
мапи. Како такво, К'нчов го бележи со 546 жите- 
ли, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 324, а во 1920 година со 229 жители. По 
нивното принудно иселувањае воТурција во 1923 
година по сила на Лозаиската конвенција како 
муслимани, тука биле сместени 15 бегалски се- 
мејства со вкупно 54 жители, колку игго имало 
селото во 1928 година, додека во 1940 година се 
попишани 108 жители. Черешово настрадало во 
Граѓанската војна во Грција, а по нормализира- 
љето на ситуацијата не било обновено, поради 
што е избришано од евиденцијата на населените 
места.

288) ЧЕРКОВИЦА (ЧЕРКИЧЕН)
- СИКИДИЈА Συκίδια
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма и источно од Осе- 
ница, под чија општина и припаѓало, на два кило- 
метра северно од реката Места (24°20' х 4Г2Г) до 
Втората светска војна лежело селото Черковица 
Неговото население до 1924 година било од ма- 
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кедонско иотекло кое во немириите години го 
примило исламот. Како такво е евидентирано во 
пописот од 191.3 година со 320, а во 1920 година 
со 245 жители. По нивного принудно иселување 
во Турција во 1923 годипа по сила на Лозанската 
конвенција како муслимани, грчките власти тука 
сместиле 33 бегалски семејства со вкупно 85 жи- 
тели, колку 1ИТО се попишани во 1928 годипа. 
Поради немање поволни услови за живеење (од- 
далеченост од комуникациите, а особено немање 
училиште и црква), доселеииците непосредно прсд 
Втората светска војна го напуштилс сслото и се 
иселиле во други места, поради што Черковица е 
избришана од евиденцијага на населепите места.

289) ЧЕРНАК
- СТРОФЕС' Στροφές
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма во источните пади- 
пи на истоимепата планина Чернак, која с раз- 
гранка па Родопите, во близипа на Черњаковска 
Рска (24°23' х 4Г27'), до Втората светска војна ле- 
жсло малото ссло Чернак кос административно 
влегувало во составот на општината Илиџе. До 
1923 година било населено со Македонци мус- 
лимани. Како такво, во пописот од 1920 годипа е 
евидентирано со 215 жители. По нивното принуд- 
но иселување во Турција во 1923 година, по сила 
на Лозанската конвенција, тука биле сместени 20 
бегалски семејства со вкупно 54 души, колку што 
имало селото во 1928 година. Поради нсмањс по- 
волни услови за живеење (оддалечепост од кому- 
никациите, а особено немање училишге и црква), 
колонистите непосредно пред Вгората светска 
војна го напуштиле селото и се иселиле во други 
честа. Поради тоа селото Чсрнак, како напу- 
штена населба, е избришано од евиденцијата иа 
населени ге места.

290) ЧИЛЕКЛЕР
- ХАМОКЕРАСА Χαμοκέρασα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Североисточно од Драма, крај главниот пат 
што води од Драма за Ксанти, и северозападно 

л Ола, под чија општина и припаѓа, расположе- 
но е малото село Чилеклер (24°23’ х 4ΓΊΓ). Лежи 
на надморска височина од 320 метри. До 1924 го- 
Јина негово го население било од турско потекло. 
Во пописот од 1913 година е евидентирано со 100, 
а во 1920 година со 96 жители. По нивното 
прпнудно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
"ени педесетина бегалски семејства со вкупно 155 
жзгтели, колку што имало селото во 1928 година. 
- 1940 година се попишани 198, во 1951 година 

201, во 1961 година 177, во 1971 година 111, во 1981 
година 91, а во 1991 година 113 жигели. Намалу- 
ван.ето на бројот на населепието во последиите 
децении се должи на нивното помасовно иселува- 
ње во поголемите градови. Насслението произ- 
ведува тутун, жито и други земјоделски произво- 
ди, а делумно се занимава и со сточарство.

291) ЧИФЛИК (ГОЛЕМО ФОТИЛОВО)
- МЕГА ФОТОЛИВОС Μέγα Φωτολίβος

Нова бегалска населба, оспована по 1928 го- 
дипа југозападно од Драма и Фотилово, крај са- 
мата железиичка линија што води од Серес за 
Драма (24°03' х 41°03') на надморска височипа од 
54 метри. Подигната е на местото на некогаш- 
пата чифлигарска населба познага како Чифлик. 
Тука биле сместеии 106 бегалски семејства со 
вкуппо 445 жители, колку што се евидентирани 
во 1928 годипа. Во 1940 година нивниот број се 
покачи на 652. Во подоцнежните пописи, освен 
во пописот од 1961 година кога е евидентирана со 
681 жител, не се спомнува како посебна населба, 
бидсјќи се смега дека е споена со Фотилово (види 
11 село Фотилово).

292) ЧИФЛИК МАХАЛЕ (БУЈУК ЧИФЛИК)
- МЕСОХОРИОН Μεσοχ<ήριον
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Турска иаселба и маало на селото Бук, смес- 
гена два километра западно од Бук на десната 
страна на ракавот на реката Места (24°29' х 
4ΓΊ6') на надморска височина од 140 метри. До 
1924 година била населена со Турци. Во пописот 
од 1913 година Чифлик Махале е евидентирана 
во составот па групата населби (маала) на Бук, 
додека во 1920 година се спомнува како посебна 
населба со 125 жители. По принудното иселува- 
н»е па Турците во 1923 година, по сила па Ло- 
занската конвепција, тука биле сместени 28 бе- 
галски семејства со вкупно 137 жители, колку 
што имало селото во 1928 година, за нивниот 
број да се покачи во 1940 година на 257, а во 1951 
година на 433 жители. Во 1961 година се попи- 
шани 260, во 1971 година 220 и во 1981 година 168 
жители. Во 1991 година нивниот број се покачи 
на 280. Населението произведува тутун, жито, 
градинарски култури и други земјоделски произ- 
води, а внимание му посветува и на сточарството.

293) ЏАМИ МАХАЛЕ (ЏАМИ МААЛЕСИ)
Τζαμί Μαχαλέ

Некогашна турска населба (маало) сместеиа 
северозападно од Кобалишта и североистично од 
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Нови Калапот (23°56' х 4ΓΊ3'), која и припаѓала 
на групата маала иа Чали Баши (Гурук). Населе- 
на била со Турци Јуруци, а претставувала најголс- 
мо маало во оваа група. Во пописогод 1913 годпна 
е свидснтирана со 320, а во 1920 годппа со 501 жи- 
тел. 11о нивното принудпо иселуваље во Турција 
во 1923 година пс била обновена, порадп пгго с из- 
бришана од свидснацијата на населените места.

294) ЏАМИ МАХАЈ1Е
- АГИОС Άγιος
(п. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Мало село сместеио североисгочпо од Дра- 
ма во југоисточните падини на Родопитс, кое адми- 
нистративпо влегувало во составот на општината 
Илиџе. Неговото иаселение имало турско потек- 
ло. Како такво, во пописот од 1920 годпна с еви- 
дентираио со 97 жители. По нивното припудно 
иселување во Турција во 1923 годииа, по сила па 
Лозанската конвепцпја, иако било преименувапо 
со грчко имс, селото не е обновено, поради што с 
избришапо од евиденцијата па населенпте мсста.

295) ЏАМИ МАХАЈ1Е
ТЕМЕНОС Τέμενος

(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Севсроисточно од Драма и ссверозападпо од 
Бук, под чија општипа и припага, на надморска 
височина од 150 метри с сместспо малото село 
1,1ами Махале (24°28' х 4Γ17'). До 1923 година би- 
ло населепо со Турци. Во пописот од 1913 годипа 
нс се спомнува како посебна пасслба п бројот па 
неговите жители с пресметан во сос гавот па гру- 
пата населби па Бук, додека во пописот од 1920 
година с евидентирапо како посебна паселба со 
96 житсли. По пивпото припудпо иселуваље во 
Турција во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвспција, тука билс смесгсни 27 бегалски ссмсј- 
ства со вкупно 119 жители, колку што пмало се- 
лото во 1928 годипа. Нивниотброј во 1940 годипа 
сс покачи на 153, а во 1951 година па 165. Во 1961 
година се попишапи 150, во 1971 година 78, во 
1981 година само 57, а во 1991 година 55 житсли. 
Намалувањето на бројот па житслите сс должп 
на масовно иселување во поголемите градови во 
последниве децении. Населението произведува 
тутун, жито и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

296) ЏУРА (ЧОРА, ЖУРА)
- ПРАСИНАДА Πρασινάδα
(н. од 1.4.1927, Вл. в/к бр. 76/2.5.1927)

Село и седиште на самостојна општина со 
вкупна поврппша на оппггиискиот атар од 577,2 

квадратни километри (пајголема општииска по- 
врпшна во округот и во цела Егејска Македо- 
нија). Сместено е североисточно од Драма на 22 
километри североисточно од Бук (24"33' х 4Г22'), 
крај реката позната како Мечкина Река. До 1923 
годипа селото било населено со Македонци мусл- 
пмапп. Како такво, К'нчов го спомнува со 396 
житсли. Во пописотод 1913 година с евидентира- 
но со 420, а во 1920 година со 353 жители. По 
нпвпото припудпо иселување во 1923 година во 
'Гурција, по сила на Лозанската копвенција, зука 
билс смсстеии поголем број бсгалски семсјства 
со вкупно 299 жители, колку што сс попишани во 
1928 година. Во пописот од 1940 годипа сс рсги- 
стрирапи 439 житсли, од кои 250 од машки пол, 
пгго значи дска во оваа бројка сс пресметани п 
војпицитс од пограничната чета - околу 60 души. 
Селото настрадало во Грагапската војна во Гр- 
цпја кога, во зимата 1947 година, населението би- 
ло повлечено во внатрешноста. По нормализи- 
рањето на ситуацијата само дел од него се вра- 
тил во селото. Како обновсно, во 1951 година е 
свпдентпрано со 172, во 1961 година со 234, во 1971 
година со 139, вр 1981 година со 121, а во 1991 
година со 125 жители. Намалувањето на бројот 
на жителите се должи на помасовно иселување 
во поголсмитс градови во последниве децении. 
Населението произведува тутуи, компири, жито 
и други земјодслски производи, а поради прос- 
траните и погодни пасишта, внимание му се пос- 
ветува и на сточарството.

297) ШИПСА
-ТАКСИЈАРХЕ Ταξιάρχαι
(II. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Мало село сместено 13 километри северно 
од Драма, под чија општина и припаѓа, на над- 
морска височина од 420 метри (24°13' х 41°14'). До 
1923 година било населено со Турци. Како такво. 
К'нчов го бележи со 141 жител. Во пописот од 
1913 годпна е евидентирано заедно со соседното 
ссло Махалеџик (Тимотопос) - вкупно 493 
жители, додска во пописот од 1920 година се 
води како посебна населба со 340 жители. Пс 
пивното принудно иселување во Турција во 1923 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени 42 бегалски семејства со вкупно 
122 жители, колку пгго се евидентирани во попн- 
сог од 1928 година. Во 1940 година нивниот бро; 
сс покачи на 274. Во пописот од 1951 година се 
попишани 267, во 1961 година 295, во 1971 година 
183, во 1981 година 135, а вр 1991 година 149 жи- 
тели. Населението произведува тутун, жито и 
други земјоделски производи, а делумно се за- 
иимава и со сточарство.
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298) ШТРКЛОВО Στρκλόβο

Североисточно од Драма, во атарот на оп- 
штпната Љубап, во пописот од 1920 година с евп- 
дентирана населбата Шгрклово со 4 жители. Очи- 
гледно е дска сс работи за поголсма населба која 
пасградала во Балкапските војпи, бидсјќп во по- 
писотод 1913 година ис с евидентирана. Со оглед 
на фактот дека сите села во ова подрачје билс 
населени со Македонци муслимани, со сигурност 
може да се претпостави дека и неговите жителп 
биле исламизирани Македопци. По нивното исе- 
лување во Турција во 1923 година Штрклово пс 
било обновено, поради што со наредба на МВР 
бр. 7512 од 1928 година с избришапо од евидспција.

299) ШУРДИЛОВО Σουρδίλοβο

Северозападно од Драма, во близина на гр - 
ко-бугарската граница (24 06’ х 4Г29'), во атарот 
па оппггипата Оштица до Првата светска вори 
постоело селото Шурдилово. Спаѓало во такава- 
рсчсната Чечка нахија, а било населено, како · 
сптс ссла од оваа нахпја, со М -.кедонци муслим- 
ни. К'нчов селото го бележи со 160 жители, до 
дека во пописот од 1913 година е свидснтиранс 
со 232. Сслото всројагно настрадало за време на 
11рвата светска војна, бидејќи вс плписот од 1920 
годпна нс се спомнува. Шурдилово ни подоцна не 
бпло обповено, поради што с избришано од еви- 
дснцијата па населените места.

ДР АМ А
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ν/1 - КАВАЛСКА ОКОЛИЈА

1) АГИОС СИЛАС Άγιος Σύλλας

Околу три километри западно од Кавала, 
крај главниот пат што води од Кавала за Солун и 
Драма, на надморска височина од 400 метри (24"23' х 
40°57') по Граѓанската војпа е подигната мала на- 
сслба позната под името Агиос Силас. Населбата с 
изградена во нспосредпа близина на старата на- 
сслба Василаќ Чифлик и влегува во атарот на 
градската општина Кавала. Прв пат се спомнува во 
пописотод 1961 година со 61 жител. Во пописотод 
1971 година е евидснтирапа со 96, во 1981 година са- 
мо со 10, а во 1991 година со 52 жители.

4) АСГ1РИ АМОС(БЕЛ ПЕСОК)
Άσπρη Άμμος

Шсст километри источно од Кавала. кра! 
главниот пат што води за Ксанти и недалекх од 
морскиот брег, на надморска височина од 50 ме- 
три (24°27' х 40°57') по Граѓанската војна е подпг- 
ната пова населба позната под името Аспри Ам< < 
Населбата влегува во атарот на градската општина 
Кавала. Во пописот од 1961 годипа е евидентираш·. 
со 51 жител. Во 1971 година има 99, а во 1981 п во 
1991 година по 85 жители.

2) АЕРОДРОМ (ЛЕТИИГГЕ)
- АЕРОДРОМИОН Αεροδρόμιον

Во составот на општината Бадем Чифлик. 
околу два километра северозападно од нсго, крај 
главпиот пат игго води за Драма на надморска ви- 
сочина од 70 мстри (24°2Г х 40°58') по Граѓанска- 
та војна се подигнати аеродром и нова населба 
која поради близината на лстиштсто е наречена 
Аеродромион. Прв пат се спомнува во пописот од 
1961 година со 52 житсли. Во пописот од 1971 го- 
дина е евидентирана со 46, во 1981 година со 42, а во 
1991 година со 13 жители.

3) АНЕСТЈАС Ανέστιας

Околу три километри северио од Чапранди 
Чифлик (Иеа Карвали) на надморска височина 
ί 80 метри, во атарот на истата општина (24”30' 

-■ 40°58'), до Вторага светска војна постоеше ма- 
лата бегалска населба Анестјас. Населбата која 
'ила подигната по 1924 година прв пат се спом- 
г.ва на 13.4.1928 (Вл. в/к бр. 176/29.8.1928) кога ка- 
ко новоизградена бегалска населба влегла во сос- 
тавот на општината Ќосе Елјаз (Халкерон). По 
: звојувањето на општината Чинар во 1934 годи- 
■а е вклучена во составот на оваа општина. Во 
-у28 годииа паселбата е евидентирана со 27, а во 

- ’ година со 36 жителп. Во 1941 година според 
•^тарскиот попис има 30 жители. По Втората 
<зетска војна веројатно била напуштена, бидејќи 
■п повоените пописи пе се спомнува.

5) БАДЕМ ЧИФЛИК (БАДЕМЛИ ЧИФЛИК)
АМИГДАЛЕОΗ Αμυγδαλεοίν

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Кавала крај главниот пат 
од Кавала за Доксат и Драма иа падморска висо- 
чина од 80 метри се наога сслото Бадсм Чифлик 
(24°22' х 40°58'). Тоа претставува самостојна оппгги- 
на во Кавалската околија, во чиј состав влегу- 
ваат и населбите Василаќ Чифлик (Ставрос) и 
Аеродромион (н. од 2.8.1927, Вл. в/к бр. 167/6.8.1 
927). Вкупната површина на општинскиот атар из- 
пссува 15 квадратни километри. Во мипатото на- 
селбата била чифлик во кој биле сместени ссмеј- 
ства па Роми, така што К'нчов ја спомиува со 30 
жители. Населбата настрадала во Балкаиските вој- 
ни. поради што во пописот од 1913 година вооп- 
1ЛТО пе се спомнува. По Првата светска војна грч- 
ките власти тука почнале да сместуваат бегалски 
семејства. Така во 1920 година веќе се евидентп- 
рани 153 жигели. Поради плодноста на земјата н 
поволните услови за живеење населбата почнал ·. 
брзо да расте, така што во 1928 година веќе имала 
509, а во 1940 година 794 жители. Според бугар- 
скага сгатистика од 1941 година во Бадем Чиф- 
лик живееле 647 житсли. По Граѓанската војна на- 
селбата почна уште позасилено да расте. билејќи 
гука се досслија и семејства од попасивните пла- 
нински населби кои беа делумно или сосема на- 
пуштеии. Така, во 1951 година бројот на жнте- 
литс порасна на 1.292. Во пописот од 1961 годнна 
населбата има 1.208, во 1971 година 1.097. во-1981 
година 1.529, а во 1991 година 1.559 жителп В 
оваа бројка се пресметани и житслите од Васи- 
лаќ Чифлик кој е соединет со Бадем Чифлик и нс 
се води како посебна населба. Главни производп 

- -аселените места во Егејска Македонија - I дел
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па населенисто се тутунот и пченката, а релатив- 
но добро е развиепо и сточарството, посебно кра- 
варството. Поради непосрсдпата близина па Ка- 
вала, од која сслото с оддалечено околу 5 кнло- 
мстри, дсл од нсговите жители работат во градот. 
Во селото има жандармсриска стапица која врши 
надзор и врз неколку околни села.

6) БАЛУШКА (БАЛЧИК ЧИФЛИК)
ПОЈ1ИСТИЛОН (НЕА АВДИРА)

I Ιολύστυλον (Νεα Άβδηρα)
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Ссверозападно од Кавала, од која с одцале- 
чсно околу 10 километри, крај главниот па г што 
водн за Доксат и Драма, на надморска височина 
од 55 мсгри се наоѓа селото Балушка (24°20' х 
40°59'). Тоа претставува самостојна општипа во 
Кавалската околија, во чиј состав влегуваат и се- 
лата Берскстли и поновага населба Горно Бсрс- 
кегли (Микрохорион) (н. од 3.8.1946, Вл. в/к бр. 
271/9.9.1946). Вкупнага површина на општински- 
отатар изнесува 10 квадратпи километри. Во ми- 
патото Балушка била мала чифлигарска паселба 
во која живееле и работсле ссмсјсгва на Роми. 
Како таква, К'нчов ја спомнува со 45 жители, во 
1913 година се води како папупггена населба. бсз 
житсли, а во 1920 година со само 11 жители. 11о 
Грчко-турската војна грчките власти тука смсс- 
гилс поголсм број бегалски семејства од Источ- 
па Тракија, Понд и Мала Азија, така што во 1928 
година веќе се попишани 213, а во 1940 година 
324 жители. Во бугарската статистика од 1941 го- 
дина сс води со 654 житсли (веројатно се работи 
за грешка). Поради поволиите услови за живссњс 
населбата почнала да расте. Така во 1951 година 
има 446, во 1961 година 471, во 1971 година 408, 
во 1981 година480, а во 1991 година 449 жители. Би- 
дејќи селото лежи в поле и земјата е многу плод- 
на, населението произвсдува големи количссгва 
пченица и други земјоделски производи.

7) БЕРЕКЕТЛИ (ДОЛНО БЕРЕКЕТЛИ) 
-ДАТОН Δάτον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Помалку од три километри јужно од Балуш- 
ка, во атарот на оваа опшгина на надморска ви- 
сочина од 60 ме гри е смесгено малото село Бе- 
рекетли (24*49' х 40°58'). До 1924 година било на- 
сслено исклучително со Турци. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 220 жители, во пописот од 
1913 година е евидснтирано со 158, а во 1920 го- 
дина со 171 жител. По иселувањето на Турциге во 
Турција во 1924 година тука биле населени бегал- 
ски семејства од Источна Тракија, Понд и Мала 
Азија. Бројот на нивните жигели во 1928 година 

изнесувал 239, во 1940 година 336, а во 1941 година 
според бугарската статистика 296. Во 1951 годи- 
на сслото е евидеитирано со 446, во 1961 годипа 
со 3624 во 1971 година со 250. во 1981 година со 
231, а во 1991 година со 253 житсли. Населението 
произведува главно пчсница и пченка и други 
земјодслски производи.

8) БУНАРЦИК
- ВРИСУЛА Βρυσούλα

Помалку од два километра западно од Сел- 
јапи (24°20' х 4ΓΌ2') на надморска височипа од 190 
мстри каде пгго во постаро времс било сместено 
малото турско село Бунарџик, во псдесеттитс го- 
дини изникна нова мала населба во која се смес- 
тени сточарски семејства од племето Карака- 
чани. Населбата била преимепувана во Врисула, 
односно го носи истото име преведено на грчки 
јазик. 11рв пат сс спомнува во пописот од 1961 го- 
дина со 157 житсли. Во 1971 година с евидентира- 
па со 106, во 1981 година со 89, а во 1991 година со 
128 жители. Новите колонисти кои добија и зем- 
ја, покрај одгледувањето овци, во послсдно вре- 
ме внимание му посветуваат и на зсмјоделството.

9) ВАСИЛАЌ ЧИФЈ1ИК
СТАВРОС (ДЈ АСТАВРОСИС) 

Σταυρός (Διασταύρωσις)

Околу гри километри северозападно од Ка- 
вала, крај самиот крстопат на кој се дели патот 
од Кавала за Солун и Драма, во минатото се на- 
огала мала чифлигарска населба позната под име- 
то Василаќ Чифлик (24°22' х 40°57'). Пасслбата, 
која влегува во атарот на општината Бадем Чиф- 
лик, К'нчов ја спомнува со 50 жители Роми, а во 
пописотод 1913 година не се спомпува. По Прва- 
та светска војна била обновена и тука биле смес- 
тепи извесен број ссмејства на доселеници. Како 
таква, во пописот од 1920 година с евидентирана 
со 66, а во 1928 година со 59 жители. Во пописот 
од 1940 година не се спомнува, а бројот на нејзи- 
ните жители веројатно е пресметан во составот 
на селото Бадсм Чифлик. Бугарската статистика 
од 1941 година селово го регистрира со 59 жите- 
ли. Изглсда дека во времето на Втората светска 
војна сс распаднало, бидејќи во пописот од 1951 
година не се спомнува. Но, по педесеттите годи- 
ни селото е обновено и преименувано во Ставрос 
(Крстопат). Тука се доселиле жители од попасив- 
ните ссла во околијата кои насградале за време 
на Граѓанската војна. Во пописот од 1961 година 
сс евидентирани 182, а во 1971 година 214 жите- 
ли. Бидејќи населбата лежи во непосредна близи- 
на на селото Бадсм Чифлик, со кое е речиси спо-
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ена, во пописиге од 1981 и 1991 годипа не сс води 
како посебна туку бројот на нејзините жители е 
пресметан во составот иа жителите на селото 
Бадем Чифлик. (Види и село Бадсм Чифлик.)

10) ГОРНО БЕРЕКЕТЛИ
МИКРОХОРИОН (ΛΙ1О ДАТО11) 

Μικροχώριον (Ανω Λάτον)

Сслото Горно Берекетли е сместено помал- 
ку од два километра источно од селого Берекст- 
ли (Долно Бсрекетли) и на исто толкава оддале- 
чсност од новата населба Аеродромион (24°20' х 
40*’58'), во атарот на општината Балушка. Ста- 
нува збор за стара гурска населба која К'нчов ја 
спомнува со 220 жители Турци заедно со сосед- 
ното маало Долно Бсрскстли. Во пописитс од 
1913 до 1951 година бројот на неговите жители с 
пресмстувап во составот на иаселението од село- 
то Бсрекстли (Долно Берекетли). По иселување- 
то на Турците во 1924 година неговитс жители се 
главно доселеници од Мала Азија. Како посебна 
насслба прв пат е евидентирано во пописот од 
1961 година со 128 житсли, во 1971 година с реги- 
стрирано со 83, во 1981 година со 77, а во 1991 го- 
1пна со 86 житсли. И тука, како и во поголемиот 
број села од Кавалската околија, основеп произ- 
вод е тутунот. 

метри, во самото подножјс на Чал Даг с смесге- 
но селото Ески Кавала (24°25' х 4Г0Г). Тоа прст- 
ставува самостојна општина во Кавалската око- 
лија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919). 
Вкуппата површина на општинскиот а гар изпесу- 
ва 29 квадратни километри. Во минатото селото 
било населено со Македонци муслимапи. К'нчов 
го спомнува со 850 житсли, во 1913 годииа с еви- 
дснтирано со 600, а во 1920 година со 574 жители. 
11о нивното присилно иселување во Турција, по 
спла на Лозанската коивенција, тука билс пасе- 
лени бсгалски семејства од Источна Тракија и 
помал број од Мала Азија. Како такво, во 1928 
година е евидентирано со 379 жители, во 1940 го- 
дина со 423, а бугарската статистика од 1941 го- 
дипа го води со 425 житсли. Во 1951 година се 
попишани 398, во 1961 година 449, во 1971 година 
270, во 1981 година 221, а во 1991 година 157 жи- 
тели. Бројот на населението опадна поради иселу- 
ван.ето во поголемите градови. Главни произво- 
ди на населението сс тутунот и делумно житари- 
ци. Сточниот фонд е прилично ограничен. а се 
одгледуваат главно кози кои им припаѓаат на не- 
колкуте каракачански семејства што подоцна се 
доселиле. Ески Кавала с всушност стариог град 
Кавала кој постепено опадна за сметка на нови- 
от, кој се разви во текот на времето покрај мор- 
скиот брег II според големината и стопапското 
значење с гана вгор град во Егејска Македонија.

II) ГОРНО ЧИНАР
- АНО ЛЕВКИ Ανω Λεύκη

Шест километри северно од Чапрапди Чиф- 
ικ на надморска височина од 110 метри е смес- 
но селото Горно Чинар (24°ЗГ х 4Г59') кое ад- 
иистративно влегува во составот на општина- 
Чапранди Чифлик. Всушност станува збор за 
ра га населба Чинар која делумно била напуш- 
а од нејзините жители кои по Граѓанската војпа 
радиле нова населба околу два киломстра 
ужпо од старата, на поповолна позиција. Би- 
ќи новата населба го добила името на старата, 
да се разликува од неа била нарсчепа Горно 
нар (Ано Левки). Како таква е евидентирана 

кпописотод 1961 година со 193, во 1971 година 
Р 108, во 1981 година со 19 а во 1991 година со 

8 жители, главно Каракачани кои се зани- 
■^аат со сточарство, со одгледување на масли- 
Ввл дрвја, а дслумно и со производство на пчс- 
№ва. (Види и с. Чинар.)

12) ЕСКИ КАВАЛА ((ΤΑΡΑ КАВАЛА)
- ПАЛЕА КАВАЈ1А Παλαιά Καβάλα

Северно од Кавала, крај самиот пат што во-
■ ( тавруполис, на надморска височина од 360

13)ЖИГОС(ЗИГО1И)
-ЗИГОС’ Ζυγός

Во подпожјето на планината Чал Даг, север- 
но од Кавала и северозападпо од Ески Кавала, на 
надморска височина од 180 метри лежи селото 
Жигос (24°23' х 41°0Г). Тоа претставува самостој- 
на општина во Кавалската околија (н. од 13.11. 
1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919). Вкупната повр- 
пшна на општинскиот атар изпесува 22 квадрат- 
нп километри. До 1924 година селото било насе- 
лепо исклучително со турско население. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 1.100 жители, додека 
во 1913 година с евидентирано со 1.414, а во 1920 
годипа со 1.453 жители. По нивното присилно 
иселуваље во Турција тука биле сместени бегал- 
ски семсјства од Понд, Исгочна Тракија и Мала 
Азија. Бројот на нивнитс житсли во 1928 година 
изнесувал 1.518, а во 1940 година 2.069. Според 
бугарската статистика од 1941 година селото има- 
ло 2.345, во пописот од 1951 година се регистри- 
рани 2.230, а во 1961 година 1.993 жители. Пора- 
ди иселувањето во поголеми градови бројот на 
жителите опаѓа и во 1971 година се свидентирапи 
1.462, во 1981 година 1.530, а во 1991 година 1.419 
жигели. Селото располага со мошне плодно зе- 
мјиште во полето кое се наводнува и дава високи 
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приноси. Главии производи па паселението се 
тутунот, пченицата и пченката. Сточпиот фопд 
се состои исклучително од крупен добиток пгго 
сс одгледува на доста високо пиво. Во селото о 
сместена жандармериска станица која врши над- 
зор и врз неколку околни села.

14) ЈУРЕН ДЕРЕ (ОРЕН ДЕРЕ)
- ОРИНО Ορεινό
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Некогашна мала населба сместепа во под- 
пожјсто па Чал Даг (24°29' х 4Г03’) осверпо од 
Ќосе Елјаз во чиј атар влегува. До 1924 годипа 
била насслсна со Турци. К'нчов ја регистрира со 
280 турски жители, во 1913 година е евидентира- 
на со 185, а во 1920 година со 152 житсли. По иос- 
луваљсто на Турците во 1924 година тука биле 
смсстени помал број бегалски семејства со вкуп- 
но 37 житсли колку пјто имало селото во 1928 го- 
дина. 11оради немањс услови за живеење, насел- 
бата малку иодоцна сс распаднала, а житслитс оо 
преселиле во други населби.

15) КАВАЛА Καβάλα

Источно од Солун, од кој е оддалечен 163 ки- 
лометри, крај оамиот брсг на Кавалскиот Залив 
(24°24' х 40”56') с расположен убавиот максдонски 
град Кавала. Вкупната површина па ошптипски- 
ота гар изнесува 33 квадратни киломотри. Градот 
е оодишто на истоимсната околија и на округот 
во кој покрај Кавалскага влегуваат Саришабан- 
ската и Правишката и околијата Тасос. Кавала е 
второ по големина и значење пристанипгге во Ма- 
ксдопија. До Балканските војии градот бил цен- 
тар на каза и според К'нчов бил населен со 5.000 
Турци, 3.500 Грци, 400 Еврси, 400 Роми и 200 жи- 
тсли од други народнооти. Градог почнал да рас- 
тс во поче гокот на XX век. При пописот во 1913 
година веќе имал 23.378 жители, а во 1920 година 
22.645 со апсолутно мнозинство на Турци. По ири- 
силното иселување на Турците и на другите мус- 
лимани во 1923 годипа во Кавала билс сместени 
поголем број бегалски оемејства, така што стана- 
ла голем град со претсжно бегалско население и 
49.980 жители, колку што биле евидентирани во 
1928 година. Според статистиката за бегалците 
во градската општина Кавала биле сместени вкуп- 
но 31.983 бсгалци, од кои 2.956 дојдени прсд Грчко- 
туроката војна, а 28.972 по малоазискага катас- 
трофа. Поголемиот дел од нив се од Мала Азија 
(14.298), на вгоро место се од Источна Тракија 
(10.105), па од Понд (5.435), а останатите од разни 
други места. Во 1940 година Кавала покажува 
извесна стагпација. Тогаш се попишани 49.667, но 

веднаш потоа, во 1941 година, според бугарската 
статиотика, градот броел 30.899 жители. По Гра- 
ѓапската војна почнал да закрепнува и да се мо- 
дсрнизира. Во 1951 година во градотсе евиденти- 
рани 42.102, во 1961 година 44.517, во 1971 година 
46.234, во 1981 година 56.375, а во 1991 година 
56.671 жигел. Кавала има изглед на модерен град 
оо современи урбанистички решенија и прстста- 
вува развиен градски цснтар со тутупска иидус- 
грија. Мегу двстс светски војни тутунските ра- 
ботници од Кавала го прсдводеа папредното дви- 
жсп.с во Егејска Македонија. Житслите се зани- 
маваат претсжно со трговија и занаетчиство, а 
дол оо вработсни во тутунската индустрија и во 
пристанипггето. Населението сс занимава делум- 
по и со земјоделство и градинарство, бидејќи нс- 
когашпнте мочуришни места кои претставуваа 
извор на маларија и на други болести сега се 
прстворени во убави градиии.

16) К АЈIА М И ЦА Καλαμ ι τσα

Помалку од два километра југозападно од 
Кавала крај морскиот брсг е сместена малата на- 
сслба Каламица (24°23' х 40°56'), која во 1928 го- 
дина с евидентирана со 13 жители од кои 10 досс- 
леници. Всушност сс работи за мал чифлигарски 
имот на кој билс вработени претежпо мажи, би- 
дејќи 11 дупш од евидснтиранитс биле од машки 
пол. Во подоцнежните пописи населбата повеќе 
пс сс опомнува.

17) ΚΑΡΑ ОРМАН Καρά Ορμάν

Во составог на градската општина Кавала 
(24°26' х 40°56') во пописот од 1928 година се спом- 
пува наослбата Кара Орман, со вкупно 800 жиге- 
лп од кои 259 бсгалци дојдени по Грчко-турската 
војна. Наоелбага ое спомнува и во бугароката 
отатистика од 1941 година, исто така со 800 жи- 
голи. Бидејќи нс сс спомнува нигу во поранеш- 
ниго ниту во подоцнежните пописи, се претпо- 
ставува дека станува збор за приградска наоелба 
на Кавала и дска бројот на нејзините жители е 
вклучен во составот на градот Кавала, што се 
потврдува и оо пописогод 1940 година.

18) К'ЗЕЛИ (КИЗЕЛИ)
- КРАНОХОРИОН Κρανοχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Кавала и два километра 
јужно од селото Наипли, под чија општина при- 
паѓа. на надморска височина од 520 мотри е смес- 
тено селото К'зели (24°29' х 4Г04'). До 1924 го



Кавалска околија 213

|
дина било населено исклучително со турско на- 
селение. К'нчов го бележи како такво со 400 жи- 
тели, во 1913 година е евидентирано со 530, а во 
1920 година со 311 жители. По нивното присилпо 
иселување во Турција тука биле сместени бсгал- 
ски семејства чиј број на житсли во 1928 година 
изпесувал 133. Во 1940 година има 149, а во 1941 
година според бугарската статистика 179 жители. 
Селото се распадиало за време на Граѓанската 
војна, а по нормализирањето на ситуацијата дсл 
од неговото паселение се врати во селото, така 
пгго во 1951 година тоа има 89, во 1961 година 82. 
во 1971 година 22, во 1981 година само 8, а во 1991 
годипа 29 жители. Основен производ на населс- 
нието од ова планинско село е тутунот.

19) К НАЛИ (КИНАЛИ)
- КОКИНОХОМА Κοκκινόχωμα 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 10 километри западно од Кавала, крај 
самиот пат што води од Кавала за Солун, на над- 
морска височина од 140 метри е расположено се- 
лото К'нали (24°19' х 40°56'). Тоа претставува са- 
мостојна ошлтина во Кавалската околија (н. од 
'0.8.1925, Вл. в/к бр. 235/4.9.1925), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 24 квадратпи 
километри. До 1924 година селото било мешано, 
населено со Македонци муслимани и Турци. Ка- 
ко такво, К'ичов го спомнува со 600 жители, од 

I кои 300 Македонци муслимани и 300 Турци. Во 
1913 година селото е евидентирано со 577, а во 
1920 година со 622 жители. По нивното присилно 
■селување во Турција во 1924 година тука билс 
■аселени бсгалски семејства, чиј број во 1928 
г >дипа изнесувал 680, а во 1940 година 1.024 жи- 
тели. Во 1941 година според бугарската статис- 
гика селото имало само 450 жители (другиге ве- 
ројатно се разбегале), во 1951 година се попиша- 
и 1.547, во 1961 година 1.677, во 1971 година 
1.185, во 1981 година 1.165, а во 1991 година 1.312 
жители. Почвата е многу плодпа, поради што се 
дхнвведуваат големи количества тутун, пчени- 

пченка, грав, овошје и детелипа. Прилично е 
I развиено и краварството.

20) КОКАЛА Κόκκαλα

Во подножјето на планината Чал Даг север- 
I *· од Ески Кавала и западно од Корита на над- 

»:рска височина од 600 мезри било сместено се- 
■жгго Кокала (24°25' х 4Г03') кое административ- 
I 1« влегувало во составог на општината Ески Ка- 
I «иа. До 1924 година било населено со Македон- 

ш чуслимани. Како такво, К'нчов го спомнува со 
“ жители, во пописот од 1913 година е евиден-

ш

тирано со 668, а во 1920 година со 716 жители. По 
ирисилното иселување на населението како мус- 
лиманско, по сила на Лозанската конвенција, на 
пивно место биле паселени бегалски семејства. 
Бројот па жителите на селото во 1928 година из- 
несувал 146, во 1940 година 199, а во 1941 година 
според бугарската статистика 189 жители. Ссло- 
то сс распадна за врсмс на Граѓанската војпа, во 
1947 година, а поради неплодноста па земјиштето 
псговите жители не се вратија во него ни по пор- 
мализирањето на ситуацијата, така што тоа пре- 
стана да постои како населба.

21) КУЗУЦА (КОСТАЏИЛ, КУЏА)
- АКОНДИСМА Ακόντισμα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Во атарот на општииата Чинар во минатото 
постоело мало турско село познато под името 
Кузуца, Костаџил или Куџа, кое К’нчов го спом- 
нува со 100 турски жители, додека во пописот од 
1913 година е евидентирано со 104, а во 1920 го- 
дина со 43 жигели. По нивното присилно иселу- 
вање во Турција во 1924 година тука биле смес- 
тени неколку бегалски семејства, а во 1926 годи- 
на селото било преимеиуваио во Акондисма. Ме- 
ѓутоа, поради немање поволни услови за живе- 
сље неговите жители малку подоцна го напушти- 
лс сслото и се преселиле во други места, поради 
шго во пописот од 1928 година и во подоцнсж- 
ните пописи ова село повеќе не се спомнува како 
населено место.

22) КУРИТА (КОРИТА) 
-КОРИФЕ Κορυφαί 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Кавала, крај самиот гла- 
всн пат што води од Кавала за Ставруполис, на 
надморска височина од 760 метри во подножјето 
на планината Чал Даг лежи селото Курита (24°27' х 
4ΓΌ3'). Тоа претставува самостојна опиггина во 
Кавалската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
251/20.11.1919). Вкупнага површина на општин- 
скиот атар изнесува 16 квадратни километри. До 
1924 година селото Курита било населено со ма- 
кедонско муслиманско население. Како такво, К'н- 
чов го регистрира со 540 жители, во 1913 година 
е евидентирано со 633, а во 1920 година со 529 
жители. Неговото население, како муслиманско, 
по сила на Лозанската конвенција присилно било 
иселено во Турција, а на негово место биле смес- 
тени бегалски семејсгва од Понд и Источна Гра- 
кија. Нивниот број во 1928 година изнесувал 197, 
во 1940 година 239, а бугарската статистика од 
1941 година селото го прикажува со 213 жители.
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Во 1951 година сс попишани 208, а во 1961 годипа 
174 жители. Поради помасовно иселување во по- 
големи градови, во 1971 година бројог на жите- 
лиге опадна на 99, во 1981 година на само 52, до- 
дека во 1991 година пак се покачи на 111 жители. 
11о Граѓанската војпа некои од жителите се пре- 
сслија во соседното село Ќосе Елјаз, кадс што 
условите за живот се подобри. Основен производ 
на селого с тутунот, а во помали количества сс 
одгледуваат и други земјоделски култури. Делум- 
ное развиепо и сточарството.

23) КУРТЛУ (КУРТЛИ)
ЛИКОСТОМОН Λυκόστομον

(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу пет километри североисточно од Су- 
јучук. во чпја општина се паоѓа, на надморска ви- 
сочина од 760 метри во подножјето на планината 
Чал Даг лсжи селото Куртлу (24°27' х 41°07'). До 
1924 годипа било населено со турско населснис. 
Како такво, К'пчов го спомнува со 600 жители, 
додека во 1913 година е евидснтирано со 766, а во 
1920 година со 698 жители. По нивпото присилно 
иселување во Турција по сила иа Лозанската кон- 
венција тука билс сместени бегалски ссмејства. 
Бројот на нивните жи гели во 1928 година изнесу- 
вал 307, во 1940 година сслото е евидснтирано со 
282, а во 1941 година според бугарската статисти- 
ка има 267 житсли. Во пописот од 1951 година се 
регистрирапи 259, во 1961 година 249, во 1971 го- 
дина 104, во 1981 година само 50, а во 1991 година 
60 жители. Селото е прилично сиромашно. Насе- 
лението главно одгледува тутун, а дслумно се за- 
нимава и со сточарство.

24) КУРУЏУ(КУРИЦЕ)
- КРИОНЕРИОН Κρυονέριον
(н. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 267/19.10.1954)

Северно од Кавала и источно од Селјани 
(Филипи) на надморска височина од 240 метри ле- 
жи сслото Куруџу (24°23' х 4Г02'). Тоа претста- 
вува самостојна ошптина во Кавалскага околија 
(п. од 26.11.1924, Вл. в/к бр. 298/28.11.1924). Вкуп- 
па га површина на општинскиот атар изнесува 13 
квадратни километри. Селото Куруџу до 1924 го- 
дина било населено со турско население. Како 
такво, К'нчов го сиомнува со 450 житсли, додска 
во 1913 година с свидентирано со 519, а во 1920 
година со 606 жители. По присилното иселување 
на Турците во 1924 година тука билс сместени бе- 
галски ссмејства, чиј број на житсли во 1928 го- 
дина изнесувал 685. Во 1940 година оваа бројка 
сс покачила на 1.077, Додека бугарската статис- 
тика од 1941 година го води со 1.032 жители. Во 

1951 година се регистритани 1.111, а во 1961 годи- 
на 1.014 жители. Поради масовното иселување во 
поголемите градови, во 1971 годипа бројот на на- 
селението се намали на 581, во 1981 година на 
560, а во 1991 година на 527 жи гсли. Населението 
произведува главно тутуп, а во помали количес- 
тва одгледува и жита. Делумно се занимава и со 
сточарство.

25) МАЏАР (МАЏАР ЧИФЛИК)
- ЛИДИЈА (ИДРОМИЛИ)
Λυδία (Υδρόμυλοι)
(ιι. од 14.1.1932, Вл. в/к бр. 19/19.1.1932) 
(н. бр. 648/11.9.1968, Вл. в/к бр. 11/9.1968)

Северозападно од Кавала и југоисточно од 
Драма, од источната страна на главниот пат кој 
води од Кавала за Драма, па надморска височина 
од 80 метри е сместено селото Маџар (24°17’ х 
4ΓΌ3'). Тоа претставува самостојна општина во Ка- 
валската околија (н. од 31.12.1934, Вл. в/к бр. 3/4. 
1.1935). Вкупиата поврпшна па оппггинскиот атар 
изнссува 10 квадратни километри. Оваа населба 
с рслативно нова и е изградсна на местото на не- 
когашен чифлик. Прв пат се спомнува во пописот 
од 1928 година како Маџар Чифлик со 276 жите- 
ли. Во 1940 годипа всќе има 511, а во 1941 година 
спорсд бугарската статистика 471 житсл. Со по- 
писот од 1951 година се регистрирани 800, во 1981 
година 875, а во 1991 година 843 жители. Селото 
е прилично богато, а главни земјоделски произ- 
води се пченицата, тутунот, памукот и детелииа- 
га. Прилично е развиено и краварството.

26) МУХАЉ
- ВУНОХОРИОН Βουνοχώριον
(II. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу три киломстри западно од Сујучук на 
падините на планината Чал Даг на надморска ви- 
сочина од 810 метри лежи сслото Мухаљ (24°22' х 
4Г04'), кос административно влстува во составот 
на оппггината Сујучук, а до 1924 година било па- 
сслсно исклучително со Турци. Мухал. К'нчов го 
спомнува со 500 жители, во 1913 година е сви- 
дсптирано со 595, а во 1920 година со 528 жители 
По нивното присилно иселување во Гурција, по 
сила на .Позанската конвенција, во 1924 година 
тука биле сместени бегалски семејства. Бројот 
на нивнитс жители во 1928 година изпесувал 172. 
а во 1940 година 257, колку што се евиден гирани и 
во бугарската статистика од 1941 година. По вој- 
нага се покажува само мало намалување, односнс 
во 1951 година се попишани 205, во 1961 година 
244, во 1971 година 239, во 1981 годипа 122, а вс 
1991 година 111 жители. Селото с прилично сиро- 
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машно. Населснието се запимава со земјодел- 
ство - основсн земјоделски производ е тутунот, а 
се произведуваат и помали количества жито и 
делумно е застапено и сточарствого.

27) НАИПЛИ
- ПОЈ1ИНЕРОН Πολύνερον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Североисточно од Кавала крај самиот гла- 
всн пат што води за Ени Ќој (Ставруполис) на 
надморска височина од 500 мсгри лежи селото 
Наипли (24*’29' х 4Г04'). Тоа претставува само- 
сгојна општина во Кавалската околија (н. од 13. 
11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), во чиј состав 
влегува и селото К'зели. Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесува 20 квадратни кило- 
метри. Во минатото селото било населено со зур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 500 жители, во 1913 година с евидентирано со 
551, а во 1920 година со 472 житсли. По нивното 
присилно иселуваље во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1924 година тука биле 
населени бегалски семејства. Бројот иа нивните 
жители во 1928 година изнесувал 160, во 1940 
година 233, а во 1941 година според бугарската 
с гатистика 230. Во 1951 година бројот иа жители- 
те покажува извссно намалување - евидентирани 
се 161 жител, а во 1961 година 133. Опаѓањето на 
бројот на жи гелите продолжува - во 1971 година 
сс попишани само 37, во 1981 година 24, а во 1991 
година 45 жители. Намалување го на населението 
по војната се должи на масовного иселување во 
поголсми гс градови поради пасивноста на почва- 
та. Основен производ на селото е тутунот, но се 
произведуваат и ограничени количества жита. 
Сточарството е послабо развиено.

28) ПАЛЈО ЧИФЛИК (СТАР ЧИФЛИК)
- ПАЛЕОН ЦИФЛИКИОН (ПАЛЈОС) 
Παλαιόν Τσιφλίκιον (Παλαιός)
(н. од 14.1.1932, Вл. в/к бр. 19/19.1.1932)

Југозападно од Кавала, крај морскиот брег, 
во атарот на градската оппггина Кавала с распо- 
ложена големата населба Палјо Чифлик (24"2Г х 
40°54'). Прв пат се спомнува во пописот од 1928 го- 
дина со 85 жители бегалци. Малку подоцна на- 
селбата се распаднала, но е обновена по Граѓан- 
ската војна, така што веќе во пописот од 1951 го- 
дина е евидентирана со 159 жители. Во 1961 годи- 
на се попишани 128, во 1971 година 209, во 1981 
година 543, а во 1991 година 1.138 жители. Како 
што се гледа, населбата е во постојан подем по- 
ради убавата местоположба и условите за тури- 
зам.

29) ПРЕНЧОВО (ПРЕНЏОВА)
- АМИСЈАНА Αμισιανά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Помалку од 10 километри западно од Кава- 
ла и јужно од главниот пат што води од Кавала 
за Солуп на надморска височина од 120 метри 
лежи селото Пренчово (24°2Г х 40°56'). Тоа пре г- 
ставува самостојна оппггина во Кавалската око- 
лија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со 
вкупна површина па општинскиот атар од 15 ква- 
дратни километри. До 1924 годипа сслото било 
населено со Македонци муслимани и со Гурци. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 250 Македон- 
ци муслимани и со 250 Турци, во 1913 година с 
евидентирано со 539 жители, а во 1920 година со 
557 жители. По нивното принудно иселување во 
1924 година во Турција, по сила на Лозанската 
копвепција, тука биле сместени бегалски семеј- 
ства чиј број на жители во 1928 година изпесувал 
509. Во 1940 година селото е евидентирано со 744, а 
бугарската статисгика од 1941 година го регис- 
трира со 288 жители. По Втората светска војна 
селото покажува поголемо зголемување поради 
доселувањето на семејства од попасивните села, 
така што Пренчово во 1951 година веќе има 1.013 
жи гели, во 1961 годипа 986, во 1971 година, пора- 
ди иселување во поголемите градови, бројот на 
жителите опадна на 750, во 1981 година се регис- 
трирани 793, а во 1991 година 759 жители. Селото 
с прилично богато, а населението произведува 
главно тутун и жито, а во последно време пого- 
лсм замав зема и овопггарството (јаболка и праски).

30) ПРОСФИГОН Προσφύγων

Во а гаро г на општината Жигос во пописот 
од 1991 година е евидентирана нова населба со 
имего Просфигон, со само 2 житела. (Види и с. 
Жигос.)

31) РАХЧЕ(РАХЧА)
-КРИНИДЕС Κρηνίδες

Околу 15 километри ссверозападно од Кава- 
ла и еден километар североисточно од главниот 
иат што води од Кавала за Драма на надморска 
височина од 140 метри е расположено селото Рах- 
че (24°18' х 41°02'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Кавалската околија (н. до 18.9.1928, Вл. 
в/к бр. 203/3.10.1928). Вкупната површина на оп- 
пггинскиот атар изнссува 30 квадратни киломе- 
три. До 1924 година селото Рахче било населено 
исклучително со турско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 480 жители, во 1913 годи- 
на брои 656, а во 1920 година 534 жители. По нив- 
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пото присилно иселуваље во Турција, по сила на 
.Позапската конвенција, во 1924 година тука билс 
пасслсни бсгалски ссмсјства од Источна Гракија 
и 11онд. Бројот на нивнитс жители во 1928 годипа 
изнесувал 672, а во 1940 година се покачи на 1.700. 
Бугарската статистика од 1941 година регистри- 
ра 1.281 жител. Веднаш по Граѓанската војна се- 
лото почна брзо да расте, бидејќи во нсго се до- 
сслуваат голсм број семејства од попасивнитс пла- 
нипски села. Така веќе во 1951 година во селото 
сс евидентирани 3.424 жигели, во 1961 годипа тоа 
брои 3.189, во 1971 година 2.039, во 1981 година 
2.811, а во 1991 годипа 3.005 жители. Рахче добп 
физиономија на мало гратче, со повеќе дуќапи и 
со гимназија. Тука сс сместсни и жандармериска 
сганица и пошта која го опслужува месното и на- 
сслспието од околнитс села. Земјиштето е многу 
плодно и населението произвсдува големи ко- 
личества тутун и жито, а се повеќе се развива п 
краварството.

32) САНАТОРИОН Σανατώριον

('сверпо од Кавала, на два километра одда- 
леченост од нса (24°24’ х 40°57'), се подигпати но- 
ва паселба и болница, порадп што и населбата го 
доби нмсто Сапаторион (Санаториум). Насслба- 
та е прв пат регистрирана во пописот од 1961 го- 
дина со 221 жител. Во 1971 година таа има 243, во 
1981 година 235, а во 1991 годипа 179 жптели.

33) СЕЈ1ЈАНИ (СИЛЈАН)
- ФИЛИПИ (МЕСОРЕМА)
Φίλιπποι (Μεσόρεμμα)
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) 
(н. од 10.5.1932, Вл. в/к бр. 157/14.5.1932)

Севезападио од Кавала, на оддалсченост од 
20 километри, на падморска височина од 200 ме- 
гри е смсстспо селото Сслјани (24°20' х 4Г02'). 
Тоа претставува самостојна општина во Кавал- 
ската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/ 
20.11. 1919), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 31 квадратен километар. Селото Селјапи 
до 1924 година било населено исклучително со 
турско паселние, меѓутоа К'нчов погрсшно пи- 
шува дека покрај 800 Турци во него живееле и 
200 Грци. Во 1913 година селото имало 994, а во 
1920 година 759 житсли. По принудното иселува- 
ње па турските семејства во 1924 годипа во Турци- 
ја, по сила на Лозанската конвенција, тука билс 
сместени бегалски семејства од Мала Азија, Ис- 
точна Тракија и Попд. Бројот па нивнитс житсли 
во 1928 година изнссувал 1.207. Во 1940 година 
сслото е евидентирано со 1.445, а спорсд бугар- 
ската статистика од 1941 година бројот на жите- 

лите пораснал па 1.606. Поради плодноста па зем- 
јитето со кое располага, селото го задржа своето 
паселепие дваесетина години. Во 1951 година тоа 
с свидентираио со 1.668, а во 1961 година со 1.353 
житсли. Потоа бројот на неговите жители драс- 
тично се намали поради масовното иселување во 
поголсми градови. Така во 1971 година се попи- 
шани само 732 жители, во 1981 година 728 (исе- 
луван.сто е всројатпо сопрено) и во 1991 година 
778. Главеп производ на селото с тутупот, се про- 
изведуваат и помали количества жиго и дстели- 
на, а населението се занимава и со краварс гво.

34) СКИНИТЕ КТИНОТРОФИ 
(КОЛИБАРИ СГОЧАРИ)
- АПОСГОЛОС ПАВЛОС' 
(АГИОС ПАВЛОС) 
Απόστολος Παύλος (Άγιος Παύλος)

Северозападно од Кавала, крај самиот гла- 
вен пат што води од Кавала за Драма, во близина 
на ангичкиот театар Филипи (24*47' х 4Г0Г) по 
Првата светска војна с подигпата мала сгочарска 
насслба во која биле сместени претежно семеј- 
ства па сточари Каракачани, меѓу кои и 15 бегал- 
ци. Во пописот од 1928 годипа с евидентирана со 
76 жители, а како населба повгорио е регистри- 
рапа во 1961 година со 101 житсл. Оваа населба, 
која влегува во атарот на општипата Рахче, по- 
тоа нс се води како посебна населба, а бројот на 
нејзините жители е вклучсн во составог на жите- 
лите на селото Маџар.

35) СКИНИТЕ КТИНОТРОФИ 
(КОЛИБАРИ СТОЧАРИ) 
Σκηνίται Κτηνοτρόφοι

Колибарска населба во атарот на општина- 
та Пренчово. Се појавува во пописот од 1928 го- 
дина со 28 жители. Всушност станува збор за вго- 
ра колибарска сточарска населба во Кавалската 
околија населена со сточари Каракачани. Во по- 
доцнсжните пописи паселбата нс сс спомнува, 
што значи дска се распаднала.

36) СУЈУ ЧУК (СУЈУТЧИК)
-ЛИМЊА Λιμνιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Сујучук е сместено северно од Кава- 
ла (24"24' х 4ΓΌ5') на југозападнитс падини на пла- 
нипата Чал Даг на надморска височина од 720 
метри. Тоа претставува самостојна оиштина во 
Кавалската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
25/20.11.1919), во чиј состав влсгувааг и сслата
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Мухаљ и Куртлу. Вкупната површина на општин- 
скиот атар изнесува 43 квадратни километри. Су- 
јучук во минатото била голема турска населба. 
К'нчов погрешно ја регистрира само со 450 тур- 
ски жители, бидејќи во пописот од 1913 годипа е 
евидентирана со 1.109, а во 1920 година со 983 жи- 
тсли. По нивното принудно иселување во Турци- 
ја во 1924 година по сила иа Лозанскага конвен- 
иија тука биле сместени бегалски семејства. Бро- 
ј°т на нивпите жители во 1928 година изнесувал 
386. Во 1940 година селото има 462, а во 1941 го- 
дина според бугарската статистика 469 жители. 
Изгледа дека настрадало во текот на Втората свет- 
ска војна и во Граѓанската војна, бидејќи во попи- 
сотод 1951 година е преполовено - има само 208 
жители. Во 1961 година сс евидентирани 209, во 
1971 година 160, во 1981 годииа 105, а во 1991 го- 
Јмна 72 жители. Бидејќи е планинско, селото с 
ν шне пасивно, а основни земјоделски производи 
-- тутунот и ограничени количества жито. По- 
всалку е развиено и сточарството.

37ЈТОСКА Ίοσκα

Нова мала населба во атарот на градската 
мшггина Кавала, подигната околу 5 километри 
£*т ?западно од Кавала (24°22' х 40°55') како турпс- 
тчка населба крај морскиот брег. Прв пат е рс- 
~»:трирана во пописот од 1971 година со само 6 
жжтели, а во пописите од 1981 и 1991 година бро- 
«г на нејзините жители е пресметан во составог 
: ■ жнтелите на селото Палеон Цифликион (Пал- 
г Чифлик).

38) ЌОСЕ ЕЛЈАЗ
- ХАЛКЕРОН Ηαλκερόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Кавала, ссверно од патот 
Ц“·.’ води од Кавала за Ксанти, на надморска ви- 
сгчнна од 100 метри е сместено селото Ќосе 
Ел;аз (24°30' х 40°59'). Тоа претставува самостојна 
•■штина во Кавалската околија (н. од 13.11.1919, 

вк бр. 251/20.11.1919), со вкупна површина на 
■■ггинскиот атар од 29 квадратни километри. 
-·■ 1924 година селото било населено исклучи- 
жлно со турско население, а К'нчов го спомнува 
~ 360 жители. Во пописот од 1913 година е еви- 
жттирано со 259, а во 1920 година со 258 жители. 
~: иселувањето на Турците во 1924 година тука 
^зе сместени бегалски семејства. Но, во пописот 
•а 1928 година не се спомнува, бидејќи бројот иа 
■хелениците е пресметан во бројот на жителите 
» соседната населба Џари (Кунупја) со која рс- 
ч»:и се спои. Од 1940 година, кога се попишани 

Г* жители, двете населби се водат како Ќосе

Елјаз. Бугарската статистика од 1941 година се- 
лово го регистрира со 293 жители. Во 1951 годи- 
на се попишани 313, во 1961 година 304, во 1971 
година 265, во 1981 година 244, а во 1991 година 
212 жигели. Делумното зголемување на населе- 
нието по Втората светска војна се должи на до- 
сслувањето на семејства од соседното село Чи- 
пар поради поповолните услови за живеење. На- 
сслението главно произведува градинарски кул- 
тури и пченица, а делумно се занимава и со сто- 
чарство. (Види и населба Џари - Кунупја.)

39) ХОРОСА (ХОРЕШЕ)
- ХОРАСА Χορασά

Североисточно од Кавала крај самиот гла- 
вен пат кој води од Кавала за Ксанти и само два 
километра јужно од селото Курита, во чија оп- 
штина припаѓаше, на надморска височина од 660 
метри, до Граѓанската војна лежеше селото Хо- 
роса (24°27' х 4ΓΌ2'). До 1924 година било насе- 
лсно со Турци. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 400 житсли, во 1913 година се попишани 344, а 
во 1920 година 304 жители. По принудното иселу- 
вање на Турците во Турција во 1924 година по си- 
ла на Лозанската конвенција тука биле сместени 
бегалски семејства, чиј број во 1928 година изне- 
сувал 122. Во 1940 година се евидентирани 111, а 
според бугарската статистика од 1941 година се- 
лото имало 85 жители. Населбата настрада во 
Граѓанската војна и по нормализирањето на си- 
туацијата не беше обновена.

40) ЧАПРАНДИ ЧИФЛИК
- НЕА КАРВАЛИ Νέα Καρβάλη

Околу 10 киломсгри источно од Кавала, 
крај главниот пат што води од Кавала за Ксанти 
(24°ЗГ х 40°58'), недалеку од морскиот брег е смес- 
тепа бегалската населба Чапрапди Чифлик. Селото 
претставува самостојна општина во Кавалската 
околија (н. од 20.6.1925, Вл. в/к бр. 167/9.7.1925), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 46 
квадратни киломегри. Во минатото тоа била ма- 
ла чифлигарска населба која според К'нчов била 
паселена со 100 турски жители. Во пописот од 
1913 година с евидснтирана со 104, а во 1920 годи- 
на со само 43 жители. По иселувањето на мало- 
бројните турски семејства во 1924 година тука би- 
ле сместени поголем број доселеници по потекло 
од Карвали, поради пгго населбата била нарече- 
на Неа Карвали. Во 1928 година во селото се еви- 
дентирани 1.090 жители, во 1940 година има 1.100, 
во 1941 година според бугарската статистика 1.025, 
во 1951 година 1.209, во 1961 година 1.200, во 1971 
година 1.136, во 1981 година 1.660, а во 1991 годи- 
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па 1.894 житсли. Зголемувањето на бројот па 
паселениего се должи пред се на доселувањего 
иа жители од попасивните планински села, мсгу 
кои од Чинар. Хороса, Ќосе Елјаз и други чии 
општипски атари се приклучени кон агарот на 
општината Чапранди Чифлик. Селото денес ли- 
чи на соврсмепа урбанизирана населба со разви- 
сно земјоделство. сточарство и туризам, бидејќи 
се наоѓа во непосредна близина на морето. Глав- 
ни производи се оризот, пченицата и градинарски 
култури, а населението одгледува и крупен рогат 
добиток. Во сслото е сместена жандармериска 
станица која врши надзор и врз неколку околни 
села.

41) ЧИНАР (ЧИНАР ДЕРЕ)
-ЛЕВКИ Λεύκη
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу четири кило^етри северно од Чаирап- 
ди Чифлик на над/лорска височина од 50 метри с 
сместена новата населба Чинар (24°ЗГ х 4 ΓΌ0'). 
Таа с изградена по Втората светска војна од жи- 
тслитс на старата насслба Чинар која сега е по- 
зната како Горно Чинар (Апо Левки). До 1967 го- 
дина селото претставуваше самостојна општипа 
во Кавалската околија (н. од 13.8.1934, Вл. в/к бр. 
285/1934), во чиј состав влс1увало и селото Горно 
Чипар. Вкупната површина па општинскиот атар 
изнесува 29 квадратни километри. Сслото Чинар 
во минатото било населсно со турско населенис. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 80 жители, во 
1913 година с евидситирано како напупггена на- 
сслба, а во 1920 година со само 20 жители. По 
иселувањето на малобројните турски жители во 
1924 година тука биле смсстени бегалски семеј- 
ства од Понд, чиј број на житсли во 1928 година 
изнесувал 156, во 1940 година 234, а во 1941 годи- 
на според бугарската статистика 230. Во 1951 го- 
дина се попишани 278 житсли, а во 1961 година 

нивниот број се намали на 128. Всушност, стану- 
ва збор за новоизградена насслба во која биле 
смсстени само дел од жителите од старото село, 
од кои едеп дел сс прссели и во соседното село 
Чапранди Чифлик и во поголеми градови. Ново- 
изграденага населба во 1971 година има 90, во 
1981 година - поради натамошното иселување - 
64, а во 1991 година 48 жители, а старата насел- 
ба, денсс позната како Горно Чинар, во 1981 и 
1991 година е евидентирана со само 19, односно 8 
жители. Населението живее од земјоделство и од 
одгледување маслинови дрвја, а делумно и од 
сточарство, со кое се занимаваат главно карака- 
чанските семејства сместсни тука по Втората 
светска војна. Поради драстичното намалување 
на бројот на населението општината с укината, а 
атарот на селото е приклучен кон атарот на оп- 
пгпшата Чапранди Чифлик. (Види и село Горно 
Чинар.)

42) ЏАРИ
- КУНУГ1ЈА Κουνούπια
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Џари било сместено источно од Ка- 
вала во непосредна близина на Ќосе Елјаз (24°28' 
х 40°59'), со кое се спои, така што денес се водат 
како единствсна населба под името Ќосе Елјаз. 
Џари во минатото било насслено со Турци. Како 
такво, К'нчов го спомнува со 100 турски жители, 
додека во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 29, а во 1920 година со 116 жители. По нивно- 
то иселувањс во Турција во 1924 година тука би- 
лс сместени неколку бегалски семејства. Меѓу- 
тоа, иако селото во 1926 година било прсимену- 
вано со новото грчко име Кунупја, во пописот од 
1928 година и во подоцнежнитс пописи тоа пове- 
ќе не се спомнува како посебна населба, бидејќи 
се смета за маало на селото Косе Елјаз, во чиј 
состав се пресметани и неговите жители.



У/2 -ПРЛВИШКЛ ОКОЛИЈА

1) АВЈ1И ЌОЈ
- АВЛИ (ГЕФИРА АВЈ1ИС)
Αυλή (Γέφυρα Αυλής)

Југозападно од Правиште, крај главниот пат 
1пто води од Солун за Правиште п Кавала, па 
надморска височина од 150 метри с смесгена ио- 
вата насслба Авли Ќој (24'40' х 40°53'). Селото прет- 
ставува самостојпа општина во Правишката око- 
лија (н. од 23.9.1927, Вл. в/к бр. 207/29.9.1927). Вкуп- 
ната површипа на општипскиот атар изнссува 9 
квадратни кплометри. Мсстоположбата на Авлп 
Кој с понова, бидсјќп гука селото е изградспо по 
Граѓанската војна. Постарата насслба се паоѓа- 
шс околу 4 киломе гри попасевер па надморска вн- 
сочипа од 440 метрп (24Ί0' х 40"59'). Нсјзиното па- 
сслснис отсскогаш било грчко. Како такво, К'п- 
чов селото го спомнува со 180 жители. Во 1913 
година е евидентирано со 274, а во 1920 годипа со 
181 жител. По 1924 година во него бил смсстеп 
извесен број бегалски семејства, порадн што во 
1928 година населбата сс води со зголемсн број 
жители (вкупно 305). Во 1940 годипа пивпиот број 
сс покачи на 548, а во 1941 година, епоред бугар- 
ската статисгика, на 550. Иако селого во извсспа 
смисла претрпе штети во текотпа Втората свстска 
војна и Грагапската војиа, во 1951 годипа сс попи- 
шани 423, а во 1961 година 349 жители. Намалу- 
вањето на бројот па жителите се должи па из- 
градбата на нова населба, која во почетокот била 
нарсчена Гефира Авлис, по која всќс во пописот 
од 1961 година е регистрирана како посебна насел- 
ба со 216 жптели. Постепепо и другитс житслп 
од старата паселба се преселија во повата, така 
игго старата населба беше наполпо папупггспа 
иако објекгите се користат за потрсбитс на ссла- 
ните. Во пописот од 1971 година с регистрирана 
само повата населба, и тоа под старото пме Ав- 
ли, а во заграда стои и попового име Гефира Ав- 
лис, со вкупно 552 жители. Во 1981 година насел- 
бата има 494, а во 1991 годииа со 559 жители. Ос- 
новни производи на населението се тутупот, пчснп- 
ца га и пченката. (Види и населба Гефира Авјшс.)

2) АГИИ КОНСГАНТИНОС КЕ ЕЛЕНИ 
(СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА)
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

На околу еден киломстар североисточно од 
Калс Чифлик, во близина на морскиот брсг (24"18' 

х 4О°5Г), во пописот од 1971 годипа е евидсп- 
тпрапа новата населба Агиос Константинос кс 
Глспп само со едсп житсл. Во пописитс од 1981 и 
1991 годппа ис сс спомнува, бидејќи сс смста за 
дсл од селото Калс Чпфлик.

3) АГИЈА МАРИПА (СВЕТА МАРИЈА)
Αγία Μαρίνα

Јужно од Калс Чифлик, под чија општипа и 
прппаѓа. и источно од селото Кучкар во поново 
времс с подигната мала туристичка населба крај 
морскиот брсг, позпата под името Агија Марина 
(24° 17’ х 40°43'). Оваа паселба во пописот од 1971 
годппа с рсгистрпрапа со тројца, во 1981 година 
само со двајца, а во 1991 годипа без жители.

4) АГИОС АТАИАСИОС (СВЕГИ АТАНАСИЈ) 
Άγιος Αθανάσιος

Мала иовоизградена населба во атарот на 
онпгпшата Калс Чифлик, во близипа на морски- 
от брсг. 11рв пат е евидентирана како таква во 
пописот од 1981 годппа со тројца жители, додека 
во пописотод 1991 година се води без житсли.

5) АГИОС ДИМИТРИОС (СВЕТИ ДИМИТРИЈ)
Άγιος Δημήτριος

Во пописот од 1961 година во атарот па оп- 
ппппата Рехимли, с евидентирана нова населба 
под името Агпос Димитриос (24°1 Г х 40°58') со 80 
жителп. Меѓутоа, во пописите од 1971, 1981 и 1991 
годипа сс води како напуштена.

6) АГИОС ХРИСТОФОРОС
Άγιος Χριστόφορος

Во атарот на сслото и општината Никиш- 
јап. околу четири километри северно од него, на 
надморска височина од 160 мегри во шеесеттиге 
годипп с подигната нова населба позната под 
имсто Агиос Христофорос (24°08' х 40"58'). Нова- 
га паселба е подигната во близина па иекогашно- 
то мочурипгге кое по извршените мелиорации се 
прствори во многу плодно зсмјиштс. Тука биле 
сместепи семејства од планинските пасивни села.
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I Јаселбата прв пат е евидентирана во пописот од 
1971 година со 119 жители. Во 1981 година бројог 
на жителите се покачи на 243, а во 1991 година па 
308. со тенденција на патамошен пораст. Житс- 
Јттс добија плодно земјиигге на кос се произ- 
ведува ориз, пченица, градинарски култури и дру- 
ги земјоделски производи, а поради поволпите 
услови тука е развиено и краварството.

7) АПОВАТРА Αποβάθρα

Во агарот на општината Неа Ираклица, по- 
крај самиот морски брсг (24"19' х 40"52'), во пос- 
лсднигс годипи с подигната мала населба која 
како гаква прв пат се спомнува во пописот од 
1991 година под името Аповатра и со 14 жители. 
(Види и село Неа Ираклица.)

8) АХАТЛАР (АТЛАР)
- МИКРОХО.РИО11 Μικροχώριον
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На јужните падипи на планината Кушиница, 
на надморска височина од 340 мстри и околу 22 
километри југозападно од Правиште, до Граѓан- 
ска га војна лежсло селото Ахатлар (24"03' х 40*5 Г) 
кое адмипистратпвно влсгувало во сосгавот на 
општината Косруп. До 1924 годипа било насслс- 
но со Турци. Според К'нчов во иего живеелс 80 
Турци, додека во 1913 година с евидснтирано со 
149, а во 1920 година со 137 жители. По нивното 
принудно иселување во Турција во 1924 година ту- 
ка биле сместени бегалски ссмејства, чиј број па 
жители во 1928 година изнесувал 144. а во 1940 
година 230. Сслото се распаднало во теко г на Гра- 
ѓанскага војна и повеќс пе е подигнато, а негови- 
тс жигсли се прсселија во други населени места.

9) БА1БИ IIА ЛЕФТЕРА
- ЛУТРА ЕЛЕФТЕРОН Λουτρά Ελευθέριόν

Југозападно од Правиште и југоисгочно од 
Боблеп речиси крај самиог морски брег, на над- 
морска височина од 15 метри, постојат минерални 
бан.и познати под имсто Бањи на Лефтера (Лут- 
ра Елефтерон) (24"06' х 40°44'). Овие бан.и се спом- 
нуваат во пописите од 1913 и 1920 годииа, по без 
пасслснис, додека во пописот од 1928 година се 
рсгистрирани со 29, а во 1940 година дури со 87 
жигели. По Втората светска војпа место да се 
развие, оваа бања, која е расположена во непо- 
средна близина иа морскиот брег, покажува на- 
малуван.с иа бројот на житслите во 1951 годипа 
с евидентирана со 28, во 1961 година со 19, во 
1971 година со 5, во 1981 година само со двајца, а 
во 1991 година бсз жители.

10) БОБЛЕП
ΛΚΡΟΙ1ОТАМОС Ακροπόταμος

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

Околу 30 киломстри југозападно од Прави- 
ште и околу 9 километри северно од морскиот 
брсг, во подножјето на планината Кара Баир на 
надморска височина од 240 метри е сместепо сс- 
лото Боблен (24"02' х 40°47'). Тоа с самостојна оп- 
штипа во I Јравпшката околија (и. од 11.6.1928, Вл. 
в/к бр. 176/29.8.1928), со вкуппа површина на оп- 
штипскиот атар од 58 квадратни километри. Во 
нејзип состав влсгува и населбата Бањи на .Псф- 
гсра (Лугра Елефтерон). До 1924 годииа оваа на- 
сслба била населена со гурско и грчко населс- 
нис. Како гаква, К'пчов ја спомнува со 550 житс- 
ли, од кои 400 Турци и 150 Грци, додека во 1923 
година е евидентирана со 395, а во 1920 година со 
302 житсли. По принудпото иселуваље на Турци- 
гс во 1924 година тука биле сместени бегалски 
ссмсјства. Како такво, селото во 1928 година е 
рсгистрирано со 594, во 1940 годипа со 772, во 
1951 година со 916, во 1961 година со 994, во 1971 
година со 729, во 1981 година со 668, а во 1991 го- 
дина со 769 жи гели. Главни земјоделски произво- 
ди па сслото сс тутунот и пченицата, а населе- 
нисто делумно сс занимава со пчеларство и сто- 
чарство.

11) БОСГАНЏИЛИ 
-КИПИЈА Κηπία
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

11ст киломстри југозападпо од Иравиште и 
едсн километар северно од патот кој води од Со- 
лун за 11равиште и Кавала, во подножјето на пла- 
нина га Кушипица, на надморска височина од 160 
метри лежи селого Бостанџили (24°12' х 40°54'). 
Тоа претставува самостојпа општина во Правшп- 
ката околнја (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20. 
11.1919), во чиј состав влегуваат и селата Дрсно- 
во (Хортокопнон) и Горно Дреново (Ано Хорго- 
коппон). Вкуппата поврппша па оппггинскиот атар 
изнесува 31 квадра гсн километар. Селото во ми- 
патото претставувало чисто турска населба која 
според К'пчов имала 400 жители, додска во 1913 
година с евидентирана со 490, а во 1920 година со 
447 жители. 11о припудното иселување на Турци- 
те, во 1924 година во нса бплс сместени бегалски 
семејства, чиј број на жители во 1928 годипа из- 
несувал 541 и во 1940 годииа 692. Во 1941 година, 
спорсд бугарската статистика, селото имало 750, 
во 1951 година 669, во 1961 година 617, во 1971 го- 
дина 506, во 1981 година 434, а во 1991 годипа 366 
жи гели. I Јаселението располага со ограничена по- 
вршипа обработлива почва па која се произведу- 
ва главно тутун, а делумно жито, додска извесен 
број домаќинства сс занимаваат со сточарство.
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12) ВЕЛИЏИЛАР (ВЕЛЏЕЛЕР, ВЕЛЏИЛЕР)
-ДИМАРАС Δημαράς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Правиште, околу два кило- 
■ггра јужно од главниот пат што води од Солуп 
з-» Правшпте и Кавала, на надморска височина од 
140 метри, во подножјето на плаиината Кара Ба- 
гт смсстено е селото Велиџилар (24"09' х 40”5Г) 
■ос административно влегува во составот па оп- 
тг-ината Девекли. Селото Велиџилар до 1924 го- 
жва било населено со турско население. Како 
~кво. К'нчов го спомнува со 200 жители Турци, 
жжка во 1913 година е евидентираио со 141, а во 
1’20 година со 95 житсли. По нивното принудно 
■хлување во Турција, во 1924 годипа тука билс 
вестсни бегалски семејства. Бројот на нивпиге 
■жтелп во 1928 годипа изнесувал 128, а во 1940 го- 
жва 155. Во 1941 година, според бугарската ста- 

—ика. селото Велиџилар имал 149 жители, во 
«51 година 128, а во 1961 година 139 жители. Во 
■сшкот од 1971 година жителите од ова село сс 
взесметани во составот на општината Девскли 

жое се сме га дека е споено. Селото е приличпо 
кио. Главен производ е тутунот, а спорсдиио сс 
•с· гѕведуваат и разни видови жита. Население- 
х зелумно се занимава и со сточарство.

3) ВЛАХИКА
НЕО СИРАКО Νέο Συράκο (Βλάχικα)

Во атарот на градската општина Правиште, 
■ еаен километар северно од него, на надморска 
ксочива од 50 метри е сместена новоизградепа 
■киба која, поради етничката припадност на неј- 

жители кои се Власи, е наречена Влахика 
х 40°56'). Оваа населба прв пат е евиденти- 

рк во пописот од 1971 година со 89 жители. Во 
·* година се попишани 79, а во 1991 година 99 

~1И, кои по занимање претежно се сточари. 

падморска височина од 150 метри (24°1Г х 40°52') 
па поповолно место од постарата населба. Оваа 
насслба се води како посебна во пописот од 1951 
годииа со 43, а во 1961 година со 216 жигели. Во 
пописот од 1971 година се води како припоена 
населба, бидејќи и жителите од старага населба 
кои порано останале таму се преселиле во иовата 
населба која се смета за единствепа со старата и 
претставува нејзин континуитет. (Види и населба 
Авли Кој.)

16) ГОРЕНИ (ГОРИЈАН)
- ГЕОРЃАНИ Γεωργιανή
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

11а југозападните падипи на планината Ку- 
шипица, северозападно од Правиштс, на надмор- 
ска впсочипа од 260 мстри е сместено селото Го- 
реии (24°09' х 40°57'). Тоа претставува самостојна 
општина во Правшпката околија (н. од 3.4.1925, 
Вл. в/к бр. 91/10.4.1925), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 21 квадратен километар. Се- 
лото Горени во минатото било населено со тур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 400 житсли, додека во 1913 година е евиденти- 
рано со 802, а во 1920 година со 504 жители. По 
пивното принудно иселувањс во Турција, по сила 
на Лозанската конвепција, во 1924 годипа тука 
биле смсстепи бегалски ссмејства. Бројот на нив- 
ните житсли во 1928 година изнесувал 976, а во 
1940 година се покачи на 1.500. Во 1941 годииа, 
според бугарската статистика, сслото имало 1.482 
жители. Во 1951 година се попишани 1.608, во 1961 
година 1.469, во 1971 година, порадн помасовно 
иселување во поголемите градови, бројот на жи- 
тслите се намали на 930, додека во 1981 година се 
евидентирани 1.016 и во 1991 година 1.025 жители. 
Селото е прилично богато. Главни производи сс 
тутунот и пчеиицата, а иаселснието делумно се 
занимава*и со краварство.

- ВРИСИ Βρύση

Во близина на селото Карјаи, под чија оп- 
и и припаѓа, во пописотод 1981 година е еви- 
грана нова населба именувана Вриси, со 6 
ли. Во 1991 година бројот на нејзините жи- 
се покачи на 63.

' ГЕФИРА АВЛИС
- АВЛИ Αυλή (Γέφυρα Αυλής)

Се работи за новата населба Авли Ќој (Ав- 
■ ’ лигната по Граѓанската војна крај самиот 
"ѕ-^з пат што води од Правиште за Солун на

17)ГОРНО  ДРЕНОВО
- АНО ХОРТОКОПИОН
Άνω Χορτοκόπιον

Всушност се работи за старата населба Дрс- 
ново (Хортокопион), сместена на југоисточнитс 
падини на планината Кушиница, три километри 
западно од Правиште, на надморска височина од 
350 метри (24°13’ х 40°55'). Населбата, која админи- 
стра гивно влегува во составот на општината Бо- 
станџили, новото име го доби во поново време за 
да се разликува од новата истоимена населба из- 
градена на поповолно место, во која се преселил 
поголемиот број од жителитс на старата населба. 
Горно Дреново (Дреново), иако носи словенско 
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име, во минатото било населено со турско насе- 
лспис. К'нчов го спомнува со 250 жители Турци, 
во пописотод 1913 година с евидентирано со 272, 
а во 1920 година со 286 жители. По иселувањето 
на Турците во 1924 година тука билс сместени бе- 
галски семејства, кои во 1928 година брослс 218 
жители, во 1940 година 361, во 1941 година според 
бугарската статистика 280, во 1951 година 404, во 
1961 година 457, во 1971 година 16, во 1981 година 
22, а во 1991 година 27 жители. Намалувањето на 
бројог на жителите се должи на нивното пресс- 
лување во новата населба (види и населба Дрсно- 
во - Хортокопиои). Основен земјоделски произ- 
вод с тутунот.

18) ДЕВЕ КИРАН
-МЕЛИСА Μέλισσα
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Осум километри југозападно од Правиште п 
сдсн километар јужно од главниот паг што води 
од Правиште за Солун на надморска височипа од 
130 мстри лежи селото Дсвс Киран (24°12' х 40°52'), 
кое административно влегува во составот на оп- 
штината Рехимли. Девс Киран, како и сиге окол- 
ни села, до 1924 година било населено со 'Гурци. 
Како такво, К’нчов го спомнува со 250 жители, 
додека во 1913 година с евидентирано со 302, а во 
1920 година со 292 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1924 година тука биле 
сместени бегалски семејства. Бројот на иивните 
жители во 1928 година изпесувал 293, во 1940 го- 
дина 335, во 1941 година според бугарскага ста- 
тистика 350, во 1951 година 325, во 1961 година 
261, во 1971 година 205, во 1981 година 203, а во 
1991 годииа 216жители. Основен земјодслски про- 
извод на насслението е тутунот, а во поново вре- 
ме и пченката, како и други производи од ново- 
освоеното земјиште на исушеното мочуриште Те- 
наги Филипон.

19) ДЕВЕКЛИ (ДЕЛЕКЛИ)
- КАРАВАНГЕЈ1ИС Καραβαγγέλης
(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 9 километри југозападно од Прави- 
шге и два киломе гра јужно од главниот пат што 
води од Солун за Правиште и Кавала иа падмор- 
ска височина од 108 метри лежи селото Девеклл 
(24°10' х 40°5Г). Тоа претсгавува самостојна оп- 
штина во Правишка га околија (н. од 18.7.1957, Вл. 
в/к бр. 161/28.8.1957), во чиј состав влегува и се- 
лото Демирли. Вкупната површина на општински- 
от атар изнесува 14 квадратни киломстри. Село- 
то Девекли до 1924 година било населено со тур- 
ско населснис. Во пописот од 1913 година е еви- 

дентирано со 171, а во 1920 годииа со 137 жителв 
11о нивното принудно иселување во Турција вс 
1924 годипа тука биле сместени бегалски ссме - 
ства чиј број па жители во 1928 годипа изнесува.-. 
208, во 1940 година 293, во 1941 годииа спорсд бу 
гарската статистика 301, во 1951 годипа 280, вс 
1961 година 299, во 1971 година 402, во 1981 годи- 
на 447, а во 1991 годипа 388 жители. Зголемува- 
н>ето на бројот на жителите во 1971 година сс 
должи на фактот пгго тука се пресметани и жи- 
1СЛИТС на соссдпото село Велиџилар (Димарас . 
кос сс смста како припоена населба. Главен про 
извод на селото е тутунот, а во помала мера сс 
одглсдува и пчепица. Дсл од населението се за- 
нимава и со сточарство.

20) ДЕДЕ БАЛИ
- ГАЛИПСОС Γαληψός
(н. од 12.3.1928. Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

11а југозападните падини на планината Ку- 
шипица. околу 30 киломстри југозападно од Пра- 
випгге, на надморска височина од 200 мстри, н- 
сден киломстар северио од главниот пат што в^ 
дп од I Јравиште за Солун, сместеио е селото Де- 
дс Бали (23°57' х 40°49'). Тоа претставува самостој- 
па оппггина во Правишката околија (н. од 2.11.1934. 
Вл. в/к бр. 395/15.11.1934), со вкуппа површина н« 
оппгтинскиот атар од 24 квадратни километри 
Дсдс Бали до 1924 година било паселепо со Тур- 
ци. Во 1913 годииа с евидеитирано со 207, а ве 
1920 година со 167 жители Турци. По нивното 
присилно иселување во Турција тука билс смес- 
тсни бегалски семејства. Нивниот број во 1928 
година изнесувал 220, во 1940 година 438, во 194' 
година спорсд бугарската статистика 500, во 1951 
година 348, во 1961 година 431, во 1971 године 
363, во 1981 година 338, а во 1991 година 372 жи- 
тсли. Дсде Бали е полупланинско село и прилич- 
но пасивно. Населението живее од производство 
на тутун, а дслумно жито, и од сточарство.

21) ДЕМИРЛИ
- СИДИРОХОРИОН Σιδηροχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Правиште, околу два кило- 
мстра јужно од главпиот иат што води од Пра- 
виште за Солун, на ссверниге падини на плани- 
ната Кара Баир на надморска височина од 115 
метри е сместено сслото Демирли (24°09' х 40°5Г) 
До 1957 година тоа претставувало самостојна оп- 
штина, но тогаш седиштето на општината било 
пренесено во соседното поголемо село Девекли. 
така што тоа сега административно влегува во 
составот на опшгината Девекли. Како и речиси 
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сите околни села така и ова село до 1924 година 
било населено со турско населепие. К'нчов го 
спомнува со 360 жители Турци, додека во 1913 
година с евидентирано со 249, а во 1920 година со 
213 жители. Но нивното принудно иселување во 
Турција, по сила на Лозанската конвенцпја, во 
1924 година тука биле сместени бегалски семеј- 
ства. Во 1928 година бројот на жителите изне- 
сувал 287, во 1940 година 310, во 1941 година според 
бугарската статистика 317, во 1951 година 318, во 
1961 година 301, во 1971 година 337, во 1981 
година 270, а во 1991 година 257 жители. Земјата 
со која располага селото е скудна, а осповни 
земјоделски производи се тутунот и пченицага. 
Населението се занимава и со краварство.

22) ДОЛПА ЛОКВИЦА
- ОФРИНИОН (ΚΛΤΟ ЛАКОВИЌА) 
Οφρύνιον (Κάτω Λακκοβίκια)
(п. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 267/21.10.1954)

Недалску од Орфапскиот Залив, југоисточно 
од Ссрсс и југозападно од Правиштс, околу два 
километра северозападно од главниот пат нгго 
води од Солун за Правиште и Кавала, на надмор- 
ска височина од 140 метри е сместено селото Дол- 
на Локвица (23°55' х 40°48'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Правишката околија (н. од 30. 
9.1925, Вл. в/к бр. 289/6.10.1925), со вкупна повр- 
шипа па општинскиот а гар од 22 квадратни кило- 
мстри. Селото Долна Локвица во мина гото прст- 
ставувало мала чифлигарска паселба во која жпвс- 
елс неколку грчки семсјства. Во пописот од 1913 
година се води како напупггена населба, додека 
во 1920 годипа е евидснтирано со 120 жители, нај- 
веројатно бсгалски семсјства од Источпа Траки- 
ја. Малку подоцна тука биле сместени и други до- 
сслспички семејства, така што во 1928 година сс- 
лото е регистрирано со 629 жители, од кои 456 бе- 
галци дојдепи по 1922 година. Поради поволните 
услови за живеење, во 1940 година бројот на жи- 
тслите на сслото пораснал на 784, а во 1941 годи- 
на во бугарската статистика се евиденгирани 724. 
Во 1951 година селото има 905, во 1961 а во 1991 го- 
липа 880 жители. Тука е сместена жапдармериска 
станица која врши надзор и врз неколку околни 
села. Населението произведува големи количес- 
тва гутун, пченица и делумно памук, детслина и 
други земјоделски производи. Прилично е разви- 
ено и сточарс гвото, посебно краварството.

23) ДОЛНО КОЧАН
- ПАНАЃА (КАТО АКРОВУНИОН) 
Παναγιά (Κάτω Ακροβούνιον)
(н. бр. 422/30.6.1964, Вл. в/к бр. 166/26.9.1964)

Во атарот на општината Правиш ге и само 4 
кплометри јужно од него, крај главниог пат што 

води од Правишге за Солун, на надморска висо- 
чина од 190 метри по В гората светска војна с по- 
дигната пова насслба во која почпалс постепено 
да се населуваат жителите од планипското село 
Кочан (24°15' х 40°54'). Населбата прв пат е реги- 
стрирана во пописот од 1961 година со 346 жите- 
ли. Во пописотод 1971 година с евидентирана со 
364, а во 1981 година со 511 житсли под новото пмс 
11анага (Богородица). Во 1991 година бројот па неј- 
зинитс жители се покачи на 655. Атарот на ссло- 
то Кочан (Акровунион), кое порано влегувало во 
составот на општината Бостанџили (Кипија), со 
наредба од 10.7.1964 (Вл. в/к бр. 133/13.8.1964) и 
со нарсдбата па МВР бр. 34663/12.5.1966 е одзс- 
мсн од Бостанџили и приклучсн заедпо со новото 
село кон градскага општииа Правипгге. Жители- 
те од пскогапшото село Кочан и натаму ги држат 
своите имоти на кои произведуваат главно тутун.

24) ДРАНИЧ (ДРЕНИЧ)
- АНТИФИЛИПИ Αντιφίλιπποι
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 7 километри северозападно од Пра- 
виштс, во подножјето на планината Кушипица, 
па надморска височипа од 100 метри е сместсно 
селото Дранич (24°13' х 40"57'). Тоа претставува са- 
мостојна ошптипа во Правишката околија (19.3. 
1928, Вл. в/к бр. 60/18.4.1928), со вкупна површи- 
па на општинскиот атар од 11 квадратни киломс- 
три. Селото Дранич во минагото било мешана 
населба во која живеелс Македонци муслимани и 
Турци. Според К'нчов во селото живселе 400 Тур- 
ци, додска во поиисот од 1913 година сс евиден- 
гирапи 509, а во 1920 година 438 житсли. По нив- 
ното принудно иселување во Турција, по сила на 
Лозанската коивснција, тука билс сместени бе- 
галски семејства. Бројот на нивнитс жигели во 
1928 година изнесувал 555, во 1940 годипа 832, во 
1941 година според бугарската статистика 878, во 
1951 година 951, во 1961 година 960, во 1971 годи- 
на 802, во 1981 година 859, а во 1991 година 813 
жители. Основни производи на селото се туту- 
ио г, пченицата и пчеиката.

25) ДРАНЛИ Δρανλή

Во атарот на општината Орфан, вероја гно 
во подножјето на Кушиница, во минатото посто- 
сла турска населба која била позната под имего 
Дранли. Оваа населба, која не ја спомнува К'н- 
чов, во пописот од 1913 година с евидснтирана со 
131 жител. Населбата е забелсжапа и при форми- 
рањето на општината Орфан во 1919 година, но 
нс се спомнува при пописот од 1920 година. Со 
актот бр. 50893 од 1927 година населбата се бри- 
ше од свиденција како ненаселена.

15 Населените места во Егејска Македонија - I дел
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26) ДРЕЗНА
МИРТОФИТОН Μυρτόφυτον

(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Југозападпо од Правиште, на јужните пади- 
ни на планината Кара Баир, на надморска висо- 
чина од 300 мстри е сместено селото Дрезна 
(24°12' х 40°50'). Тоа прстставува самостојна општи- 
на во Правишката околнја (п. од 8.4.1927, Вл. в/к 
бр. 66/19.4.1927), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 31 квадратен километар. Сслото во 
минатото било населепо со грчко население. К'и- 
чов го спомнува со 350 грчки жители, во 1913 го- 
дина е евидентираио со 392, а во 1920 година со 
240 житсли. По 1923 годлна тука биле сместени 
170 доселеници, така што Дрезна до 1928 година 
пораснала на 402 житсли. Во 1940 година се по- 
пишани 567, во 1941 година според бугарската ста- 
тистика 580, во 1951 година 574, во 1961 година 
538, во 1971 година 499, во 1981 година 516, а во 
1991 година 480 жители. Поради тоа ш го поголе- 
миот дел од атарот е во близина на морскиот 
брсг, тука многу добро успева маслинката. Се 
смста дска во атарот иа селото постојат околу 
15.000 корени маслинови дрвја, од кои се собира 
многу маслинов плод. Прилично е развиено и сто- 
чарството.

27) ДРЕНОВО
- ХОРГОКОПИОН Χορτοκόπιον
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Се работи за новоподигната населба Дре- 
ново (Хортокопион) (24°14' х 40°56') изградена око- 
лу 4 километри северно од старата населба на 
надморска височина од .70 мстри крај самиот пат 
кој води од Правиште за Зилјахово, на околу 4 
километри севсрозападно од Правиште. Оваа на- 
селба како новоизградена прв пат е рсгистрирана 
во пописотод 1971 година со 393 жители. Во 1981 
година има 348, а во 1991 година 395 жигели, за 
разлика од старата пасслба Горно Дреново (Дре- 
ново) која во 1991 годипа се води само со 27 жи- 
тели. И оваа населба, како и постарага, сиаѓа во 
општината Бостанџили (види и с. Горно Дреново 

Ано Хортокопион).

28) ДУРМУЗЛУ (ДУРМУIIIЈ1И)
- МЕСОТОПОС Μεσότοπος
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

Околу два киломедра јужно од главниот пат 
пгго води од Солун за Правиште и Кавала, во под- 
ножјето на планината Кара Баир, на околу 10 
километри југозападпо од Правиигге, на падмор- 
ска височина од 140 метри с смсстено сслото Дур- 

музлу (24°10' х 40°5Г), кое адмипистративно вле- 
гува во составот на општипата Девекли. Како и 
ситс околпи села така и селото Дурмузлу до 1924 
година било насслено исклучигелно со турско на- 
селепие. Како такво, К’нчов го спомиува со 220. 
во 1913 година е евидентирано со 225, а во 1920 
година со 187 жители. По нивното присилно исе- 
лување во Турција во 1924 година тука биле смес- 
гепи бегалски семејства. Бројот па нивните жв- 
тели во 1928 година изнесувал 211, во 1940 година 
се попишани 300, во 1941 година според бугарска- 
та статистика селото имало 305, во 1951 годива 
259, а во 1961 година 264 житсли. Во пописите ох 
1971, 1981 и 1991 година бројот на неговите жв 
тели е пресметан во составот на селото и опигг»- 
ната Девекли, бидејќи претставуваат една насо- 
ба. Дурмузлу е мошнс пасивна населба, чиј осњ> 
вен земјодслски производ е тутун, делумно се оан 
глсдува пченица, а населението се занимава и сз 
сточарство.

29) ЕЛЕЏИК (ЕЛИЏИК)
- АЕТОПЛАЃА Αετοπλαγιά
(II. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На југозападните падини на планината 
шиница, севсрно од главниот пат што води од 
лун за Правипггс и Кавала, на околу 6 киломе 
југозападно од Правиште до Граѓанската вс 
постоело малото село Елеџик (24°1Г х 40°53' .' 
административно влегувало во составот на 
штипата Османли. Селото во минатото било ’ 
то турска паселба која К'нчов ја спомнува со 
жители. Во 1913 година е евидентирано со 21 
во 1920 година со 176 жители. По исслувањето 
Турците во 1924 година тука биле сместенв 
галски семејства. Со нови ге жители, во 1928 
дина селото се води со 205, во 1940 година со 1 
а во 1941 година според бугарската статисл 
има 225 жители. Сслото Елеџик настрадалс 
врсмето на Граѓанската војна и по нормалкз· 
њето на ситуацијата населението се прибралс 
соседното поголемо село Османли, но продсЈ 
ва и натаму да ги користи и обработува св 
имоти.

30) ЕНИ ЌОЈ (АРНАУТ МАХАЛА)
- АРВАНИТОХОРИ Αρβανιτοχώρι

Југозападно од Чиста и југоисточно οι 
њите на Лефтера до Балканските војни по 
мала насслба позната под името Ени Кој (2 
40°44'). К'нчов ја спомнува со 85 грчки ж 
Изглсда дека оваа населба се распаднала с 
бидејќи нс се спомиува ии во една подоп 
статистика. Не е исклучено дека се работв 
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селбата која во бугарската статистика од 1941 
година се спомнува како Арванитохори, но без 
жители, која во својата репортажа од 4 јули 1961 
година ја спомнува и Елиникос Ворас исто така 
како напуштена паселба.

31) ИСИРЛИ (ЕСИРЛИ)
- ПЛАТАНОТОПОС Πλατανότοπος 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 22 километри југозападпо од Прави- 
ште, крај самиот пат што води од Солун за Пра- 
вицгге и Кавала, на надморска височипа од 240 
метри с расположено селото Исирли (24°04' х 
40°5Г). Тоа претставува самостојна општипа во 
Правишката околија (н. од 16.10.1924, Вл. в/к бр. 
264/23.10.1924), со вкупиа површина на општин- 
скиот атар од 36 квадратпи километри. Исирли 
до 1924 година било населено исклучително со 
Турци. Како такво, К'нчов го спомнува со 125 жи- 
тели. додека во 1913 година е евидентирано со 441, 
а во 1920 годнна со 289 жители. По припудното 
иселување на Турците, по сила на Лозанската 
конвепција, во 1924 година тука биле сместсни 
бегалски семејства од Источна Тракија и Поид. 
Како такво селото во 1928 година имало 324, а во 
1940 година 463 жигели. По Граѓанската војна 
Исирли покажува зголемувањс поради доселува- 
н>е на житсли од соседните села Ахатлар (Ми- 
крохорион) и Чифлик (Трита) кои настрадале во 
времето на Граѓанската војна. Поради тоа село- 
то во 1951 година е евидентирано со 770 жи гели, 
во 1961 годииа со 861, во 1971 година со 748. во 1981 
година со 650, а во 1991 година со 631 жител. 
Населението произведува големи количества 
тутун и помали количества жито. Иако за сто- 
чарството постојат поволни услови, тоа не с зна- 
чителпо развиено.

32) КАЈ1Е ЧИФЛИК
НЕА Г1ЕРАМОС Νέα Πέραμος

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Јужло од Правиштс, крај морскиот брег на 
јаливот Лефтера, каде што во античко време по- 
стоел античкиот град Елефтеруполис, до Балкан- 
-хлте војни постоела мала населба позната под 
гмето Кале Чифлик (24° 18' х 40°50'). Таа била соп- 
сгвеност на турски бег, а главио служена како 
■ ·~ιο пристаниште за товарсње и растоварањс на 
ггока памснета за околијата. Во пописот од 1913 
■одина населбата е евидентирана со 153 жители, 

зборува за доселување на бегалски ссмеј- 
додека во 1920 годииа, поради познатитс на- 

стани од Првата светска војна, доаѓа до намалу- 
оње на бројот на жителите и населбата се води 

само со 85 житсли. По Грчко-турската војна на 
оваа мошне погодна локација биле смсстенп по- 
голем број бсгалски семејства од Псрамос, пора- 
ди што и насслбата била наречена Неа Псрамос. 
Оваа населба уште од 1925 годииа претставува 
самостојна општина во Правишката околија (н. 
од 3.7.1925, Вл. в/к бр. 171/11.7.1925), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 15 квадратни ки- 
ломе гри. Селото спорсд пописот од 1928 година, 
заедно со новото доселеничко население, веќе то- 
гаш имало 971 житсл. Во 1940 година се рсги- 
стрирани 1.093, во 1941 годипа според бугарската 
статистика 1.081, во 1951 година 1.269, во 1961 годи- 
на 1.244, во 1971 година 1.206, во 1981 година 1.673, а 
во 1991 година 2.032 жители. Основно занимање на 
ссланигс с земјоделство и главен пронзвод е ту- 
туиот. Делумно се развиепи овоштарството и ло- 
зарството, а посебно внимание му се посветува и 
на краварството. Тука е смесгсна жандармериска 
станица која врши надзор и врз неколку околни 
села. Дсл од жителите се занимаваат со занает- 
чиство, со ситна трговија и со риболов, а некои 
работат како пристанишни работници, бидејќи се- 
лото и натаму прстставува мало пристаншпте од 
кое се пренесува главно лигнитот кој се добива 
во јаглеиокопите на Кушипица и сс префрла во 
пирејското пристаниште. Во послсдио времс вни- 
мание му сс посветува и на гуризмот, за игго пос- 
тојат поволни услови.

33) КАРЈАН (КАРМАНИ) 
-КАРЈАНИ Καριανή 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Помалку од два километра северно од мор- 
скиот брег и околу 40 километри југозападно од 
Правиигге, па надморска височина од 60 метри се 
наоѓа селото Карјан (23°59' х 40°45'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Правишката околија 
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 44/7.2.1929), со вкупна 
површина на опиггинскиот атар од 34 квадратни 
километри. Селото во минатото било населено со 
зурско, ромско и грчко население. К'нчов го спом- 
нува со 600 жители, од кои 400 Грци, 150 Турци и 
50 Ромн. Во 1913 година е свидснтирано со 635, а 
во 1920 година со 211 жители. По иселувањето на 
муслиманското население во Турција во 1924 го- 
дина гука биле сместени поголем број бегалски 
семејства. Според статистиката од 1928 годипа ту- 
ка биле доселени 207 лица дојдени по 1922 годи- 
на. Селото во 1940 година имало 597, а во 1941 
година според бугарската статистика 550 жители. 
Во 1951 година имало 630, во 1961 година 689, во 
1971 година 487, во 1981 година 528, а во 1991 го- 
дина 647 житсли. Основни проиводи на населсни- 
ето се тутупот и пченицата. Селото располага со 
доста голем фонд на маслинови дрвја, од кои се 
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добиваат маслинки и маслиново масло. Делумно 
с развиено и сточарството.

34) КОСРУП (КУСОРОБ)
- МЕСОРОГ1И Μεσορόπη

На јужните падипи на планината Кушиница, 
околу сден киломстар северно од патот што води 
од Солуп за Правипгге и Кавала, па иадморска 
височипа од 310 метри, околу 20 километри југоза- 
падно од Правиштс, лсжи селото Косруп (24°05' х 
40"52'). Гоа претставува самостојна општина во 
Нравишката околпја (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
251/20.11.1919), со вкупна површина на општип- 
скиот атар од 28 квадратни километри. По се из- 
гледа дека сслото ушге од поодамна било на- 
сслсно со грчко население. Како такво го спом- 
нува и К'пчов - со 780 грчки жители, додека во 
1913 година е евидентирано со 1.478, а во 1920 го- 
дина со 866 жители. По 1923 година во него биле 
сместени и дссетина бегалски ссмејства (со вкуп- 
но 47 бегалцп). Бројот па жителитс во 1928 годи- 
па изнесувал 1.197, во 1940 година 1.400, во 1941 го- 
дина според бугарската статистика 1.456, во 1951 
година 1.309, а во 1961 година 1.207 жители. Во 
1971 година, поради помасовно иселување во по- 
голсмите градови, нивниот број опадна на 802, во 
1981 година на 735, а во 1991 година на 648 жите- 
ли. Во селото с сместена жандармериска станица 
која врши надзор и врз неколку околни села. Об- 
работливите површини се мошне ограничени, а 
главни земјоделски производи се тугупот и пче- 
пицата. Порано сточарството било мошнс разви- 
сно, по во поново врсмс нема посебно значење.

35) КОЧАН (КОЧАНИ, КОЧЕН)
- АКРОВУНИОН Ακροβούνιον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

На југоисточниге падини на планината Ку- 
шиница на надморска височина од 240 метри, са- 
мо четири километри југозападно од Правиште, 
до неодамна постоеше населбата Кочан (24°13' х 
40°54') која административно влегуваше во соста- 
вот на оппггината Бостанџили. Ова село до 1924 
година било населено исклучително со Турци. Ка- 
ко такво, К'нчов го спомнува со 200 турски жите- 
ли, додека во 1913 годипа е евидентирано со 278, 
а во 1920 година со 214 жители. По нивното при- 
нудно иселување во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, во 1924 година тука билс сместени 
бегалски семејства. Бројот на пивнитс жители во 
1928 година изнесувал 353, во 1940 година имало 
455, во 1941 година според бугарската статистика 
480, а во 1951 година 492 жители. Малку подоцна 
почнала да се гради нова населба на околу три 

километри појужно од старата, крај самиот гла- 
вен пат шго води од Правиште за Солун, која вс 
почетокот била наречеиа Като Акровунион (Долвс 
Кочан), а малку подоцна е позната под имет: 
Панаѓа (Богородица). Поради тоа Кочан во 196: 
година покажува намалување на бројот на житс- 
лите. Тогаш има 198 жители, а во 1971 година к- 
ќе с избришан од евидснција, бидејќи сите негоаж 
жители се прсселсни во новата населба Пана*1 
(Като Акровуниоп) (види и паселба Панаѓа - Аѕ- 
ровуниоп).

36) КУЛАЛИ
-ПИРГОХОРИОН ΓΙυργοχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11 - ^41

На сден километар северно од главниет М· 
Μίτο води од Солун за Правиште и Кавала ι ј· 
гозападно од Правиште, од каде е оддалеченс «·>] 
лу 10 километри, во подножјето на план^иИ 
Кушиница на надморска височина од 180 метзвв 
расположено селото Кулали (24°09' х 40°52 ■■ 
административно влегува во составот на сзд| 
пата Четакли. Кулали до 1924 година било ѕаЛ 
лепо исклучително со турско население. 
го спомпува со 100 жители Турци, додека вг вИ 
година е евидентирано со 198, а во 1920 годЧД 
153 жители. По принудното иселување на ДМ 
ците, по сила на Лозанската конвенција. во 
година тука биле сместени бегалски 
Бројот на нивпите жители во 1928 годие* 
сувал 196, во 1940 година 257, а во 1941 голиввМ 
ред бугарската статистика 260. Во 1951 
попишани 273, во 1961 година 255, во 19“ 1 1 
година по 182, а во 1991 година 151 житех 
вен производ на селото е тутунот, а во 
ме се одгледува пчепка и други земјодехсжж^· 
тури, кои се произведуваат на новите 
ВИ ПОВрШИНИ, ДОбиСНИ ОД ИСушеНОТО 
мочуриште на Тенаги Филипон.

37) КУЧКАР
- ЕЛЕОХОРИОН Ελαιοχώριον 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/кбр. 413 — -

Селото Кучкар е смсстено на југ: 
падини на планината Кара Баир на 
височина од 90 метри, југозападно ол 
и недалеку од морскиот брег (24°14' х - ’ 
претставува самостојна општина во Г.з 
околија (н. од 22.11.1933, Вл. в/к бр. ЗЅ2<И 
со вкупиа површина на општинскиот 
квадратни километри. Селото Кучкар гпМ· 
чов имало 500 турски жители, а кахг 
1913 година е евидентирано со 396, а ИИ 
дина со 359 жители. По пивното првсижгвв· 
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вање во Турција во 1924 година тука биле смес- 
тени бегалски семејства од Источна Тракија. Се- 
ло го со новите доселеници во 1928 година имало 
620, во 1940 година 987, а во 1941 година според 
бугарската статистика 962 жигели. Во 1951 годи- 
на се попишани 1.011, во 1961 година 1.072, во 1971 
година 1.131, во 1981 година 1.204, а во 1991 годи- 
на 1.158 жители. Населението одгледува тутув, 
овошје, грозје и маслипки.

38) ЛЕФТЕРА
- ЕЈ1ЕФТЕРЕ Ελευφθεραί

Јужно од Правиште и северозападно од 
Кале Чифлик на надморска височина од 60 метри 
лежи селото .Пефтера (24°16’ х 40°5Г). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Правишката околија 
(н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со вкуп- 
на површина на опиггинскиот атар од 20 ква- 
дратни километри. Селото во минатото било се- 
диште па турски мудир, а населението било ме- 
шано. Според К’нчов Лефтера било населено со 
300 грчки и 300 турски жители за кои К'нчов сме- 
та дека биле од грчко потекло. Во 1913 година 
селото е евидснтирано со 855, а во 1920 година со 
"37 жители. По иселувањето на Турцитс во 1924 
година, по сила на Лозанската копвенција, тука 
биле смесгени 677 доселеници од Источна Тракија 
п од Мала Азија, така што селото повторио ста- 
нало мешана населба со старогрчко нассление и 
бегалци. Како такво, во 1928 година е рсгистри- 
рано со 973 жители, во 1940 година со 1.384, во 
1941 година според бугарската статистика има 
1.270, во 1951 година 1.582, во 1961 година 1.471, 
во 1971 година 1.347, во 1981 година 1.410, а во 
1991 година 1.369 жители. Основни земјоделски 
производи на селото се тутунот, овошјето и гро- 
зјето. Делумпо с развиено и сточарсгвото.

39) ЛОГУР МАДЕЛА Λογχούρ Μανδέλα

Во пописот од 1913 година во составог на 
'ппггинскиот атар на Орфан се спомнува напу- 
пггена чифлигарска населба под името Логур Ма- 
зела. Оваа чифлигарска населба се спомнува и 
при формирањето на општината Орфан во 1919 
година, но без да се спомене бројот на нјзините 
жжтели. Населбата не била обновена, поради што и 
зе се спомнува во подоцнежните статистики за 
заселението.

40) ЛОГУР ПАШАЛИ Λογγούρ Πασσαλή

Во пописот од 1913 година во составот на 
дштинскиот атар на Орфан се спомнува мала 

чифлигарска паселба позиата под името .Погур 
Пашали, по без население, односно како напу- 
иггена. Оваа населба во пописотод 1920 година е 
евидснтирана со 50 жители. Бидејќи подоцпа пе 
била обновена, со актот на МВР бр. 50893/1927 е 
избришана од евидепција како иенаселепа.

41) МАНАСТИР СВЕТИ ПАНТЕЛЕИМОН 
- МОНИ АГИУ ПАНТЕЛЕИМОНОС 
Μονή Αγίου ΓΙαντελεήμονος

Во атарот па општината Османли во попи- 
сот од 1991 година е евидентирана нова населба 
(маиастир) со името Мони Агиу Пантелеимонос 
со 10 жигели. Веројатио се работи за постар, а 
сега обновсн манастир.

42) МЕГАС АЛЕКСАНДРОС
Μέγας Αλέξανδρος

Во пописот од 1991 година во атарот на оп- 
штината Орфан е евидентирана нова, всројатно 
приморска, населба со имсто Мегас Александрос 
со 28 жители. (Види и село Орфан.)

43) МЕНДЕШЕЛИ Μενδεσσελή

Во атарот на општииата Орфан во минатото 
посгоела мала чифлигарска населба позната под 
името Мсндешели, веројатно населсна со турско 
население. Оваа мала населба во пописотод 1913 
година е евидснтирана со 30 жители. По се изгле- 
да дска малку подоцна се распаднала, бидејќи не 
се спомнува во пописот од 1920 година, а со 
актот на МВР бр. 50893/1927 е избришана од 
евиденција како непаселена односно напуиггсна.

44) МЕШЕЛИ
-ДРИЈАС Δρυάς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Правипгге, на мала одда- 
леченост од Палеохор, сместено е селото Меше- 
ли (24°1Г х 40°57') кое административно влегува 
во составот на општината Палеохор. Во мина- 
тото било насслено со Турци. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 160 турски жители, во 1913 година 
е евидептирано со 152, а во 1920 година со 57 жи- 
тели. По иселувањето на Турците во 1924 година 
тука биле сместени бегалски семејства. Во 1928 
година сслото имало 91 жител, додека во пописот 
од 1940 година бројот на населението е пресме- 
тан во составот на селото Палеохор (Палео- 
хорион). Во 1941 година според бугарската стати- 
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сгика селото имало 200 жители, во пописот од 
1951 година во селото се попишани 339 жители, 
додека во пописптс од 1961, 1971, 1981 и 1991 го- 
дина Мешслп ис сс спомнува, бидејќи с споено со 
соседното село Палсохор.

45) МИСЕР ЧИСЛУК (МИСЕР ЧОЈ1У)
Μισέρ ’Γσολού

Мала чифлпгарска насслба во атарот на оп- 
штината Орфан, која во пописот од 1913 година 
се спомнува со 39 житсли, веројагно Турци. На- 
селбата с спомната и при основаљето на оп- 
штината Орфап во 1919 година, но нема подато- 
ци за пејзипото паселение. Со актог на МВР бр. 
50893/1927 населбата с избришана од евиденцпја 
како пенаселена односно напупггена.

46) МОНОЛИТОС БОБЛИЈАНИС
МОНОЛИТОС АКРОГ1ОТАМУ 

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

Во непосредна близина на ссло го Боблсн на 
југозападииге иадини на планината Кара Баир во 
минатого постоела мала, всројатно чифлигарска 
населба, познага како Монолитос Боблијаиис. 11а- 
сслбата се спомнува во пописот од 1913 година 
како наиуиггена, без паселсние, додека во попи- 
сот од 1920 годипа е евидснтирана со 70 жители. 
Оваа населба малку подоцна била иапуштена и 
повеќе како таква не се спомнува.

47) МОНОЛИ ГОС ФТЕРИС
Μονόλιθος Φτέρης

Во близина и во атарог на сслото Боблен 
(Акропотамос) во минатото постоела мала, ве- 
ројатно чифлигарска иаселба, позната како Мо- 
нолитос Фтерис. Оваа населба се спомнува во по- 
писот од 1913 година како напуштена, без пасе- 
ление, додека во пописот од 1920 година се води 
со 37 жители. Населбата во подоцпежниге попи- 
си не се спомнува, бидејќи таа како таква била 
напуштена.

48) МОШТЈАН (МЕШТЕНА)
-МУСГЕНИ Μουσθένη

Околу 15 километри југозападно од Прави- 
ште и едсн километар ссверно од главниот пат 
ιιιτο води од Солун за Правиште и Кавала на над- 
морска височина од 220 метри е сместено сслото 

Мошгјан (24°07 х 40°52'). Тоа претставува самос- 
тојна општина во Правишката околија (н. од 13 
11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со вкупна повр- 
шина иа општинскпот атар од 32 квадратни кило- 
ме гри. Селото Моштјап во минатото било насс- 
лено со грчко и турско населсние. К'нчов го спом- 
нува со 1.300 Грци и 900 Турци, во статистиката 
од 1913 година с евидентирано со вкупно 1.733. а 
во 1920 година со 1.342 жители. По присилното исе- 
лувањс на Турците во 1924 година тука биле смест- 
ени 983 доселсници, така шго сслото повторве 
станало мсшапа населба со домородно грчко на- 
ссление и бегалци. Во 1928 година како такво с 
регистрирано со 1.655, во 1940 година со 1.982 ж>- 
тели. Во 1941 годииа според бугарската статист»- 
ка има 1.896, во 1951 година 1.904, во 1961 годпва 
1.659. во 1971 година 1.048 (поради помасовно исе- 
луван.е во поголсмитс градовп), во 1981 годива 
1.004, а во 1991 година 868 жители. Тука с смес- 
тена жандармериска станица, како и поигга ко$а 
го опслужува месното население и жителите ех 
повеќе околни села. Сслого нс располага со про- 
страни обработливи површиии, по населениетг 
сепак произведува тутун, пчепица, а делумно 1 
сончоглед и детелина. Во скромни граници е ра> 
висно и сточарството.

49) МУРСАЛИ
-МОНОКАРИДЈА Μονοκαρυδιά
(н. од 11.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.193

На 9 километри јуѓозападно од Правиште 
на еден километар јужно од главниот пат ι 
води од Солун за Правиште и Кавала на сеЕ 
ните падини на плапината Кара Баир на надм 
ска височина од 140 метри с сместено малото 
ло Мурсали (24°1Г х 40°52') кое адмипистрати 
влегува во составот иа оппггината Девекли. И о 
населба, како и ситс околни, до 1924 годииа б 
населена со Турци. К'нчов го спомиува Мурс 
со 200 турски житсли, додека во 1913 годива 
евидснтирано со 83, а во 1920 година со 59 жјг 
ли. По нивното исслување во Турција во 1924 
дина тука биле сместени доселеници. Нивниот ά 
во 1928 годипа изнесувал 73, а во 1940 година 
жител. Во 1941 година спорсд бугарската стат 
тика селото имало 83, во 1951 година 57, а во 1· 
година 36 житсли. Во пописитс од 1971, 1981 
1991 година бројот на неговитс жители е прес 
тан во составот на селото Девекли, со кос 
смета како единствспа и соединета населба.

50) НЕА ИРАКЛИЦА Νέα Ηρακλίτσα

Околу 15 километри југозападно од Ка1 
и пепгго помалку југоисточно од Правилгге. 
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самиот морски брег на надморска височина од 
само 5 метри, по 1924 година е изградена нова бе- 
галска населба позната под името Неа Ираклица 
(24° 19' х 40°52'). Во неа биле сместени бегалски 
семејства од Источна Тракија. Населбата која се 
разви во убаво приморско село претставува са- 
мостојна општина во Правишката околија (н. од 
8.3.1929, Вл. в/к бр. 97/12.3.1929), со вкупна по- 
вршина па општинскиот атар од 11 квадратни ки- 
ломстри. Селото во 1928 година имало 389 жиге- 
ли, во 1940 година 470, а во 1941 година според 
бугарската статистика 500. Во 1951 година се по- 
пишани 449, во 1961 година 441, во 1971 година 
395, во 1981 година 399, а во 1991 година 416 жи- 
тели. Главни земјоделски производи на селото се 
тутунот, овошјето и во помала мера пченицата, а 
незначитслно е развиено и сточарството. Во по- 
следно време силно се развива туризмот. Семеј- 
ствата што потекнуваат од истоименото село 
Ираклица во Источна Тракија имаат поголем 
број (над 130 семејства) емигранти во Америка, 
од кои добиваат значителна парична помош.

51) НЕОС Ф АГРИС Νέος Φάγρης

Во близина на селото Орфан во последните 
години е подигната мала населба (веројатно при- 
морска), прв пат евиден гираиа како таква во по- 
писотод 1991 година под името Неос Фагрис со 4 
жители. (Види и село Орфан.)

52) НИКИШЈАН (НИКША)
- НИКИСЈАНИ Νικήσιανη

Селото Никишјан е расположено на северо- 
источните падини на планината Кушиница, иа 
надморска височина од 340 метри (24°09' х 40°57'), 
12 километри северозападно од Правиште. Тоа 
претставува самостојна општина во Правишката 
околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11. 
1919), во чиј состав влегува и новата населба 
Агиос Христофорос. Вкупната површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 35 квадратни киломе- 
три. Селото Никишјан упгге од постаро врсме 
било населено со грчко населеиие и во етнички 
поглед до денес не претрпело никакви промени, 
иако по 1923 година тука биле сместени 132 до- 
селеници. К'нчов селото погрешно го спомнува 
како помала населба со 860 грчки жители, би- 
дејќи Никишјан било големо, што се гледа од по- 
писотод 1913 година, кога се попишани 1.777 жи- 
тели, а од пописот од 1920 година кога има 1.632 
жители. Непосредно потоа селото почнало брзо 
да расте и да добива физиономија на гратче, за 
какво се смета и денеска. Никишјан во 1928 го- 
дина имал 2.331 жител, во 1940 година бројот на 

жителите се зголемил на 3.257, а во 1941 година, 
спорсд бугарската статистика, имал 3.180 житс- 
ли. Во 1951 година се попишани 3.446, а во 1961 
годииа 3.192 жители. Во 1971 година, поради по- 
интензивно иселување во поголсмите градови, 
бројот на жителите се намалил па 2.373 за по- 
вторпо да се покачи во 1981 година на 2.460 житс- 
ли. Во пописот од 1991 годипа е свидентирап со 
2.104 жители. Тука се сместени жандармериска 
станица и пошта која го опслужува месното па- 
селепие и жителите од неколку околни села. Ос- 
новен ироизвод на оваа голема населба е тутунот, 
со просечно годишно производство од 400.000 
килограми. Во непосредна близина на Никишјан 
постојат и рудници за злато кои не се експло- 
атираат, како и стариот манастир Кушипица из- 
граден уште во 518 година.

53) НУЗЛА
- АГИОС АНДРЕАС Αγιος Ανδρέας 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Во подножјето на планината Кара Баир, 
осум километри југоисточно од Правиште, неда- 
леку од морскиот брсг, на надморска височина од 
70 мстри е сместено селото Нузла (24°17' х 40°52'). 
Тоа претставува самостојна општина во Прави- 
шката околија (н. од 21.12.1934, Вл. в/к бр. 3/4.1. 
1935), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 7 квадратни километри. Селото Нузла во ми- 
натото било имот на рускиот светогорски скит, 
на кој работеле наемни работници од околните 
села. Во пописот од 1913 година се води како на- 
пупггена населба, додека во 1920 година се еви- 
дентирапи 162 житсли, сите бегалци. По 1922 го- 
дина тука се сместиле и други бегалски семејства 
од Понд, а имотот бил откупен од страна на др- 
жавата и поделен меѓу бегалските семејства. Се- 
лото во 1928 година е регистрирано со 217, а во 
1940 година со 335 жители. Во 1941 година спо- 
ред бугарската статистика имало 400 жители, во 
1951 година 389, во 1961 годииа 353, во 1971 годи- 
на 174, во 1981 година 204, а во 1991 година 282 жи- 
тели. Намалувањето на насслението се должи на 
помасовно иселуваље на жителите во поголеми- 
ге градови. И тука основен производ на населе- 
нието е тутунот, а делумно се одгледува пчени- 
цата. Незначително с развиено и сточарството.

54) ОРФАН
- ОРФАНИОН Ορφάνιον

Југозападно од Правиште, околу 3 киломс- 
три северно од морскиот брег, на надморска ви- 
сочина од 50 метри е сместено селото Орфан 
(23°57' х 40°48'). Тоа претставува самостојна оп- 
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штина во Правишката околија (н. од 13.11.1919, 
Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со вкупна површина на 
оппггинскиот атар од 15 квадратни километри. 
Оваа паселба во минатото била чифлик во кој 
според К'нчов живееле 20 турски жители, додека 
во 1913 година е евидентирана со 207, а во 1920 
година со 82 жители. По 1923 годипа тука сс 
сместиле 118 доселеиици со кои, заедно со прет- 
ходните, во 1928 година селото бросло 281 житсл. 
Во 1940 година нивниот број се покачил на 476, а 
во 1941 година, според бугарската статистика, сс- 
лото имало 512 житсли. Во 1951 година се попи- 
шани 548, во 1961 година 648, во 1971 година 410, 
во 1981 година 576, а во 1991 година 669 жители. 
Во селото е сместена жандармсриска станица, ко- 
ја врши надзор и врз иеколку околни села. Око- 
лината обилува со многу маслинови насади, од 
кои се добиваат маслинки и масло, а се произве- 
дува и многу тутун, нешто пчсница, додека сто- 
чарсгвото с слабо развиено.

55) ОРФАН ЧИФЛИК Ορφάν Τσιφλίκ

Во атарот на општината Орфан, во неговата 
непосредна близина во минатото постоела мала 
чифлигарска населба позната под името Орфан 
Чифлик, за која веројатно зборува К'нчов. Насел- 
ба га во пописот од 1913 година се води како на- 
пуштсна, додека во пописот од 1920 година с еви- 
дентирана со 29 жители. Малку подоцна таа била 
напуштена, и со актот на МВР бр. 50893/1927 е 
избришана од евиденција како ненаселена.

56) ОРФАН ЧИФЛИКЛЕРИ
Ορφάν Τσιφλικλερή

Во атарот на општината и село го Орфан до 
Балканските војни постоела уште една чифли- 
гарска пасслба, позната под името Орфан Чиф- 
ликлери. Населбата е рсгисгрирана во пописот 
од 1913 година, но како напуштена. Бидејќи не 
била обновена, во подоцнежните пописи веќе не 
се спомнува.

57) ОСМАНЛИ
- ХРИСОКАСТРОН
Χρυσόκαστρον
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Седум километри југозападпо од Правиште, 
во непосрсдна близина и северно од патот што 
води од Солун за Правиште и Кавала, на надмор- 
ска височина од 185 метри лсжи селото Османли 
(24°12' х 40°53'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Правишката околија (н. од 20.6.1946, 

Вл. в/к бр. 227/30.7.1946), со вкупиа површина на 
оппггинскиот атар од 6 квадратии километри. Се- 
ло го во минатото било населено исклучително со 
турско население. Спорсд К'нчов во него живее- 
лс 300 Турци, додека во 1913 година е рсгис гри- 
раио со 193, а во 1920 година со 186 жители. По 
припудното иселување на Турцитс, по сила на 
.Позапската конвенција, во 1924 година тука биле 
сместени поголем број доссленици. Нивниот број 
во 1928 годипа изнссувал 285, а во 1940 година 418. 
Во 1941 година, според бугарската статистика, се 
забслежапи 450, во 1951 година 611, во 1961 годи- 
на 577, во 1971 гоина 405, во 1981 година 376, а во 
1991 годииа 350 жители. Основеп производ е ту- 
гунот, а во поново врсме се одгледува и пченка. 
како и други земјоделски производи на обработ- 
ливите површипи добиени со исушувањето на 
блатото Тенаги Филипон.

58) ПАЛЕАМПЕЛА Παλαιάμπελα

Во атаро г на градската општипа Правиигге 
околу три километри источно од него, крај патот 
пгго води за Кавала, на надморска височина од “ 
метри е изградена нова населба позиата под име- 
то Палеампела (24°17' х 40°56'). Првпат е регистрг- 
рана во пописот од 1961 година со 668 жители. Во 
1971 година има 486, а во 1981 година 533 жите.п. 
преселени тука од попасивните планинскп седа. 
Во пописот од 1991 година оваа насслба е евидеѕ- 
тирана бсз жители, што значи дска сс распаднала

59) ПАЛЕОХОР (ПАЛИХОР)
- ПАЛЕОХОРИОН (АНТИФИЛИПИ^ 
ΙΊαλαιοχώριον (Αντιφίλιπποι)
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.192^
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192^

На југоисточиите падини на планината К 
шиница на надморска височина од 220 метгг_ 
километри северозападно од Правипгге, смесп 
голсмото село Палеохор (24°1Г х 40°57'). Тоа I 
ставува самостојна оппггина во Правишката 
лија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.191^1 
полуградски стагус. Вкупната површина ва 
штинскиот агар изнесува 23 квадратни ки. 
три. Во минатото селото претставувало ме 
населба со турско и грчко население. С1 
К'нчов гука живееле 950 жители, од кои 5 · 
ци и 450 Грци. Во 1913 година селото е е| 
тирано со 1.265, а во 1920 година со 1.168 ж 
По иселувањето на Турците, по сила на ' 
ската коивепција, тука биле сместени по 
број бегалски семејства, и тоа во турскотс
(1.051 доселеник), така што селото повторз:
нало мешана населба со домородно и со 
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население. Во пописот од 1928 година заедно со 
бегалците селото имало 1.892 житсли, а во 1940 
година нивниот број се покачи на 2.634. Во 1941 
година во бугарската статистика се води со 2.416, 
а во 1951 година со 2.263 жители. Во 1961 година 
се попишани 2.285, во 1971 година 1.843, во 1981 
година 1.754, а во 1991 годииа со 1.587 жители. 
Основен производ на населението е тутунот, ио 
се произведува и жито за подмирување на соп- 
ствени ге потрсби. Во ограничени размери с раз- 
виено и сточарството.

60)ПИРГОС Πύργος

Во атарот на селото Чиста, во нсгова непо- 
средна близина, во последните години е подигна- 
та мала паселба со името Пиргос, која за прв пат 
е евидентирана во пописот од 1991 годипа со 6 
житсли. Всројатно се работи за мала фарма во 
чија близина постои некоја стара кула, од кадс и 
го доби името оваа населба.

61) ПОДГОРЈАНИ
- ПОДОХОРИО11 IΊοδοχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 27 километри југозападно од Прави- 
пггс, на мала оддалечсност северно од пагот што 
води од Солун за Правиштс и Кавала, на падмор- 
ска височина од 320 метри е сместено сслото Под- 
горјани (24°0Г х 40°50'). Тоа претставува само- 
стојна оппггина во Правишката околија (н. од 13. 
11.1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), во чиј состав 
влегува и селото Шарли (Кокинохорион). Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесува 49 
квадратни километри. Иако носи словенско имс, 
во минатото селото било населено со грчко и со 
турско население. Според К'нчов тука живесле 
"00 жители, од кои 450 Грци и 250 Турци. Во 
пописотод 1913 година е евидентирано со 1.035, а 
во 1920 година со 538 жители, што укажува на 
фактот дека до сериозното намалување на бро- 
јот на населението дошло, веројатно, поради нас- 
таниге од Првата светска војна. По 1923 година 
тука биле сместени 432 бсгалци, така што во 1928 
година селото се зголемува и во него живеат 
1.066 жители - домородни Грци и бегалци од Ма- 
ла Азија. Бројот на жителите во 1940 година сс 
зголемува на 1.336, во 1951 година се регистрира- 
ни 1.062, а во 1961 годипа 1.128 жители. Во 1971 го- 
дина, поради помасовно иселување во поголсми- 
те градови, селото брои 835, во 1981 година 725, а 
во 1991 година 702 жители. Во поново време тука 
се сместени и околу 60 семејсгва на Каракачани 
сточари. Главен производ на селото с тутунот, со 
просечно производство од 130.000 килограми, а 

делумно се произведува и пчепица. Населението 
се занимава и со сточарство, кое е прилично раз- 
виеио пред се кај Каракачаните.

62) ПРАВИШГЕ (ПРАВИШГА)
- ЕЈ1ЕФТЕРУПОЛИС Ελευθερούπολις 
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/5.2.1929)

На 17 километри западно од Кавала, на глав- 
ииот пат ш го води за Солун, на надморска висо- 
чипа од 70 метри е сместено малото гратче Пра- 
виште (24°15' х 40°55'), седиште на Правишката 
околија (Закон бр. 3191 од 11/14 август 1924 го- 
дипа, Вл. в/к бр. 193/14.8.1924), со статус на оп- 
штипа од 1919 годипа (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 
251/20.11.1919) и со статус на градска општина од 
1946 година (п. бр. 107/26.9.1946, Вл. в/к бр. 290/ 
26.9. 1946). Атарот на општината, во чиј состав 
влегуваат и селата Влахика, Палеампела, Товља- 
ии (Ексохи) и населбата Долно Кочан (Панаѓа), 
опфаќа површина од 42 квадратни километри. 
Ова гратче уште од постаро време било седиште 
на истоимената каза, а во новитс услови седиште 
на околија во составот на Кавалскиот округ. Во 
минатото било населепо со Турци, Роми и Грци. 
Според К'нчов во него живееле 1.250 Турци, 1.200 
Роми н 1.100 Грци. Спорсд пописот од 1913 година 
Правипгге имало 3.113 жители, а во 1920 година 
2.389. По Лозанската конвенција и присилпото исе- 
лување на Турцитс и на добар дел од Ромите како 
муслимапи, гука сс населиле поголем број бегал- 
ски семејства, така пгго гратчето во 1928 година 
пораснало на 4.612 жители, а во 1940 година има- 
ло 4.999. Во 1941 година во бугарската статистика 
сс евидентирани 5.145, во 1951 година 4.599, во 
1961 година 5.448, во 1971 година 4.888, во 1981 го- 
дина 4.411, а во 1991 година 4.879 жители. Прави- 
ште, иако е цептар на околија, претставува земјо- 
делско гратче, но бидејќи е административен и 
економски центар на повеќе села и на околијата, 
во него постојат административни установи и други 
институции, како и трговски и занаетчиски дуќа- 
пи. Основен производ на населението е тутунот.

63) РЕХИМЛИ (РАХИМЛИ)
- МЕСЈА Μεσιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На десе гина километри југозападно од Пра- 
вишге, крај главниот пат што води од Правиште 
за Солун, на надморска височина од 125 метри е 
сместено селото Рехимли (24°1Г х 40°52'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Правишката око- 
лија (н. од 2.8.1927, Вл. в/к бр. 167/10.8.1927), во чиј 
состав влегува и селото Деве Киран (Мелиса). 
Вкупната површина на општинскиот атар изнесу- 
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ва 9 квадратни километри. Селото Рехимли во 
минатото било паселено исклучително со турско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 240 
турски жители, додека во 1913 годипа е евиден- 
тирано со 182, во 1940 година со 241, а во 1941 го- 
дина во бугарската статистика се води со зголе- 
мен број жители - 433. Во 1951 година се попи- 
шани 256, во 1961 година 245, во 1971 година 196, во 
1981 година 177, а во 1991 година 183 жители. На 
ограничените обработливи површини се произве- 
дува главно тутун и малку жиго.

64) САМОКОВ (САМОКОВО)
- ДОМАТИЈА Δωμάτια
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Југозападно од Правиште, крај самиот гла- 
вен пат што води од Правипгге за Солун, на над- 
морска височина од 160 метри лсжи селото Са- 
моков (24"09' х 40°52'). Т©а претставува самостој- 
на општина во Правишката околија (п. од 13.11. 
1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од само 10 квадратни 
километри. Селото Самоков во минатото било 
населено со Турци и Максдонци муслимани. К’н- 
чов го спомиува како чисто турска населба со 1.000 
жители, додека во пописот од 1913 година е еви- 
ден гирано со 843, а во 1920 година со 663 житсли. 
Во 1923-1924 година сите негови житсли како 
муслимани по сила на Лозанската конвенција би- 
лс иселени во Турција, а на нивно место биле 
сместени доселеници. Нивниот број во 1928 годи- 
на изнесувал 903 жители. Во наредните пописи 
бројот на жигелите се движел вака: во 1940 го- 
дина 1.157, во 1951 година 1.165, во 1961 година 
979, во 1971 година 657, во 1981 година само 551, 
а во 1991 година 512 житсли, односно население- 
то е преполовено поради масовно иселување во 
поголемите градови.

65) САРАНДА Σαράντα

Во непосредна близина на селото Неа Ирак- 
лица во последните години е подигната нова ту- 
ристичка приморска населба која прв пат како 
таква се спомнува во пописот од 1991 година со 
93 жители и со името Саранда. (Види и селото 
11еа Ираклица.)

66) ТОВЉАНИ (ГОЛЕМО ТОВЉАИИ, ТОЛЕР)
- ЕКСОХИ Εξοχή
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Околу 6 километри југозападно од Прави- 
ште, во атарот на градската општина Правиште, 
на надморска височина од 190 метри е сместено 

сслото Товљани (24°14' х 40°53') кое администра- 
тивно влегува во составот на градската општина 
Правиште (Елефтеруполис). Селото Товљани (Ек- 
сохи) до 1924 година било населено со чисто тур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 350 жители, додека во 1913 година е евиденти- 
рано со 180, а во 1920 година со 209 жители. По 
пивпото присилно иселување во Турција тука би- 
ле смссгени доселеници бегалци. Нивниот број 
во 1928 годииа изнесувал 243 жители, во 1940 го- 
дина се попишани 387, во 1941 година во бугар- 
ската статистика се водат 320, во 1951 година се- 
лото имало 409, а во 1961 година 402 жители 
Поради масовно иселување во поголемите градо- 
ви, во 1971 година бројот на населението опадна 
иа 263, во 1981 година на 172, а во 1991 година се 
покачи на 234 жигели. Основен земјодслски про- 
извод на населението е тутунот, додека пченица- 
га и пченката се произведуваат во ограниченв 
количесгва, за сопствени потреби.

67) ТУЗЈ1А Τούζλα

Јужно од селото Долна Локвица во близива 
на морскиот брег (23°55' х 40°46’) во седумдесет- 
тите години е подигната мала туристичка населбѓ 
позната под името Паралија Офриниу. Населба- 
та е подигната на местото на порано напуштенг- 
та населба Тузла која уште во пописот од 191? 
годииа е регистрирана како напуштена, без жг 
гели, додека во 1920 година се спомнува со 2*1 
жигел. Во подоцнежпитс пописи не се спомнув*. 
бидејќи с напуштена. Новата туристичка населп» 
прв па г се спомува во пописот од 1981 година сг 
7 жители, а во 1991 година е евидентирана со 1*2 
житсли, со перспектива да порасне уште повек;

68) ФТЕРИ Φτέρη

Јужно од Чиста и недалеку од морскиот ίγ·; ' 
(24°09' х 40°45') до 1924 година постоела мала чиф- 
лигарска населба позната под името Фтери ии 
Монолитос Фтерис. К'нчов ја спомнува со 11· 
жители Грци, додека во пописот од 1913 годие* с 
евидентирана со 166 жители. Малку подоцна г.- 
селбата се распаднала, бидејќи нејзиното мал> 
бројно нассление се прибрало во селата Чисп I 
Дрезна. Атарот на селото е вклучен во составл 
на општината Чиста.

69) ЧЕТАКЛИ (ЧАТАКЛИ)
- МЕЛИСОКОМИОН Μελισσοκομείο* 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11. К2Ѕ

Крај самиот главен пат кој води од Пс-м· 
пгге за Солун, на надморска височина од 16£» 
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три, смссгено е селото Четакли (24° 10' х 40°52’). 
Тоа претставува самостојна ошптина во Правиш- 
ката околија (н. од 24.6.1949, Вл. в/к бр. 164/29.7. 
1949), во чиј сосгав влегува и сслото Кулали. Вкуп- 
пата површина па општинскиот атар изпесува 7 
квадратни километри. Четакли, како и сите окол- 
ни села, до 1924 година било населено со турско 
население. Како такво, К'нчов го спомнува со 320 
жители Турци, додека во 1913 година с евидентп- 
рано со 287, а во 1920 година со 220 житсли. По 
нивното присилно иселување во Турција тука би- 
лс сместени бегалски ссмејства. Бројот па нивни- 
тс жлтели во 1928 година изнесувал 307, а во 1940 
годипа 397. Во 1941 година, според бугарската 
статистика, селото имало 485, во 1951 годипа 456, 
во 1961 годииа 447, во 1971 година 327, во 1981 
година 324, а во 1991 година 289 жители. Нассле- 
нисто произведува главно тугун, а на добиените 
обработливи површини од исушсното мочуриште 
на Тенаги Филипон сс одгледувааг пченка, пче- 
ница и други земјоделски култури.

70) ЧИСТА (ЧУСГЕ)
- ФОЛЕА Φωλεά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

На јужните падини на плапината Кара Баир 
југозападпо од 11равиште, на надморска височина 
од 265 метри е расположено сслото Чиста (24°09' 
х 40°49'). Тоа претставува самостојпа оппггина во 
Правишката околија (н. од 25.4.1946, Вл. в/к бр. 
148/8.5.1946), со вкупна површина па општински- 
от атар од 43 квадратни километри. По се из- 
гледа дека ушгс од постаро време селото било 
населено со грчко паселение. Како такво, К'нчов 
го спомнува со 85 житсли, додека во 1913 година 
е евидентирано со 122, а во 1920 година со 155 
жители. По 1923 годипа во него се иаселил пого- 
лем број бегалски семејства (вкупно 137 бегал- 
ци), така што во сслото во 1928 година се регис- 
трирани 190 житсли. Малку подоцна тука биле 
смсстени и семејства на сточари Каракачани. (До- 
селениците потекнуваат од Понд и Источна Тра- 
кија.) Поради новите доселувања бројот на жите- 
лите на селото во 1940 година порасна на 432, а 
во 1941 година во бугарската статистика се води 
со 408 жители. Во 1951 година се попишани 432 
жители, во 1961 година 530, во 1971 година исто 
така 530, во 1981 година 522, а во 1991 година 581 
жител. Основен производ на селото е тутунот. 
Жителите на селого се сопсгвеници и на околу 
50.000 маслинови дрвја, од кои се добиваат пого- 
леми количества маслинки и маслиново масло. 
Донекаде е развиено и сточарсгвото во чии рам- 
ки се одгледуваат кози и овци.

71) ЧИФЛИК
-ТРИТА Τρίτα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 24 километри југозападно од Прави- 
ште на јужните падини на планината Кушиница, 
на надморска височина од 365 метри било смес- 
тено сслото Чифлик (24°02' х 40°5Г) кое админи- 
стративно влегувало во составот на општипата 
Косруп. Оваа мала чифлигарска населба според 
К'нчов во минатото била населена со Роми. Како 
таква, тој ја спомнува со 66 жители, додека во 
1913 година е евидентирана со 154, а во 1920 го- 
дина со 71 жител. По нивното принудно иселува- 
ње во Турција како муслимани, по сила на Лозан- 
ска га конвенција, во 1924 година тука биле смес- 
гени доселсници. Нивниот број во 1928 година 
изнесувал 110, а во 1940 година 119 жители. На- 
селбата настрадала во времето па Граѓанскага 
војна, а по пормализирањето на ситуацијата, по- 
ради пасивноста на целиот крај и неговиот пла- 
нински каракгер, неговите жители не се вратија 
назад и пе го обновија селото, поради што тоа 
престана да постои како населба.

72) ШАРЛИ(СТЛИ)
- КОКИНОХОРИОН Κοκκινοχώριον 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

На југозападните падини на планината Ку- 
шиница, околу 30 киломе гри југозападно од Пра- 
виштс, крај самиот главен пат што води од Пра- 
виштс за Солун на надморска височина од 230 
метри лежи селото Шарли (24°00' х 40°49') кое ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
та Подгорјани. Селото порано било сместено 
околу два километра понасевер, но по Граѓан- 
ската војна е изградена нова населба крај самиот 
пат. Во минатото Шарли било населено со тур- 
ско население. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 125 жители, додека во 1913 година е евиден- 
гирано со 441, а во 1920 година со 270 жители. По 
нивното принудно иселување во Турција, по сила 
па Лозанската конвенција, во 1924 година во се- 
лото биле смесгени бегалски семејства. Бројот 
на нивните жители во 1928 година изнесувал 212, 
во 1940 година 210, во 1951 година 238, во 1961 
година 313, во 1971 година 254, во 1981 година 292, а 
во 1991 година 290 жители. Основен производ на 
населснието е тутунот, а делумно се одгледува 
жито за сопствени потреби. Прилично е разви- 
ено и сточарството.



ν/3 - САРИШАБАНСКА ОКОЛИЈА

1)АГАЛАР
- КРИНИ Κρήνη (Αγαλάρ)
(н. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Недалеку од десниот брег на рската Места, 
крај самиот пат што води од Кавала и Сари Ша- 
бан за Ксанти, на надморска височина од 70 ме- 
три лсжи малото село Агалар (24°45' х 4Г04'). Ова 
мало село во минатото било чифлигарска насел- 
ба со турско население, но бидејќи имало мал број 
жители тоа пе сс спомнува ниту од К'нчов ниту 
во пописитс од 1913 и 1920 годипа. Малку подоц- 
на тука биле сместени бегалски семејства. Об- 
новената насслба влегува во составот на општи- 
ната Бсклемеш. Бројот на новите бсгалски жите- 
ли во 1928 година изнесувал 108, а во 1940 година 
95. Во 1951 година Агалар имаше 78, во 1961 го- 
дина 81, во 1971 година 72, во 1981 година 67, а во 
1991 година 52 жители. Селото располага со огра- 
ничени обработливи површини, а населението про- 
нзведува главно тутун и жито.

2) АЛХАНЛИ (АХЛАНЛИ)
-АХЛАДИНИ Αχλαδινή
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Северозападно од Сари Шабан и североис- 
точно од Кавала на надморска височина од 440 
иетри, во подножјето на планината Чал Даг, до 
- раѓанската војна лежело селото Алханли (24°32' 
х 41°04'), кое административно влегувало во сос- 
^тавот на општината Олаџак. Селото Алханли 
Јо 1924 година било населено со Турци. К'нчов го 
саомнува со 150 турски жители, додека во 1913 
■ 'дина е евидентирано со 319, а во 1920 година со 

жители. По нивното присилно иселување во 
урција во 1924 година, по сила на Лозанската 

сгнвенција, тука биле сместени бегалски семеј- 
Бројот на нивните жители во 1928 година 

гзаесувал 131, во 1940 година 194, а во 1941 годи- 
«1 според бугарската статистика 192 жители. Се- 
ι то се распадна во времето на Граѓанската вој- 

а неговите жители речиси целосно се пресе- 
ла?а во Сари Шабан каде им беа доделени обра- 
*· тливи површини од иовоосвоенитс и исушени 
* чурилгга на теренот Кара Орман.

3) АРАПЛИ
- ЕКЛЕКТОН (АРАПЛИОН)
Εκλεκτόν (Αραπλίον)
(н. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Во непосредна близина на реката Места, на 
нејзиниот десен ракав, на надморска височина од 
140 ме гри меѓу селата Беклемеш и Агалар е смес- 
теио сслото Арапли (24°44' х 41°04') кое админи- 
стративно влегува во составот на општината Бе- 
клемеш. Изгледа дека населбата Арапли, како и 
населбата Агалар, во минатото била мал чифлик, 
бидејќи не се спомнува ниту од К'нчов ниту во по- 
писите од 1913 и 1920 година. Малку подоцна ту- 
ка биле сместени бегалски семејства. Обновено- 
то село во 1928 година имало 183, во 1940 година 
150, во 1951 годииа 133, во 1961 година 106, во 1971 
година 52, а во 1981 и во 1991 година само 8 жи- 
тели. Селото располага со ограничени обработ- 
ливи површини, а главни производи се тутунот и 
житото.

4) АХМАТЛИ
-АПИДЈА Απιδιά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Северозападно од Сари Шабан во составот 
на општината Узун Ќој до 1928 година постоела 
мала турска населба иозната под името Ахматли, 
која во пописот од 1913 година е евидентирана со 
107, а во 1920 година со 72 жители. По иселување- 
то иа малобројните турски семејства тука биле 
сместени неколку бегалски семејства кои малку 
подоцна, поради лошите услови за живеење, го 
напуштиле селото и се преселиле во други места. 
Поради тоа селото во пописот од 1928 година и 
подоцна не се спомнува како населба.

5) АШИКЛАР
-ЛИКОВУНИОН Λυκοβούνιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Сари Шабан и Ксанти и 
југоисточно од Бук до пред неколку години по- 
стоела мала населба позната под името Ашиклар 
(24°33' х 41°15'), која административно влегувала 
во составот на општината Бајрамли. Оваа насел- 
ба во минатото била населена со турско населе- 
ние и до пред Втората светска војна влегувала во 
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составот на Саришабанскага околија, кога пора- 
ди немање сообраќајни врски со Сари Шабан била 
пренесена заедно со целата општина во околија- 
та Ксанти. К'нчов ја спомнува со 125 турски жите- 
ли, додека во пописот од 1913 година е евидспти- 
рана со 72, а во 1920 година со 62 жители. По исе- 
лувањето на Турците тука биле сместени некол- 
ку бегалски семејства со вкупно 45 жители, кол- 
ку ιιπό имала во 1928 година. Во 1940 година с еви- 
денгирана со 49, во 1941 година според бугар- 
ската статистика има 81, во 1951 година 86, а во 
1961 годипа 62 жители. Селото малку подоцна се 
распадна, а неговите жители се прибраа во други 
села или во поголемите градови.

6) БАЈРАМЛИ
- ПАСХАЛЈА Πασχαλιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Севсрозападно од Сари Шабан и Ксанти и 
југоисточно од Бук, оддалечено помалку од два 
километра од десниот ракав на реката Места, не- 
далску од главниот пат што води од Ксанги за 
Драма се наоѓа селото Бајрамли (24°35' х 41°14'). 
Тоа претставува самостојна општина во околија- 
та и округот Ксанти. Во нејзиниот состав влегу- 
ваат и селата Мураџик, Халеп, Бојува, К'з Буку, 
како и сега растурените села Ашиклар и Дре- 
нова. Вкуппата површина на општинскиот атар 
изнесува 60 квадратни километри. Оваа општина, 
која е формирана со н. од 25.12.1920 (Вл. в/к бр. 
2/3.1.1921) до Втората светска војна спаѓаше во 
Саришабанската околија, како што беше насле- 
дено и од турската администрација. Непосрсдно 
пред Втората светска војна со посебна наредба 
беше приклучена кон околијата Ксанти, со што 
административно се одвои од Егејска Македопија 
и се приклучи кон областа Западна Тракија. Бај- 
рамли, како и сите спомнатп села од општинага, 
до 1924 година било населено со Турци. К'нчов го 
спомнува со 250 жи гели Турци, во 1913 година е 
евидентирано со 310, а во 1920 година со 308 
жители. Г1о нивното присилно иселување во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, во 1924 
година тука биле сместени бегалски семејства. 
Бројот на нивните жители во 1928 година изне- 
сувал 255, во 1940 година селото е евидентирано 
со 446 жители, додека во бугарската статистика 
од 1941 година се води само со 80 жители (веро- 
јатно се работи за грешка). По Вгората светска 
војна бројот на населението во Бајрамли се нама- 
лува. Така во 1951 година има 272, во 1961 година 
308, во 1971 година 131, во 1981 година 136, а во 
1991 годииа 81 жител. Се произведува главно ту- 
тун, помалку жито, а населението се занимава со 
сточарство.

7) БАРАКЛИ (БАЈРАКЛИ)
- СГЕНОПОС Στενοοπός
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабап, крај самиот 
пат што води од Сари Шабан за Епи Ќој, на над- 
морска височипа од 240 метри било сместепо ма- 
лото село Баракли (24°39' х 41°03') кое админис гра- 
тивно влегувало во составот на општината Узун 
Ќој. Во минатото гоа било поголемо село насе- 
лено исклучителпо со Турци. Спорсд К'нчов имало 
320 жителИ, во пописот од 1913 година е свиденти- 
рано со 315, а во 1920 година со 216 жители. По исе- 
лувањето на Турците во Турција во 1924 годииа ту- 
ка биле населепи бегалски семејства. Бројот на но- 
вите жители во селото во 1928 година изнесувал 
168, во 1940 година 270, а во 1941 година според бу- 
гарската статистика 300. Во 1951 година селото 
има 161, во 1961 година 140, во 1971 година, поради 
помасовно иселување во поголемите градови, бро- 
јот опадна на само 35 жители, а во 1981 година се- 
лото с избришано од евидснција, бидејќи целосно е 
напуштено и дснес лсжи во урнатини.

8) БЕКЛЕМЕШ (БЕКЛИМЕШ) 
-ДЈАЛЕКТОН Διαλεκτόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Сари Шабан, во непосред- 
па близина на десииот ракав на реката Места. 
крај самиот главен пат што води од Кавала и Са- 
ри Шабап за Ксапти, на 130 метри надморска ви- 
сочина е сместено селото Беклемеш (24°43' х 4Г04 
Тоа претставува самостојна општина во Сариша- 
бапската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251 
20.11.1919), во чиј состав влегуваат и селата Арапм 
и Агалар. Вкупната површина на оппггинскиот 
а гар изнесува 10 квадратни километри. Селото вс 
минатото било населено со Турци. Како такво, К е- 
чов го спомнува со 830 жители, во 1913 година е 
евидентирано со 735, а во 1920 година со 424 же- 
тели. Г1о присилното иселување на Турците, по си- 
ла на Лозанската конвенција, тука биле сместене 
бегалски семејства. Бројот на нивните жители 
1928 година изиссувал 522, во 1940 година 594. вс 
1941 година спорсд бугарската статистика 835. во 
1951 година 443, во 1961 година 367, во 1971 годи- 
на опаднал на 217, во 1981 година на само 167. а 
во 1991 година на 118 жители. Населението прс- 
изведува ту гун и во помало количество жито.

9) БЕЏЕЛИ
-ДРИМУСА Δρυμούσα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.192*·

Југоисточно од Сари Шабан, во непосредЕѓ 
близина иа десииот брег на реката Места, до 1939 
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година постоело селото Беџели (24°44' х 40°58') 
кое претставувало самостојна општина на Сари- 
шабанската околија (н. од 18.10.1929, Вл. в/к бр. 
384/25.10.1929). Беџели, како и сите околни села, 
до 1924 година било населено со турско паселе- 
ние. Како такво, во 1913 година е евидентирано со 
331 жител, од кои 279 мажи и само 52 жени, што 
укажува на фактот дека се работи за чифлигар- 
ска населба во која биле вработени главно мажи. 
Во 1920 година се води со 490 жители. По иселува- 
њето на Турците тука биле сместени поголем број 
бегалски семејства. Бројот па нивните житсли во 
1928 година изнесувал 481. Селото настрадало за 
време на големата поплава во 1939 годипа, кога 
целосно било однесено од реката Места заедно 
со соседното село Каливија (Колиби), поради шго и 
престанало да постои. Неговите жители се при- 
брале во соседните села.

10) БИЛЈАЛ ΑΓΑ Μπιλιάλ Αγά

До 1923 година јужно од Сари Шабан по- 
стоела мала чифлигарска насслба позната под 
името Билјал Ага (24°43' х 40°55'). Оваа иаселба 
К'нчов ја спомнува со 85 жители по потекло Ро- 
ми. Како таква, во 1913 година е евидентирана со 
63, а во 1920 година со 25 жители. Малку подоцна 
населбата се споила со соседната исто така чиф- 
лигарска населба Кара Беј, при пгго се формира- 
ла новата бегалска населба Неа Карја (н. од 15. 
11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) (види и паселба 
Кара Беј - Неа Карја).

11) БОЈНУС КИЗИЛИ (БОЈНУ КАЗ'Л)
- ГЕРОНДАС Γέροντας
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан на надморска 
височина од 110 метри е сместено селото Бојнус 
Кизили (24°40' х 4Г02'). Тоа претставува самостојна 
општина во Саришабанската околија (н. од 18. 
10.1929, Вл. в/к бр. 384/25.10.1929), со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 15 квадратни кило- 
метри. Според К'нчов селото имало 125 жители 
Турци. Во 1913 година е евидентирано со 121, а во 
1920 година со 124 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1924 годииа тука биле 
населени бегалски семејства од Мала Азија и Ис- 
точна Тракија, а помал број од Понд. Како такво, 
во 1928 година селото имало 576, во 1940 година 
713, а во 1941 година според бугарската статис- 
тика 670 жители. Во 1951 година се регистрирани 
795, во 1961 година 818, во 1971 година 872, до- 
дека во пописот од 1981 година поради помасов- 
но иселување во поголемиге градови се евиден- 
тирани само 544, а во 1991 година 493 жители.

Основен производ на сслото е тутунот со просе- 
чно годишно производство од 110.000 килограми

12) БОЈУВА (БОЕВА) 
-КАСГАНОТОН Καστανωτόν 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и Ксанти, јуж- 
но од Бук и западно од Бајрамли до неодамна 
постоела мала бсгалска населба позната под името 
Бојува (24°33' х 4Γ13'). Оваа населба, која ад- 
министративно влегува во составот на општината 
Бајрамли, во минатото била населена со турско 
населепие. К'нчов ја спомнува како таква со 150 
жители, додека во 1913 година е евидентирана со 
304, а во 1920 година со 315 жители. По иселу- 
вањето на Турците, по сила на Лозанската кон- 
венција, во 1924 година во неа биле населени по- 
мал број бегалски семсјс гва со вкупно 141 жител, 
колку што имало селото во 1928 година. Во 1940 
година бројот на жи гелите се покачил на 287, а 
во 1941 година според бугарска га статистика се- 
лото имало 198 жители. Во 1951 година се попи- 
шани 148, а во 1961 година 111 жители. Селото 
малку подоцна цслосно било напуштено и него- 
витс жители се прибралс во поголемите градови 
или во околните села, така што во пописите од 
1971, 1981 и 1991 година селото с регистрирано ка- 
ко напуштена населба.

13) ГАЗИЛЕР (КАЗИЛЕР)
- НИКИТЕ Νικηταί
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Северозападно од Сари Шабан, на надмор- 
ска височина од 320 мстри, во составот на оп- 
штината Узун Ќој се наоѓа селото Газилер (24°36' х 
4Г04') кос до 1924 година било населено со Турци. 
Како такво, К'пчов го спомнува со 150 жители, 
додека во 1913 година е евидентирано со 276, а во 
1920 година со 222 житсли. По нивното присилно 
иселување во Турција, по сила на Лозанската кон- 
венција, во 1924 година пука се доселени бегал- 
ски семејства. Бројот иа пивиите житсли во 1928 
година изнесувал 179, во 1940 година 243, а во 1941 
година според бугарската статистика 250. Во 1951 
година, поради Граѓанскага војна и последиците 
од Втората свстска војна, бројот на жителите е 
намалеп на 136 и во 1961 година на 71. Малку по- 
доцна и овие жители го напупггиле селото и се 
прибрале во поголемитс градови. Основната при- 
чина за напуштањето на селото сс должи на скуд- 
ната обработлива површина (вкупно 300 декари) 
на којл се садел само тутун. Во седумдесеттите 
години селото беше обновено кога се вратија не- 
колку семејства и како такво во пописот од 1981 
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година е евидентирано со 18, а во 1991 година со 
11 жители.

14) ГЕДИКЈ1И (ЕДИКЛИ, КЕДИКЛИ)
ЕКАЈ1И Εκάλη

Северозападно од Сари Шабан и само два 
километра западно од Караџилар, во чиј атар с 
сместсно, на надморска височина од 170 мегри ле- 
жи иекогашното мало турско село Гедикли (24°38' х 
4ΓΌΓ). Во пописот од 1913 годипа е евидентирано 
со 182, а во 1920 година со 71 жител. По нивното 
принудно иселување во Турција во 1924 година 
селото не било веднаш обновено, поради што во 
пописот од 1928 година нс се спомпува како на- 
селба. Малку подоцна тука биле изграденп пови 
станови и сместен поголем број бегалски семеј- 
ства кои во 1940 година броеле 306 жители. Во 
1951 годииа се евидентирапи 337, во 1961 година 
398, ио во 1971 годипа пивниот број опадна пора- 
ди иселување во поголсмитс градови на 161, во 
1981 година на 121, а во 1991 година на 97. Би- 
дејќи земјата сс наводнува од системот за навод- 
нување на реката Места, таа дава високи прино- 
си, поради што и иселенитс ссмејства и натаму ги 
обрабо гуваат своите имоти.

15) ДАМАСКИЊА Δαμασκηνιά

Околу еден киломе гар источно од селото Чо- 
банли по Граѓанската војна е основапа нова на- 
сслба позната под името Дамаскиња (24°43' х 4Г04'). 
Оваа населба, која административно влегува во 
составот на оппггината Чобанли, прв пат е реги- 
стрирана во пописот од 1961 година со 82 жи- 
тели. Во пописотод 1971 година се води со 49, во 
1981 година со 53, а во 1991 година со 47 жители.

16) ДАРОВА (ДАРИ ЕВА)
- КЕХРОКАМПОС Κεχρόκαμπος
(и. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабап и југозападпо 
од Ени Ќој (Ставруполис), недалеку од десниот 
брег на реката Места, крај самиот главен пат кој 
води од Сари Шабан за Ени Ќој на надморска 
височина од 360 метри е сместено селото Дарова 
(24°38' х 41°09'). Тоа претставува самостојна оп- 
пггина во Саришабанската околија (н. од 13.11.1919, 
Вл. в/к бр. 251/20.11.1919). Вкупната површина на 
општинскиот агар изнесува 66 квадратии кило- 
метри. Иако носи словенско име, селото Дарова 
до 1924 година било населено исклучително со 
турско население. К'нчов го спомнува со 100 жи- 
гели, но веројатно се рабоги за голема грешка, 

бидејќи во пописот од 1913 година е евидентира- 
но со 1.800, а во 1920 година со 1.797 жители. По 
присилното иселување па пеговото турско насе- 
ление во 1924 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, грчките власти тука сместилс поголем 
број бсгалски семејства од Понд, Источна Траки- 
ја и Мала Азија. Како такво, селото во 1928 го- 
дина имало 1.474 жители, во 1940 година нивниот 
број се покачил па 1.829, а во 1941 година според 
бугарската статистика имало 2.098 житсли. Нив- 
нио г број почнал да опаѓа пепосредно по Втора- 
та светска војна. Така во 1951 годипа се попиша- 
пи 1.789, во 1961 годипа 1.191, во 1971 година 668, 
во 1981 година само 585, а во 1991 година 513 жи- 
тсли, со натамопша тенденција за иселување. Се- 
кое ссмсјство иорано располагало само со по 6 
декари обработлива површина на која се садел ту- 
тун, а делумно е развиено и сточарството. Во се- 
лото се сместени жандармсриска станица и пош- 
та која го опслужува меспото населсние и жите- 
литс од околните села.

17) ДАУТЛИ МАХАЛЕ Δαουτλή Μαχαλέ

Некогашно мало турско маало кое било 
сместено помалку од два километри посеверно 
од сслото Нсдерли (24°35' х 41°05'). Се распаднало 
упгге во времето на Балкапските војни и повеќе 
не било обновено.

18) ДЕДЕ ДАГ
-АЃОВУНИ Αγιοβούνι
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападио од Сари Шабан и јужно од се- 
лото Узун Ќој до 1926 година постоела мала тур- 
ска населба позната под името Деде Даг (24°ЗГ х 
4Γ0Γ) која административно влегувала во составот 
на оппггината Караџа Ќој. Оваа населба К'нчов ја 
спомнува со 100 жители Турци, а како таква во 
пописот од 1913 година е евидеитирана со 121, а вс 
1920 година со 79 жители. По нивното иселувањс 
во Турција, по сила на Лозанската конвенција, во 
селото биле сместени неколку бегалски семејствг. 
па дури добило и ново име. Мсѓутоа, поради нема- 
ње поволни услови за живесње, доселеничките <х- 
мејства наскоро го напупггиле селото и се пресе- 
лилс во други места, поради што во пописот сд 
1928 година Дсде Даг не се спомнува како населба.

19) ДОЈРАН (ДОЈРАНЛИ)
-ГРАВУНА Γραβούνα
(н. бр. 34622/25.11.1925, Вл. в/к бр. 108/1925, т - »

Околу 7 километри севсрозападно од Сара 
Шабан крај самиот главен пат што води од Саг« 
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Шабан за Кавала е сместено селото Дојраи (24°4Г х 
4 ΓΌΟ'). Неговата надморска височина изнесува 25 
мстри.Тоа претставува самостојна општина во 
Саришабанската околија (н. од 4.10.1933, Вл. в/к бр. 
303/10.10.1933), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 9 квадратпи километри. Селото 
Дојран, како и сите околии села, до 1924 година 
било населено со Турци. Како такво, К'нчов го 
рсгисгрира со 546 жители, додска во 1913 година 
с евидентирано со 302, а во 1920 година само со 
72 жители. По присилпото иселување на мало- 
бројните турски семејства (оние пгго преостапале 
по Балканските војпи и по Првата светска војна) 
во 1924 година тука биле сместени бегалски се- 
мсјства од Мала Азија. Бројот на нивните жители 
во 1928 година изнесувал 620, во 1940 година се- 
лото имало 803, во 1941 година според бугарската 
статистика 825, во 1951 година 841, во 1961 го- 
дина 868, во 1971 година 872, во 1981 година 905, а 
во 1991 година 803 жители. Основен производ на 
нассленисто е тутунот, додека сточарството по- 
ради ограничениге пасишта е слабо развиено.

20) ДОМАШЛИ
- АНО Г1ОНТОЛИВАДОН 
(ПОНТОЛИВАДОН) 
Άνω ΓΙοντολίβαδον (Ποντολίβαδον) 
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Источио од Кавала и западно од Сари Ша- 
бан, околу сден километар северно од патот што 
води од Кавала за Сари Шабан, се наоѓа селото 
Домашли (24°35' х 40°59'). Неговата надморска ви- 
сочина изнесува 120 метри. Административно вле- 
гува во составот на опиггината Поптоливадон (Но- 
во Домашли). Селото Домашли до 1924 година би- 
ло паселено исклучително со Турци. Како такво 
К'нчов го спомнува со 260 жители, а во пописот 
од 1913 година е евидептирано со 335 турски жи- 
тели, додека според пописот од 1920 година има- 
ло 318 жители. По присилното иселување на тур- 
ското паселение, по сила на Лозапската конвен- 
ција, во 1924 година тука билс населени поголем 
број бегалски семејства. Како такво, селото во 
■928 година имало 135 бегалски житсли, во 1940 
година нивниот број се покачи на 346, а во 1941 
година според бугарската статистика се води со 
2~2 житсли. По Втората светска војиа бројот на 
жителите покажува намалување поради изград- 
тата на нова населба крај самиот главен пат што 
■оди од Кавала за Сари Шабан. Како резултат на 
гоа во 1951 година во Домашли се попишани 220 
«ители, но во 1961 година нивниот број се пока- 

и на 348, поради доселување на жители од други 
зопасивни планински села. Меѓутоа, во 1971 го- 
ина бројот на житсли ге опадна на 195, во 1981 

иша иа 188. а во 1991 година на 162. Осиовен 

производ и тука, како и во целата околија, е ту- 
гунот. Сточарство с слабо развисно

21) ДРЕНОВА
-АЕРИКОН Αερικόν
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Во атарот на општината Бајрамли, североза- 
падпо од Сари Шабап и Ксанти и југоисточно од 
сслото Бук (Паранестион), пепосредно до пред 
Втората светска војна посгоела мала населба 
позната под името Дренова (24Ο3Γ х 4Γ15’), која ад- 
министративно влегувала во составот на општи- 
пага Бајрамли. Селото, како и сите други села на 
општината, било паселеио со турско население 
К'нчов го спомнува со 400 турски жители како 
најголема населба на овој општипски атар, доде- 
ка во пописот од 1913 година е свидентирано се 
238, а во 1920 година со 201 жител. По нивното 
присилио иселување во Турција, по сила на Ло 
занската конвенција, во 1924 година тука биле 
сместени само неколку бегалски семејства. Бро- 
јот на овие малобројпи жители во 1928 година из- 
несувал 22, но тие малку подоцна ја напуштпја 
населбата поради немање нормални услови за ег- 
зистенција, така што оваа напуштепа населба во 
натамошните пописи не се спомпува.

22) ЕНИ ЌОЈ
- НЕА КОМИ Νέα Κώμη
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Западно од Сари Шабан, околу едеи киломе- 
тар северно од патот што води од Кавала за Сари 
Шабан, па надморска височина од 80 метрн е 
сместена населбата Ени Ќој (24°34' х 40°59') која 
од 1929 година била самостојпа општина во Са- 
ришабанската околија, но нејзипото седиште во 
поново време е иреместсно во новоизградената 
насслба Понтоливадоп (Ново Домашли). Селото 
Енп Ќој до 1924 година било населено со Турци. 
Како такво, К'пчов го спомнува со 220 жители, 
додека во 1913 година е евидентирано со 61, а во 
1920 година со 105 жители. По иселувањето на 
Турците во Турција тука биле сместени доселе- 
пички ссмсјства. Бројот на пивните жители во 
1928 година изнесува 191, во 1940 година 265, а во 
1941 година според бугарската статистика 253. Во 
1951 годииа се попишапи 393 жители (зголему- 
вањето се должи на фактот што во времето на 
Граѓанската војна тука биле сместепи поголем 
број семејсгва од загрозениге ссла), во 1961 го- 
дина 167, во 1971 година 100, во 1981 година 61, а 
во 1991 година 62 жители. Основен производ на 
селото е тутунот, потоа пченицата, а населението 
се занимава и со сточарство.

- Населените места во Егејска Македонија - I дел
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23) ЕРЕТЛИ Μ АХ АЛЕ (ЕСКИ САРИ ШАБАН)
- ЕРАТИНОН Ερατεινόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу осум километрн југозападно од Сари 
Шабан, срсд самото богато Саришабанско 11оле, 
на надморска височина од 8 метри е сместено 
сслото Ерстли Махале (24°38' х 40°57'), познато и 
како Ески Сари Шабап, што укажува дека неко- 
гаш гратчето Сари Шабан било оваа населба, а 
подоцна се преместило на денешното место. Се- 
лото Е.рстли Махалс претставува самостојна оп- 
штина во Саришабанската околија (н. од 4.4.1933, 
Вл. в/к бр. 91/10.4.1933), со вкупна површина на 
општинскиот агар од 22 квадратни километри. 
Ерстли Махале, како и ситс села од оваа околија, 
до 1924 година било населено со турско населс- 
нис. Како такво, К'нчов го спомнува со 300 жи- 
тели, додека во 1913 година е евидеитирано со 
126. а во 1920 година со 209 жители. По присил- 
ното иселување на преостапатите Турци по сила 
на Лозанската конвенција, грчките власти тука 
сместиле бегалски семејства. Бројот на нивните 
жители во 1928 година изнесувал 384, во 1940 го- 
дина сслото е свидентирано со 584, а во 1941 го- 
дина спорсд бугарската статистика има 650 жите- 
ли. Во 1951 година се попишани 761, во 1961 го- 
дина 871, во 1971 година 834, во 1981 годипа 944, а 
во 1991 година 781 жител. Иако селото располага 
со ограничени обработливи површини, на нив сс 
произвсдуваат големи количества пченица, грав 
и сончоглед, а во голема мера е развиено и кра- 
варството. Поради плодносга на земјата која це- 
лосно се наводнува, Еретли Махале с сдно од 
ретките села кадс што по Втората светска војпа 
нс дошло до позначителни иселувања во поголе- 
мите градови.

24) ЕСКИ ЌОЈ
11АЈ1ЕА КОМИ Παλαιά Κώμη

(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и источно од 
Кавала, во близина на главниот пат шго води од 
Кавала за Сари Шабан, до прсд Вгорага светска 
војна лежело малото село Ески Кој (24°38' х 
40°59'), кое административно влегувало во соста- 
вот на ошптипата Караџа Ќој. Како и сите окол- 
пи села, и Ески Ќој до 1924 година било паселсно 
со турско население. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 220 жители, додека во 1913 година с еви- 
дснтирано со 61, а во 1920 година со 52 жители. 
11о присилното иселувањс на Гурцитс грчките 
власти тука смесгиле бегалски семсјства, чиј број 
на жители во 1928 годипа изпесувал 26. Поради 
малобројноста на жителите и неповолнитс усло- 
ви за живеење селото малку подцпа се распад- 

пало и неговите малобројни жители се прибрале 
во сслото Караџа Ќој (Перни) под чија општина 
и припаѓало.

♦

25) ИМЕРЛИ Ιμερλή

Некогапгното турско маало, сместено на еден 
километар југоисточно од селото Недерли, под 
чија ошптина и припаѓало (24°35' х 4Γ04'). Ма- 
алото сс распаднало во времето на Балканските 
војни и повеќе нс било обновено.

26) ИМРЕНЛИ
-КИНИГОС Κυνηγός
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Северозападно од Сари Шабан, крај самиот 
главсн пат што води од Кавала за Ени Кој 
(Ставруполис), на надморска височина од 500 ме- 
три до Граѓанската војна лежело малото село 
Имренли (24°30' х 4Г05'), кое административно вле- 
гувало во составот на општината Олаџак. Им- 
ренли спорсд К'нчов имало 175 жители по потек- 
ло Турци. Во 1913 година е евидептирано како 
такво со 165, а во 1920 година со 143 жители. По 
иивното присилно иселување во Турција, по сила 
на Лозанската конвенција, тука билс сместени по- 
мал број бегалски семсјства чиј број на жители 
во 1928 година изнесувал 32. Во 1940 година се 
покачи на 166, поради доселување на жители од 
позагрозени села. Во 1941 година, според бугар- 
ската статистика, бројот па жителите повторнс 
опаднал на 40. Селото се распадна во времето на 
Граѓанската војна, а по нормализирањето на сн- 
туацијата неговите жители поради планинскиот 
карактер на теренот и неплодноста на земјиште- 
то нс се вратија назад, така што селото престана 
да постои.

27) ИНЏЕС (ИНЏЕЛЕР)
- ПАРАДИСОС Παράδεισος
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.19264

Североисточно од Сари Шабан, крај самнот 
главен пат што води од Кавала и Сари Шабан 5* 
Ксанти, речиси крај самиот десен брег на рекап 
Мсста иа надморска височина од 70 метри лежа 
селото Инџес (24°45' х 41°05'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Саришабанската околија е 
од 13.5.1927, Вл. в/к бр. 89/19.5.1927), со вкупвв 
повшина на општинскиот атар од 11 квадратѕа 
километри. Селото според К'нчов имало 175 ж»· 
тели Турци, но по се изгледа дека било поголен:. 
бидејќи во пописот од 1913 година е евидент»- 
рано со 589, а во 1920 година со 306 жители. Пв 
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присилното иселување на Турците во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле смес- 
гени поголсм број бегалски семејства. Во селото 
во 1928 година се попишани 572, во 1940 година 
627, во 1941 година според бугарската статистика 
има 625, во 1951 година 638, во 1961 година 716, 
во 1971 година 433, во 1981 година 387, а во 1991 го- 
дина 287 жители. Во селото е сместена жандар- 
мериска стапица која врши надзор и врз неколку 
околни села. Обработливите површини се мошне 
ограничени, но се плодни и даваат високи прино- 
си. Тука се произведува многу тутун и пченица, а 
исто така се развиени лозарството и овоштар- 
ствого. Почвата се наводнува од реката Места.

28) КАВАЏИК
- ЛЕВКАДИОН Λευκάδιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабаи и североис- 
точно од Кавала на надморска височина од 400 
мстри до неодамна било расположено селото Ка- 
ваџик (24°35' х 4ΓΌ3'), кое административно влегу- 
вало во составот на општината Караџова. Селото 
Каваџик до 1924 година било населено со гурско 
население. К'нчов го спомнува како такво со 204 
житсли, во 1923 година е евидентирано со 231, а во 
1920 година со 189 жители. По нивното иселува- 
ње во Турција по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле сместени бегалски семејства. Во село- 
то во 1928 година се евидентирани 136, во 1940 го- 
дина 203, а во 1941 година според бугарската ста- 
тисгика се попишани само 80 жители. Во 1951 го- 
дина селото имаше 127, а во 1961 година 73 житс- 
ли. Малку подоцна Каваџик сосема сс распадна, 
кога и последнитс жители се преселија во пого- 
лемите градови. Причината за напуштањето на се- 
лото лежи во пасивноста на овој крај и соссма 
ограничените обрабогливи површини со кои распо- 
лагаа домаќинствата (само по 5 декари земја). Гла- 
всн земјоделски производ беше тутунот, со про- 
сечно годишно производство од 4.000 килограми.

29) КАДИ ОБАС (КАТОМБАС)
- ПЕЛАРГИ Πελαργοί
(н. од 15.11.1926, Вл.в/кбр. 413/22.11.1926)

До крајот на Првата светска војна во атарот 
£* Саришабанската општина, во непосредна бли- 
ана и јужно од Сари Шабап постоела мала чиф- 

гагарска населба позната под името Кади Обас. 
Оваа населба К'нчов ја спомнува со 125 жители 
Турци и во пописот од 1913 година е евиденги- 
ѕала со 117 жи гели. По се изгледа дека населбата 
— распаднала во врсмето на Првата светска вој- 

'идејќи во пописот од 1920 година не се спом- 

нува. Во 1924 година населбата била обновсна кога 
тука билс смсстени неколку доселенички сс- 
мсјства, а во 1925 година дури била преименувана 
во Пеларги. Меѓутоа, поради маларичноста на 
теренот малку подоцна била напуштена и во по- 
писотод 1928 година веќе ис сс спомнува.

30) КАЈА БУНАР
- ПЕТРОПИГИ (ДУКАЈ1ИОН) 
Πετροπηγη (Δουκάλιον)
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926) 
(п. од 4.2.1954, Вл. в/к бр. 25/13.2.1954)

Западио од Сари Шабан, околу еден киломе- 
гар северно од главниот пат што води од Кавала 
за Сари Шабан, на надморска височина од 70 Με
τρ» се наоѓа селото Каја Бупар (24°37' х 40°59'). 
Тоа претставува самостојпа општина во Сарнша- 
банската околија (н. од 2.8.1927, Вл. в/к бр. 167/10.8. 
1927), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 19 квадратпн километри. Сслото Каја Бунар 
рсчнси е единсгвсно село во Саришабанскатата 
околија кос во мипатото било населено со грчко 
населенис. К'пчов го спомнува со 200 жители Гр- 
ци, во 1913 годипа е евидентирано со 265, а во 1920 
година со 196 жители. По 1923 година тука билс 
смсстени 323 бегалцп, така игго гоа пораснало па 
460 жители во 1928 година, во 1940 година имало 
722, а во 1941 година според бугарската стати- 
стика 791 житсл. Во 1961 година се попишапи 
847, во 1971 година 570, во 1981 година 630, а во 
1991 годипа 596 жители. Осповни производи на 
селото се тутунот, пченицата и оризот. Внимапие 
му се посветува и па краварсгвото.

31) КАЛИВИЈ А (КОЛИБИ) Καλύβια

Југоисточно од Сари Шабап и северно од Бе- 
џели, во непосредна близипа на реката Места, до 
1939 година постоела мала бсгалска населба по- 
зната под името Каливија (Колиби) (24°43' х 4Г00')· 
Населбата била основана по 1923 година, кога тука 
биле смесгспн бегалски семсјства, а администра- 
тивно влегувала во составот на оппггината Сари 
Шабан. Во 1928 година е регистрирана со 122 жи- 
тели бегалци. Населбата настрадала во големитс 
поплави во 1939 година, поради пгго и престанала 
да постои. Нсјзинитс жители по сила на околнос- 
пггс биле преселени во соседните ссла.

32) ΚΑΡΑ БЕЈ + БИЛЈАЛ АГА
- НЕА КАРЈА Νέα Κάρυά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Селото Кара Беј (Неа Карја) (24°44' х 40°55') 
се паоѓа околу 15 километри јужно од Сари Ша- 
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бан и на уште помало растојание од морето. Тоа 
лсжи на надморска височина од 40 метри и прет- 
ставува самостојна општина во Саришабанската 
околија (н. од 18.2.1928, Вл. в/к бр. 36/14.3.1928), 
со вкупна поврпшпа на оппггинскиот атар од 23 
квадратни киломстри. До Граѓанската војна селото 
било смсстено малку попаисток (за околу три 
киломстри), а по Втората светска војна с сместе- 
но па самиот пат што води за Кереметли (Ке- 
рамоти) и морето. Во минатото се состоело од 
двс турски населби сместсни во нспосрсдна бли- 
зина, и тоа од Кара Беј и Билјал Ага. Тоа билс 
чифлигарски паселби во кои жпвесле и работеле 
ссмсјства на Роми. Населбага Кара Бсј (Билјал 
Ага. всќс е опишапа) во 1913 годипа с евиденти- 
рапа со 97, а во 1920 година со 53 жители. По нив- 
пото присилпо иселувањс како муслимани во Тур- 
ција во 1924 година тука биле сместени бегалски 
семејства и од двсте чифлигарски населби е фор- 
мирапа пова бсгалска населба позната иод имсто 
11са Карја, бидејќи повсќсто од бегалските семеј- 
ства потекнувале од населбата позната под име- 
то Карја во Источна Тракија. Благодарсние на 
убавата мсстоположба и плодноста на почвата, се- 
лото покажува констаптен напрсдок. Од 735 жи- 
тели, колку што имало во 1928 година, во 1940 го- 
дина пораснало на 1.152, во 1951 годипа сс попи- 
шани 1.646, во 1961 година 1.651, во 1971 годииа 
1.199. во 1981 годипа 1.593, а во 1991 година 1.506 
житсли. ('слото произведува големи количества 
пчсница, грав и сопчоглед. Во доволна мсра е 
развиепо и краварството.

33) ΚΑΡΑ КАДРЛИ (ΚΑΡΑ КИДАРЛИ) 
-ЛИТОХОРИОН Λιθοχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Сари Шабан, на ссверната 
страна на главпиот пат што води од Кавала п Са- 
рн Шабан за Ксанти, на надморска височина од 
140 метри до неодамиа било сместсно сслото Ка- 
ра Кадрли (24°42' х 41°03'), кос административпо 
влегувало во составот на оиштината Куру Дсре. 
Кара Кадрли до 1924 година било населено ис- 
клучително со турско населенис. Како такво, 
К’нчов го спомнува со 90 жители, додека во 1913 
година е евидентирано со 195, а во 1920 година со 
175 жители. По принудното иселување на Турци- 
те, по сила на Лозанската конвенција, во 1924 го- 
дина гука биле сместени бегалски семејства од 
11онд и Источна Тракија. Со новитс жители се- 
лото во 1928 година с евидсптирано со 248, во 1940 
година со 211, а во 1941 година спорсд бугарската 
статистика има 900 жители (веројагно сс работи 
за некоја грешка). Во 1951 година во селото сс 
попишани 203, а во 1961 година 194 житсли. Во 
1971 година, поради помасовно иселување во по- 

голсмите градови, бројот на населението опадна 
на 72, а во пописот од 1981 година селото е веќе 
избришано од евиденција, бидејќи наполно е на- 
пуштено п денес лсжи во урнатини.

34) КАРАМАНЛИ
- АГИОС КОСМАС Αγιος Κοσμάς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Планинско село на надморска височина од 
490 мстри. Сместено е ссверно од Сари Шабан 
крај самиот пат што води од Сари Шабан за Ени 
Ќој (С тавруполис) (24°40* х 4Г05'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Саришабанската око- 
лија (н. од 11.8.1934, Вл. в/к бр. 285/31.8.1934), со 
вкупна површипа на општинскиот атар од 43 ква- 
дратни километри. Селото Караманли, како и си- 
тс други околни села, до 1924 година био населе- 
по со турско иаселсние. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 150 жители, додска во 1913 година е 
евидентирано со 727, а во 1920 година со 652 жи- 
тели. 11о иселувањето на Турците, по сила па Ло- 
запсктгга конвенција, во 1924 годииа во него биле 
сместени бегалски семејсгва. Нивниот број во 1928 
година изпесувал 240, во 1940 година 321, а во 1941 
година, според бугарската статистика, имало 296 
жители. Во 1951 година поради Граѓанската вој- 
на пивниот број опадиа па 136, а во 1961 година 
на 120, во 1971 година на 70, во 1981 година на са- 
мо 11 жители. Во пописот од 1991 година е евид- 
ентирано со 22 житсли. Селото располага со по- 
големи обработливи површипи и пасишта. Осно- 
всн земјодслски производ е гутунот, а во голема 
мсра е развиено краварството.

35) КАРАЏА ЌО.1
- ПЕРНИ (ФИЛИПИ) 
Πέρνη (Φίλιπποι)
(II. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926) 
(н. од 9.9.1927, Вл. в/к бр. 206/28.9.1927)

На растојание од 24 километри североисточ- 
но од Кавала и околу 8 километри северозападно 
од Сари Шабан, речиси непосредно на главниот 
па г ΠΠΌ води од Кавала за Ксанти, на надморска 
височина од 80 метри е сместено селото Караџа 
Ќој (24°38' х 4Г00’). Тоа претставува самостојна 
оппггина во Саришабанската околија (н. од 13.11.1 
919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 26 квадратии километри 
Караџа Ќој во минатото била голсма турска 
населба која според К'нчов имала 930 турски жи- 
тели. Во 1913 година е евидентирапа со 864, а во 
1920 година со 1.004 жители. По нивното принуд- 
но иселување во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, во 1924 година тука биле смсстени 
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бегалски семејства од Мала Азија и Источна Тра- 
кија. Како доселеничко, селото во 1928 годипа 
имало 1.311, во 1940 година 1.513, а во 1941 годи- 
па според бугарската статистика 1.600 жители. Во 
1951 година се попишани 1.539, во 1961 година 1.460. 
во 1971 годипа 1.143, во 1981 година 1.115, а во 1991 
година 1.007 жители. Во селото е сместена жан- 
дармериска станица која врпти надзор и врз некол- 
ку околни села. I (елото обработливо земјиште сс 
паводиува од системот Јакадес, порадп што дава 
мошне високи прииоси. Просечно сс произвсду- 
ваат по 4 милиони килограми ориз, 600.000 кило- 
грами пченица и 60.000 килограми тугун. Во го- 
лема мера с развиено и краварството.

36) КАРАЏИЛАР
- ЗАРКАДЈА Ζαρκαδιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 10 километри северозападно од Сарп 
Шабан па надморска височина од 140 метри лежи 
сслото Караџилар (24°38' х 4Г0Г). Тоа прстставу- 
ва самостојна општина во Саришабанската околија 
(н. од 23.9.1927, Вл. в/к бр. 207/29.9.1927), во чиј 
состав влегува и селото Гедикли. Вкупиата повр- 
шина на општинскиот атар изнесува 9 квадратни 
километри. Караџилар до 1924 година било насе- 
лено со Турци. Како такво, К’нчов го спомнува 
со 620 житсли, во 1913 година е евиденгирано со 
619, а во 1920 година со 397. По иселувањето на 
Гурците во 1924 година тука биле сместени бсгал- 
ски семејства. Бројот на иивните жители во 1928 
година изнесува 887, во 1940 година сслото има 
879, во 1941 година според бугарската статистика 
1.156, во 1951 година 942, во 1961 година 920, во 
1971 година 567, во 1981 година 525, а во 1991 го- 
дина 475 жители. Опаѓањето на бројот на жите- 
лите се должи па масовното иселување во пого- 
леми градови. Основен земјодслскл производ е 
зутунот, а второто место го зазема пченицата. 
Во прилична мсра е развиено и сточарството.

37) КАРАЏОВА (КАРАЏА ОБАСИ)
- ЕЛАФОХОРИОН Ελαφοχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и североис- 
точно од Кавала на надморска височина од 500 
метри е расположеио селото Караџова (24°33' х 
41°03'), со вкупна површина на оппггинскиот атар 
од 24 квадратни километри. Селото Караџова до 
1924 година било населено исклучително со тур- 
ско население. К'нчов го спомнува само со 80 жн- 
тсли Турци (всројатно се работи за грешка), до- 
дека во 1913 година е евидентирано со 409, а во 
1920 година со 385 жители. По нивното принудно 

иселување во Турција, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука билс сместени бегалски семејства. Ка- 
ко такво, сслото во 1928 година е евидснтирано 
со 234, во 1940 година со 174, а во 1941 година спо- 
рсд бугарската сгатистика има 300 жители. Во 1951 
година се попишани 253, а во 1961 година 213 жи- 
тсли. Во 1971 година нивниот број опадна на III 
поради помасовно иселување во поголемитс 1ра- 
дови, во 1981 година се евидентирани 140, а во 1991 
година 75 жители. Основен земјодслски производ 
е тутунот, а делумно е развиено и сточарството.

38) КАРГА МАХАЈ1Е
-КРИОНЕРИОН Κρυονέριον

Некогашно турско маало оддалечсно некол- 
ку стотини мстри југозападно од Узун Ќој (24**36' 
х 4ΓΌ2'), приближно таму кадс што по Втората 
светска војна била подигната новата населба Кри- 
онсрион. Карга Махалс пс се спомпува ни во сдпа 
од познатите статистики, а нсјзиното населснис 
се пресметувало во составот на селото Узун Ќој. 
Изглсда дека настрадала во времето на Балкан- 
ските војни.

39) КЕПЕС(КИНЕЗ)
- ПРОАСТИОН Προάστιον
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Во непосредна близина и јужно од Сари 
Шабан на падморска височина од 10 метри лсжи 
селото Кспсс (24**42' х 40°58‘), кое административ- 
но влегува во составот на градската општина Са- 
ри Шабан, а денес всќе се смста за јужен кварг 
на градот Сари Шабан. Во минатото тоа претста- 
вувало поголсма турска иаселба, која К'нчов ја 
спомнува со 475 житсли Турци, додска во 1913 
година с евидентирана со 375, а во 1920 година со 
399 жители. 11о нивното присилно иселување во 
Турција тука биле сместени бегалски семејства. 
Во 1928 годипа сслото е забслежапо со 425 житс- 
ли, во 1940 година имало 627, а во 1941 година спо- 
рсд бугарската статистика 625 жители. Во 1951 
година се попишани 906 житсли, додека во попи- 
ситс од 1961 и 1971 година престапува да се води 
како посебна населба и бројот па нсговите жи- 
тели е пресмстан во составот па градот Сари Ша- 
бан. Иако располага со ограпичени обработливи 
површипи, тие даваат високи приноси бидејќи се 
наводнуваат. Се произведува тутун, пченица и грав.

40) КЕРЕМЕТЛИ
- КЕРАМОТИ Κεραμωτή

Јужно од Сари Шабан крај самиот морски 
брег е сместено селото Керсметли (24**43' х 40°0Г).
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Гоа претставува самостојна општина во Сариша- 
бапската околија (н. од 18.9.1928, Вл. в/к бр. 203/3. 
10.1928), во чиј состав влегуваат и селата Хаџи 
Емин Ага н Решит Беј. Вкупната површина па оп- 
штинскиот атар изнесува 45 квадратни киломе- 
гри. Кереметли во минатото било мала чифли- 
гарска населба, која во пописот од 1913 година е 
свидентирана како напуштена, а во пописот од 1920 
година сс води само со 10 жители. По Грчко-тур- 
ската војна грчките власти тука сместиле пого- 
лсм број бегалски семсјства чиј број на жители во 
1928 годипа изнссувал 297. Сслото во 1940 годипа 
имало 586, во 1951 година 627, во 1961 година 681, 
ι«) 1971 година 691, во 1981 година 890, а во 1991 го- 
дина 965 жители. Насслснието делумно се зани- 
мава со земјоделство, а делумно со риболов, за- 
паетчиство и ситна трговија. Во последно врсме 
сс развива и туризмот, за што постојат поволни 
услови. Во селото с смсстсна жаидармсриска ста- 
нпца која врши надзор и врз пеколку околпи села.

41) К'3 БУКУ (К’3 БЈУЌОЈ)
ДРИМЈА Δρυμιά

(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Недалеку од десииот брсг иа реката Мсста и 
само околу два километра севсрозападно од селото 
Бајрамли, под чија општина припаѓа, на над- 
морска височина од 160 метри с сместено малото 
ссло К'з Вуку (24°34' х 4Γ15'). Ова село, како и οπ
τέ околни села, во минатото било населено ис- 
клучително со турско населеиие. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 200 житсли, додека во 1913 
година е свидснтирано со 96, а во 1920 година со 
88 житсли. По нивното иселување во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука билс сместспи 
бегалски семејства со 108 житсли, колку што се 
рсгистрирани во 1928 година. Во 1940 година се 
евидентирани 199, а во 1941 година според бу- 
гарската статистика само 70 жители. Во 1951 го- 
дина се попишани 195, во 1961 година 179, во 1971 
година 67, во 1981 година само 47, а во 1991 годи- 
па 38 жители. Опаѓањето на бројот на населеии- 
ето се должи на масовното иселување во поголе- 
митс градови. И ова село како и целата општина 
непосредно пред Втората светска војна с одвоено 
од Саришабанската околија и вклучено во соста- 
вот на околијата и подоцна округот Ксанти.

42) КОЧОГЛАР
- КОНСТАНДИЊА Κωνσταντινιά
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и ссвсроис- 
точно од Кавала, на надморска височина од 500 
метри, до иеодамна било сместено селото Кочо- 

глар (24°37' х 41°06') кое административно влегу- 
вало во составот на општината Чајлик. Кочо- 
глар, како и сите околни села, до 1924 година би- 
ло населено исклучително со турско паселение. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 90 жители (из- 
гледа дска грсши), додска во 1913 година е еви- 
дентирано со 383, а во 1920 годипа со 288 жители 
Турци. По нивното принудно иселувањс во Тур- 
ција, по сила на Лозанската конвенција, грчките 
власти тука сместиле бегалски семејства. Со но- 
вите жители, во 1928 година селото се води со 68, 
во 1940 година со 130, а во 1941 година според бу- 
гарската статистика со 80 житсли. Во 1951 година 
се попишани 72, во 1961 година 50, а во 1971 го- 
дина само 5 жители. Во пописот од 1981 година 
селото е избришано од евиденција, бидејќи на- 
полно е напуштено.

43) КУЛАЏИК
- ПИРГИСКОС Πυργίσκ ς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к ф. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан во составот 
на општината Караџова на падморска височина 
од 550 мстри (24°33* х 4Г04') до Граѓапската војна 
лсжело малото село Кулаџик, до 1924 година 
населено со Турци. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 100 жители, во 1913 година с свиденти- 
рано со 133, а во 1920 година со 154 жители. По 
нивното присилно иселување тука биле сместенж 
бегалски ссмејства, чиј број на жители во 1928 п> 
дина изнесувал 30. Во 1940 година селото ималс 
178, а во 1941 година според бугарската статиста- 
ка 38 жители. Селото се распаднало во времетс 
на Граѓанската војна и по нормализирањето 
ситуацијата неговите малобројни жители не сс 
вратија назад, така што тоа прсстана да постон

44) КУРИ (КУРИ ХУМАЈУН)
- АГИЈАСМА Αγιασμα
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.19

Југозападно од Сари Шабан и педалек} 
морскиот брег, сред самото поле сместено е г^-| 
лсмото и убаво ссло Кури (24°39' х 40°55’). Τι 
претставува самостојна општина во Саришаов 
ската околија (н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 296/30 1 
1927), со вкупна површииа на општинскиот < 
од 29 квадратни километри. Во селото Кури. 
ко и во сите околни села, до 1924 година живѕ 
Турци. К'нчов го спомнува со 125 жители, до: 
во 1913 година е евидентирано со 335, а во 
година со 270 жители. По нивното принудно 
лување во Турција, по сила на Лозанската 1 
венција, грчките власти тука сместиле бега- 
семејства од Источпа Тракија (99 семејства сс 
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жители), а малку подоцна и околу 60 семејства 
Каракачани сточари. Така во селото од 411, кол- 
ку што имало во 1928 годипа, бројот на жителите 
во 1940 година се покачил на 685, во 1951 година 
■а 1.022, а во 1961 година на 1.176 жители. Во 
1971 година имаше 1.056, во 1981 година 1.155. а 
во 1991 годипа 1.076 жители. Основен производ 
аа населснието е пченицата, но се произведува и 
многу грав, ориз, бостан и сончоглед. Делумно е 
развиено и сточарство го.

45) КУРТАЈ1АР
-ЛИЌА Λυκιά
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Североисточно од Кавала и северозападно 
'1 Сари Шабан на надморска височипа од 660 ме- 
три до Граѓанската војна лсжело селото Курта- 
лар (24°ЗГ х 4Г05’), кое административно влегува- 
ло во составот на општината Олаџак. Како и 
другите околни села така и ова село до 1924 го- 
лина било населено со Турци. К’нчов го спомнува 
со 125 житсли, во 1913 година е евидеитирано со 
133, а во 1920 годипа со 108 жители. По нивното 
присилпо иселување во 1924 година во Турција 
тука биле сместени пет бсгалски семејсгва со 21 
жител, но бидејќи во меѓувреме две семејства го 
напуштиле, тоа во 1928 година се води само со 14 
жители. Во 1940 година нивниот број сс покачил 
на 37, а во 1941 година според бугарската стати- 
стика селото имало 57 жители. Курталар настра- 
ла во Граѓанската војна и по нормализирањето 
ва ситуацијата населението не се врати во селото, 
туку се прибра во соседното село Олаџак (Плата- 
мон), но продолжува да ги обработува своите имо- 
ти. Основен земјоделски производ е тутунот, а 
васелението делумно се занимава и со сточарство.

46) КУРУ ДЕРЕ
- КСЕРЈАС Ξεριάς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Сари Шабан на ссвсрна га 
страна на главниот пат што води од Кавала за 
Ксанти на надморска височина од 100 метри ле- 
жело селото Куру Дере (24°42’ х 41°03’), самос- 
тојна општина во Саришабанската околија (н. од 
25.11.1926, Вл. в/к бр. 424/2.12.1926), во чиј состав 
влегувало и селото Кара Кадрли (Литохорион). 
Вкупнага површина на општинскиот атар изнесу- 
ва 23 квадратни километри. Куру Дсре во мина- 
тото било една од најголемите населби во Сари- 
шабанската каза. К’нчов ја спомнува со 1.560 тур- 
ски жители, но бидејќи насградала во Балкански- 
те војни, во 1913 година е евиденгирана со 431, а 
во 1920 година со 320 жители. По присилното исе- 

лување на Турците во Турција, по сила на Лозап- 
ската конвенција, гука биле сместеии бегалски се- 
мејсгва од Источна Тракија и од Понд. Бројот на 
доселепиците во селото во 1928 година изнесувал 
597 жители, во 1940 година селото има 860, а во 
1941 година според бугарската сгатистика 900 жи- 
тели. Во 1951 година се попишапи 683, во 1961 го- 
дина 669, во 1971 година 362, во 1981 година само 
141 жител, а во пописот од 1991 година всќс е сви- 
дентирано како иапуиггена населба. Целоспото на- 
пуштаље па селото се должи па фактот пгго не- 
говите жители по седумдесетгите години почнале 
да градат пова населба паречспа Неос Ксерјас 
(Ново Куру Дсре) само два киломстра поиаисток 
од старата населба каде шго постепсно сс прссе- 
липс (видп II село Неос Ксерјас (Ново Куру Дсрс).

47) КУТУНЏАЛИ + СУСУР ЌОЈ
-ПИГЕ Πηγαί
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Недалеку од морскиот брсг и јужно од Сари 
Шабан. на надморска височина од само два ме гра, 
смсстено е селото Кутунџали (24°40' х 40°54'). Тоа 
претставува самостојна оппггина во Саришабан- 
ската околија (н. од 8.3.1947, Вл. в/к бр. 32/17.3. 
1947), со вкупна површина па оппггинскиот атар 
од 18 квадратии километри. Оваа паселба во ми- 
натото била мал чифлик кој во 1913 годииа с еви- 
дентпран со 74 житсли, веројатио Турци, додска 
спорсд пописот од 1920 година селото имало 222 
жители. По Грчко-турската војна тука биле смес- 
тени бегалскп семејства, а подоцна и Каракача- 
пи. Кутунџали заедпо со соседното село Сусур 
Кој, со кос дошло до спојување, во 1928 година 
имало 401 житсл, во 1940 година пивииот број се 
покачи на 744 (поради доселувањс на Каракача- 
ни), во 1951 година е евидсптирано со 892, во 1961 
година со 1.013, во 1971 годипа со 876, во 1981 го- 
дина со 920, а во 1991 година со 1.021 жител. Се- 
лото с мошпс богато, бидејќи лежи сред поле и 
располага со мошне плодни обработливи повр- 
шипи кои се паводнуваат. Се произведува многу 
пченица и 1рав, а во голема мера се развиени сто- 
чарството и краварството (види и ссло Сусур Ќој).

48) МУНЏИНОС (МУНЏАНОС)
-ЛЕКАНИ Λεκάνη
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и североис- 
точно од Кавала, на надморска височина од 740 
метри, на североисточните падини на Чал Даг, 
крај самиот пат што води од Кавала за Ени Кој 
(Ставруполис), сместено е селото Мунџинос (24°33' 
х 4ΓΊ0'). Тоа претставува самостојна општина во 
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Саришабанската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к 
бр. 251/20.11.1919), со вкуппа површина на оп- 
штинскиот атар од 68 квадратии киломстри. Се- 
лото Мунџинос, како и сите околни села. до 1924 
година било населено исклучително со турско 
населсние. К’пчов го спомпува со само 350 житс- 
лп, но вероја гно се работи за грешка, бидејќи во 
пописот од 1913 година с евидснтирапо со 1.946, а 
во 1920 годипа со 1.729 жители. По нивното при- 
нудпо иселување во Турција, по сила на Лозан- 
ската конвенција, грчките власти тука сместиле 
поголем број бсгалски семсјства од 11онд и од 
Мала Азија со вкупно 1.193 жители, колку пгго 
броело селото во 1928 година. Во 1940 година сс 
свидентирани 1.959, а во 1941 годииа спорсд бугар- 
ската статистика 2.000 жители. Во 1951 година се 
иопишани 1.836, во 1961 година 1.470, во 1971 го- 
дина 871, во 1981 година 906, а во 1991 година 632 
житсли. Нричината за намалувањето на бројот 
на пасслснието во последните децспии сс должи 
на рслативпо пасивниот и планински карактер на 
селото, чли основни производи се тутунот, ком- 
пирот, а дслумно пчепицата. Насслсписто се за- 
нимава и со сточарство.

49) МУРАТЛИ
СКОПОС Σκοπός

(л. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Ссвсрозападно од Сари Шабан, крај главни- 
от пат шго води од Кавала за Енл Кој (Ставру- 
полис), на падморска височина од 580 мстри во 
составот на оппггината Караманли сс наоѓа село- 
то Муратли (24°38' х 4Г06'). Тоа до 1924 година, 
како л си ге околни ссла, било населено со турско 
населепие. К'нчов го спомнува со 200 житсли, до- 
дска во 1913 година с евидентирано со 658, а во 
1920 година со 559 жители. По принудното иселу- 
вање на Турцлтс во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, грчките власти во 1924 година тука 
смсстлле бегалски семејства со вкупно 226 жители 
колку пгго имало сслото во 1928 година. 
Муратли во 1940 година с евидентирапо со 298, а 
во 1941 годлна сиоред бугарската статистика има 
310 жители. Во 1951 година се попишани 161, во 
1961 година 223, во 1971 година 100, во 1981 годи- 
на 53, а во 1991 година 34 жители. Причината за 
намалувањето на бројог на жителите с пивното 
иселување во поголемите градови, но и во со- 
седните ссла Бадем Чифлик (Амигдалеон) и К'нали 
(Кокинохома) во Кавалската околија. Сслого е 
прилично пасивно со мошпс ограничени обра- 
богливи површиии. Основни производи се туту- 
пот и лчсллцата, а населението делумно се зани- 
мава и со сточарство.

50) МУРАЏИК
МИРТУСА Μυρτούσσα 

(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Јужно од Бук, западно од Бајрамли и некол- 
ку километри источно од главниот пат и желез- 
пичката линија што води од Драма за Ксанти на 
надморска височина од 470 метри с сместено ма- 
лото село Мураџик (24°29' х 4Γ14') кое адмипи- 
сгратпвно влегува во составот на општипата Бај- 
рамли. Сслото Мураџик до 1924 годипа било на- 
селело со Турци. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 150 жители, во 1913 година е евидентирано со 
96, а во 1920 годипа со 88 житсли Турци. 11о нив- 
пого присилно лсслувањс во 1924 година тука 
бллс смсстени бегалски ссмсјства со вкупно 59 
жлтели, колку што се евидентирани во 1928 годи- 
на. Во 1940 година селото има 85 житсли, а бу- 
гарската статистика од 1941 година го води со 
143 жлтели. Во 1951 година се попишани 56, во 
1961 година 88, во 1971 година 27, во 1981 година 
17, а во 1991 година само 12 жители. Основно про- 
изводство на населепието е тутунот, а делумно е 
развиено источарството.

51) МУСГАФА ОГЈ1АР 
-СГЕГНОН Στεγνόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан на надморска 
височина од 300 метри лежи малото село Му- 
стафа Оглар (24°37' х 4ΓΌ4') кос административно 
влегува во составот на опиггината Недерли. Се- 
лото до 1924 година, како и сите околни села, би- 
ло населено исклучително со турско население. 
К’нчов го спомнува со 120 житсли, додека во 1913 
година е евиден гирано со 267, а во 1920 годипа со 
187 жители. По нивното принудно иселуваљс во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени помал број бегалски семејства од 
Понд, чиј број на жители во 1928 година изнесу- 
вал 118, во 1940 година селото имало 182, а во 
1941 годипа спорсд бугарската статистика 120 
жители. Во 1951 година сс попишани 140, во 1961 
година 107, во 1971 година 35, во 1981 година 12, а 
во 1991 година 15 жители. Намалувањето на бро- 
јот на жителите во последниве децснии се должи 
на пасивноста на овој крај, поради што голем 
број жители сс исслуваат во поголемите градови. 
Основен производ на селото с тутунот.

52) МУША МАХАЛЕ
- ПЛАТАЊА Πλατανιά

11еколку стотини метри југозападно од Узун 
Кој во непосредна близина на Карга Махале до 
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Балкаиските војни лсжело мало турско маало по· 
знато под имсто Муша Махалс (24’35' х 4Г03'). Ка- 
ко насслба пс е свидентирано ни во една од по- 
зпатитс статистики, а житслите се вбројувале во 
составот на селото Узун Кој, како и соседното 
гурско маало Карга Махалс. Маалото веројатно 
пастрадало во Балканските војни, кога се расту- 
рило и престанало да постои.

53 НЕДЕРЛИ
ДИСВАТОН Δύσβατον

(н.од 15.11.1926. Вл. в/кбр. 413/22.11.1926)

( еверозападно од Сари Шабан и североис- 
точно од Кавала на надморска височина од 460 
мстри е смсстсно селото 11едерли (24’34' х 4Г04'). 
Тоа прстставува самостојна ошптина во Сариша- 
бапската околија (н. од 13.11.1919, Вл. в/к бр. 251/ 
20.11.1919). во чиј состав влсгува и сслото Муста- 
фа Оглар. Вкуппата поврпшна на оппггипскиот 
атар изнссува 15 квадратни километри. Како и 
сиге околни села така и Недерли до 1924 година 
било иаселсно исклучитслно со турско население. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 260 жителл, 
додска во 1913 година е евиден гирано со 598, а во 
1920 година со 460 жители. Во бројот на жители- 
тс од селото Недерли се пресметувале и жители- 
тс од Даутли Махалс, Хоџа Махале, Џами Маха- 
лс η Имерли, кои како поссбни маала се наоѓалс 
во атарот и во непосредна близина на селото 11с- 
дсрли. Турското население од сслото Псдерли. 
по сила на Лозанската конвенција, било иселено 
во 1924 година во Турција, а па неговото место 
биле доселени бсгалски семејства од Мала Азија, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 333. 
Селото во 1940 година е евидентирано со 483, во 
1941 година сиоред бугарската статистика пма 
472, во 1951 годпна поради окупацијата и Граѓан- 
ската војпа бројот иа жителите е намалсп на 175, 
поради иселувањс во поголемите градски центри 
во 1961 година опага на 119, во 1971 година на 38, 
а во 1981 година на само 24. Во 1991 годипа сс 
евидентирани 57 жители. Основен производ на 
сслото е тутунот, а насслепие го делумно се зани- 
мава и со сточарство.

54) НЕОС КСЕРЈАС (НОВО КУРУ ДЕРЕ)
Νέος Ξεριάς

Селото Нсос Ксерјас (Ново Куру Дерс) с из- 
градено по седумдесеттитс години од жителите на 
селото Куру Дере два километра понаисток од 
старата локација (24”43' х 4Г02'), крај самиот гла- 
вен пат кој води од Кавала и Сари Шабан за 
Ксанти. Прв па ге евидентирано во пописотод 1981 
година со 244 житсли. Во 1991 година по целос- 

ното иселување на жигелите од Куру Дере к: 
оваа нова населба се евидентирани 483 жителк Ос- 
новсн производ на населението е тутунот. в< се 
произведува и пченица, а во последно време =ξ»- 
мапие му сс посветува па лозарството и овош- 
тарството, бидејќн добар дел од земјииггето се 
наводнува.

55) ОЛАЏАК
- ПЛАТАМОН ΙΙλαταμών
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926»

Ссвсроисточно од Кавала и северозападнс 
од Сари Шабап, крај самиот главен пат што воли 
од Кавала за Епи Ќој (Ставруполис), на надмор- 
ска височина од 700 метри е сместсно сслото Ола- 
џак (24’32' х 4Г06'). Гоа претставува самостгјна 
општина во Саришабанската околија (н. од 13 11 
1919, Вл. в/к бр. 251/20.11.1919) со вкупна повр- 
шина на општипскиот атар од 46 квадратни кило- 
метри. Сслото Олаџак, како и сите другп околни 
села, до 1924 годииа било паселепо со турско на- 
сслсние. Како такво, К'нчов го спомнува со 210 
жигели, додека во 1913 година е евидентирано со 
950, а во 1920 година со 750 жители. (Податошгге 
што ги дава К'нчов по се изгледа се погрешни 
По нивното принудно иселување во Турција, пс 
сила на Лозаиската конвенција, во 1924 година 
зука биле сместепи бегалски ссмејства, чиј број 
па жители во 1928 година изнесувал 385. Во 1940 
година селото имало 494, а во 1941 година во бу- 
гарската статистика е забелсжано со 400 жители. 
Во 1951 година се попишани 558, во 1961 година 
370, во 1971 година 237, во 1981 година 224. а во 
1991 годипа 202 жители. Селото е мошне бедно и 
произвсдува исклучителпо тутуп, а населението 
делумно се занимава п со сточарсгво. Тука е сме- 
стена и жандармериска станица Која врши надзор 
и врз неколку околни ссла.

56) ОРГЛНЏИ (ОРГАНЏИЛАР)
ХРИСОХОРИОН Χρυσοχώριον

(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу 6 километри јужно од Сари Шабан 
крај самиот паг игго води за Ксреметли, покрај 
морсто па надморска височина само од 5 метри 
лсжи селото Органџи (Хрисохорион) (24°43' х 
40”56'). Тоа претставува самостојна општина во 
Саришабанската околија (н. од 25.11.1927, Вл. в/к 
бр. 296/1927), со вкуппа површииа на општински- 
от а гар од 18 квадратни кплометри. Селото Ор- 
ганџи, како и сите околни села, до 1924 година би- 
ло населено исклучително со турско население. 
Како гакво, К'нчов го спомнува само со 90 жи- 
тели, но веројатно се работи за грешка, бидејќи 
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во пописот од 1913 година с евидентирано со 532, 
а во 1920 година со 690 жители. По нивното при- 
иудно иселување во Турција, по сила па .Позанската 
конвенција, во 1924 година тука биле сместени 
бегалски семејсгва, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 937. Во 1940 годипа имало 1.184, а 
во 1941 година според бугарската статистика 1.150 
жители. Во 1951 годипа се попишани 1.580, во 1961 
година 1.639. во 1971 годнна 1.460, во 1981 година 
1.652, а во 1991 година 1.592 жители. Повоеното 
зголемување на бројот на жителитс се должи и 
на прсселуваљсто на жителите од соседното ссло 
Тојлер во Органџи. Земјппггето речиси наполно 
сс наводнува од системот за наводнување, поради 
шго дава и високи приноси. Се произведува мно- 
гу пченица, грав, бостан, памук, детелина и други 
производи. Во селото е смсстена и жапдармс- 
риска станица која врши надзор и врз неколку 
околни села.

57) ПОНТОЛИВАДОН (НОВО ДОМАШЈ1И)
Ποντολίβαδον

Јужно од старата иаселба Домашли (Понто- 
ливадон), крај самиот главен пат што води од Са- 
ри Шабан за Кавала, по Граѓанската војпа е по- 
дигната нова населба (24°35' х 40°58') во која пос- 
тспено се преместиле жителите од старата исто- 
имена населба. Оваа паселба е и средиигге на оп- 
штината во која влегуваат старата насслба Домаш- 
ли, денес позната како Ано Понтоливадон, и Ени 
Ќој. Регистрирана е прв пат во пописот од 1961 
година со 126 жители, во 1971 година е евиденти- 
рана со 145, во 1981 година со 214, а во 1991 го- 
дина со 237 жители. Населението на сслото ги за- 
држа своите имоти на кои произвсдува тутун, 
ограничени количества жито, а помалку се зани- 
мава и со сточарство.

58) РЕШИТ БЕЈ
- МОНАСГИРАКИОН Μοναστηράκιον 
(н. од 11.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Јужно од Сари Шабан и североисточно од 
Кереметли, недалеку од морето, срсд самото по- 
ле на надморска височина од 2 метра лежи село- 
то Рештит Беј (24°44' х 40°53') кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Ксрсмст- 
ли. До 1924 година било населено со Роми мус- 
лимани. К'нчов го спомнува со 40 Роми, додека 
во 1913 година е евидентирано со 140, а во 1920 
годипа со 154 жители. По нивното принудно исе- 
лување како муслимани, по сила на Лозанската 
конвснција, грчките власти гука смсстиле пого- 
лем број бегалски семсјства, чиј број иа жители 
во 1928 година изнесувал 286. Во 1940 година се- 

лото имало 386 жители, во 1951 година се води 
како напуштена насслба, додека во 1961 година е 
регистрирано со 426, во 1971 година со 265, во 
1981 година со 281, а во 1991 година со 259 жите- 
ли. Бројките од 1961, 1971 и 1991 година всушност 
сс однесуваат на новата населба која е изградена 
југоисточно од старата населба и поблиску до Ке- 
реметли, поради што и влезе во составот на оваа 
оппггина, додска порано и припаѓаше на оппгги- 
ната Органџи. Земјиштето сс наводнува и основ- 
ни земјоделски производи се пченицата и гравот, 
додека сточарството поради ограничените пасишта 
е слабо развисно.

59) САРИ ШАБАН
- ХРИСУПОЛИС (САПЕИ) 
Χρυσούπολις (Σαππαίοι) 
(н. бр. 14278/30.4.1925, Вл.в/к бр. 40/17.5.1925)

Триесетина километри североисточно од Ка- 
вала, 23 километри северно од морскиот брег и 
29 километри југозападно од Ксанти на надмор- 
ска височина од 20 метри сместено е гратчето 
Сарп Шабан (24°42' х 40°59'). Тоа прстставува град- 
ска општина (н. бр. 107/26.9.1946, Вл. в/к бр. 290/ 
26.9.1946) и седиигге на истоимената околија (н. 
бр. 3191/11.8.1924, Вл. в/к бр. 193/14.8.1924) која вле- 
гува во сосгавот на округот Кавала. Сари Шабан. 
иако во минатото претставувал цснтар на каза, а 
по Балкапските војни административен центар на 
околија, бил рслативно мала населба која според 
К'нчов имала 780 житсли, од коп 450 Турци, 180 
Македонци и 150 Власи. Во пописотод 1913 годи- 
па е евидентиран со 1.455 жители, но поради Пр- 
вата светска војна нивниот број во 1920 година 
опадна на само 692 жители. По принудното исе- 
лување на сите Турци тука биле сместени пого- 
лем број бегалски семејства. Од вкупно 1.590 жи- 
тели, колку ΙΠΤΟ имал Сари Шабан во 1928 го- 
дина, 781 биле бегалци дојдени во Грција по 1922 
година. Сари Шабан во 1940 годипа се води сс 
2.189, а во 1941 година спорсд бугарската статис- 
гика со 2.160 жители. По Граѓанската војна тука 
почналс да се населуваат поголем број жители од 
загрозените планински села, така што веќе во 1951 
година се попишани 2.649 жители, а во пописот 
од 1961 година нивниот број нараснал на 5.779, во 
1971 година на 5.785, во 1981 година на 7.119, а вс 
1991 година на 7.208 жители. Зголемувањето на 
бројог на жителите по 1951 година се должи не 
само на тоа шго продолжи доселувањето на жв- 
тели од планинските и други околни села, туку е 
на тоа што кон градот се припоени и населбитѕ 
Секелср и Кснес (Проастион). Општинскиот атаг 
на Сари Шабан опфаќа површина од 47 квадрат- 
ни километри, речиси сета со плодни обработ- 
ливи површини кои се наводнуваат. Иако е се- 



Сариигабанска околија 251

диште на околија, Сари Шабан претставува град 
па земјоделци, но има и занаетчии и трговци, а 
поради тоа пгго е административен центар па око- 
лија, тука постојат поголем број административ- 
ни установи и други инсгитуции со доста службе- 
ници. Главпи земјоделски производи се тутунот и 
пченицата.

60) СЕКЕЛЕР
ПОНТЈАС (АСПРОНЕРА)

Ποντιάς (Ασπρο νερά)

Северозападно од Сари Шабан во неговата 
непосредна близипа (24°42' х 40°59'), на надморска 
височина од 10 метри во минатото постоело мало 
турско ссло познато под името Секелер. Поради 
неговата непосредна близина со гратчсто Сари 
Шабан во минатото нс било евидеитирано како 
посебпа паселба, а бројот на неговите жители се 
прссметувал во составот на жителите од Сари 
Шабан. По иселувањето на турското население 
во 1924 година во Турција тука биле сместени 34 
бегалски семејства од Понд со вкупно 140 
жители, колку што броело селото во 1928 
година. Малку подоцна тоа било прсимснувапо 
во Аспронера, а непосредпо прсд Втората свет- 
ска војна, бидејќи неговите жители по потекло се 
од Понд, повторно било преименувано во Поп- 
тјас. Како такво е евидентирано во пописот од 
1940 година со 321 жител, а и бугарската стати- 
стика од 1941 година го води со ист број жители. 
Вопописотод 1951 година поради концентрација 
па поголем број жителн од загрозените села од 
времето на Граѓанската војпа, кои се уште нс би- 
ле вратсни во своите домови, Секелер е свиден- 
тиран со 1.486 жители. Поради непосрсдната бли- 
зина со Сари Шабан населбата продолжи да рас- 
тс и натаму и всушност се спои со Сари Шабан, 
поради шго во нарсдните пописи повеќе не сс 
спомнува како посебна населба. Бројот на нејзи- 
нитс жители се пресме гува во составот на жи ге- 
лите од Сари Шабан. Основни производи на оваа 
приградска населба се гутунот и жигото, но дел 
од населението се занимава и со градски зани- 
мања.

61)СЕНДЕКЛИ Σενδεκλή

Во составот на општината Беклсмсш во по- 
писот од 1928 година е евиденгирана населбата 
Сендекли со вкупно 59 бегалски жители. Очи- 
гледно е дека се работи за стара обновена турска 
населба која во подоцнежните пописи нс се спом- 
нува, пјто укажува на фактот дека или била на- 
пуштена или се соединила со Беклемеш.

62) СЕПЕНЏЕЛЕР (СЕПЕЧЕЛЕР)
- КАЛАТАС Καλαθάς
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и околу 4 ки- 
ломегри источно од Олаџак, во чија опиггина и 
влегувало, иа надморска височина од 660 метри 
лсжело малото село Сепенџслер (24°34' х 41°06'). 
Како и сите други околпи села и ова село до 1924 
година било населено со Турци. К'нчов го спом- 
нува со 130 житсли, во 1913 година е евиден- 
гирано со 247, а во 1920 година со 146 жители. По 
нивното иселување во Турција во 1924 година ту- 
ка биле сместени бегалски семејства, чиј број на 
жители во 1928 година изнесувал 61, во 1940 година 
75, а толку имало и во 1941 годииа според бу- 
гарската статистика. Сслото настрада во Граѓан- 
ската војна и по нормализирањето на ситуацијата 
не било обновено, поради што престанало да по- 
стои.

63) СКИНИТЕ КТИНОТРОФИ (КОЛИБАРИ
СГОЧАРИ) Σκηνίται Κτηνοτρόφοι

Во составот и во атараот на општината Бај- 
рамли во пописот од 1928 година е регистрирана 
населбата Скините Ктинотрофи со 35 бегалски 
житсли. Очигледно е дека се работи за колибар- 
ска населба во која биле сместени сточари досе- 
леници. Насслбата во подоцнежните пописи не е 
евидентирана, што значи дека се распаднала и 
нејзините житсли се прибрале во други места.

64) СГРАТОНЕС (КАСАРНИ) Στρατώνες

Покрај десниот брег на реката Места и глав- 
ниот пат што води од Кавала и Сари Шабан за 
Ксанти (24°46' х 41°05') во составот на општината 
Инџес во пописот од 1971 година е регистрирана 
нова населба под името Стратонес со 35 жители. 
Во 1981 година е евидентирана со 275, а во 1991 
година со 181 жител. Веројатно се работи за по- 
мала воена единица лоцирана тука, бидејќи име- 
то на населбата значи воени касарни.

65) СУСУР ЌОЈ + КУТУНЏАЛИ
- ПИГЕ Πηγαί
(н. од 15.11.1926, Бл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Јужно од Сари Шабан во непосредна близи- 
на на сслото Кутунџали недалеку од морскиот 
брег е сместено селото Сусур Ќој (24°40' х 40°54')· 
До 1924 годииа тоа било населено, како и сите 
други околни села, со турско население. Иако 
К'нчов не го спомнува, во пописот од 1913 година 
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е регистрирано со 360, а во 1920 година со 255 
жители. По иселувањето на Турците во 1924 го- 
дина тука билс сместени бегалски семсјства. Ме- 
ѓутоа, поради близина со соседната чифлигарска 
населба Кутунџали дојде до формирање на сдпа 
нова населба, познага под името Пиге, во која сс 
споија населбите Кутунџали и Сусур Ќој, така 
пгго населбата Сусур Ќој повеќе не се спомпува 
како посебна населба. Интересно е дска во попи- 
сот што го извршилс Бугаритс во 1941 година 
оваа населба е регистрирана како посебна со 665 
жители, при што се означсии имињата (Сусур Кој и 
грчкото име Кокала), но бидејќи нс е регис- 
трирапа населбата Кутунџали, очигледно е дека 
се работи и за неа (види и населба Кутунџали - 
11иге).

66) ТОЈЛАР (ТОЈЛЕР)
11ЕРИСТЕРЕОН Περιστερεών

(н.од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Околу осум километри југоисточно од Сари 
Шабан на надморска височина од 10 метри крај 
нскогашниот десен слив на рската Места до пе- 
десегпгге години постоеше насслбата Тојлар (24”44' 
х 40"56') која административно влегуваше во сос- 
тавог на оппггината Кара Бсј. До 1924 годипа 
населбата била насслена со турско паселение. 
К'нчов ја спомнува со 75 жители, во 1913 година 
е евидентирана со 88, а во 1920 година со 63 жи- 
гсли. По нивното иселување во Турција во 1924 
година грчките власти тука сместиле бегалски 
ссмејства. Во 1928 година селото се води со 196, 
во 1940 година со 285, а во 1941 годнна спорсд бу- 
гарската статистика имало 266 житсли. 11оради 
мслиоративнитс зафати што бса прсземени тука 
при регулираљето на рската Места и изградбата 
на системот за наводнување селото се растури и 
неговите жители главио се преселија во сосед- 
ного село Кара Беј, под чија општина и припаѓа, 
што се гледа и од зголемениот број жители на 
оваа насслба во пописот од 1951 година. Жите- 
лите од некогашниот Тојлар ги задржаа своиге 
имоти и натаму продолжуваат да ги обработу- 
ваат.

67) ЌОСИЛЕР БАЛЈА
- КАТОХОРИОН Κατωχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападно од Сари Шабан и североис- 
точно од Кавала на надморска височипа од 500 
метри и околу три километри јужно од главниот 
пат пгго води од Кавала за Ени Ќој до неодамна 
постоешс малата населба Косилер Балја (24°ЗГ х 
4ΓΌ4’), која административно влегуваше во соста- 

вот на оппггината Олаџак. До 1924 година била 
населена од Турци. К'нчов ја спомнува со 75 жи- 
тели, додека во 1913 година е евидеитирана со 
224, а во 1920 година со 249 жители. По нивното 
принудно иселување во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти во 1924 го- 
дина тука сместиле бегалски семејства со вкупно 
113 жители, колку пгго имало селото во 1928 го- 
дина. Во 1940 година селото имало 107, а во 1941 
година според бугарската статистика 106 жители. 
Во 1951 година не се води како населба, бидејќи 
настрада во Граѓанската војна, а неговитс житс- 
ли нс беа вратени упгге во своите домови, додека 
во 1961 година селото е регистрираио со 72 жи- 
тели. Малку подоцпа неговите жители целосно 
сс иселија главно во поголемите градови, поради 
што и населбата пресгана да постои.

68) ЌОСИЛЕР ЗЕИР
- АНОХОРИОН Ανίοχώριον
(п. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Кавала, северозападно од 
Сари Шабан и околу еден километар северно од 
главниот пат што води од Кавала за Ени Ќој дс 
Граѓанската војна на надморска височина од 60». 
метри постоела малата населба Ќосилер Зеиг 
(24°30' х 4Г06'). Селото административно влегуважЈ 
во составот на опиггината Олаџак (Платамон) ■ 
до 1924 година било населено исклучително со 
турско население. К'нчов го спомнува со 90 жите- 
ли, додека во 1913 година е евидентирано со 22- 
а во 1920 годииа со 192 жители. По нивното прк- 
нудно иселување во 1924 година во Турција туо 
биле сместени бегалски семејства чиј број н* 
жители во 1928 година изнесувал 115. Во 1940 го- 
дина е евидентирано со 152, а во 1941 година, спо- 
ред бугарската статистика, со 111 жители. Верс- 
јатпо пастрадало во текот на Граѓанската војв*. 
а по нормализирањето на ситуацијата не билв 
обновсно, ιπτο се гледа од подоцнежните попкж 
во кои повеќе пе се спомнува како населба.

69) УЗУН ЌОЈ
- МАКРИХОРИОН Μακρυχώριον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.192-

Североисточпо од Кавала и околу 10 
метри северозападно од Сари Шабан на на 
ска височина од 220 метри е смсстено с 
Узун Ќој (24°37' х 41°03'). Тоа претставува 
стојна опиггина во Саришабанската околија
13.11.1919, Вл. в/кбр. 251/20.11.1919), во чиј <
влегуваат и селата: Баракли и насслбите 
Махале (Крионерион) и Муша Махале (Пла 
Вкупната површина на општинсксиот атар
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сува 31 квадратен километар. Узун Ќој, како и 
сите околни села, до 1924 година било населено ис- 
клучително со турско население. К'нчов го спом- 
нува како голема турска насслба со 900 жигели, 
во 1913 година е евидентирано со 1.020, а во 1920 го- 
дина со 858 жители. Во оваа бројка се пресмста- 
ни и жителите од соседните маала Муша Ма.халс 
II Карга Махалс кои биле сместени во пегова нс- 
посредна близипа. По принудното иселување на 
насслението во Турција, по сила на Лозанската 
копвенција, грчките власги тука сместиле пого- 
лсм број бегалски семејства од Понд и Источна 
Тракија. Бројот на нивниге житсли во 1928 годи- 
на изнесувал 673, во 1940 година се евидентирани 
1.063, а во 1941 година спорсд бугарска га статис- 
тика 1.031 жител. Во 1951 годипа се попитани 
813, во 1961 година 389, во 1971 годииа 250, во 1981 
година само 142, а во 1991 година 129 жители. Нри- 
чина га за вакво драстично намалување на бројот 
на житслите се должи на пасивноста на овој крај, 
на ограничените обработливи површини па кои се 
произведува исклучително гутун и сосема мали ко- 
личсства пченица. Сточарството с нсзначително.

70) ХАЛЕП
-ХАЛЕПИОН Χαλέπιον
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Мала населба во составот на општината Бај- 
рамли. Сместсна с на надморска височина од 200 
метри југоисточно од населбага Бук и североза- 
падно од Бајрамли на околу 5 километри одда- 
леченост од десниот брег на реката Места (24°32* 
\ 4Γ15'). Халсп до 1924 година, како и сите други 

колни ссла, било насслсно со турско населсние. 
Кнчов оваа населба ја бележи со 150 жители, 
Ј >дека во пописот од 1913 годипа с евидентирана 

55, а во 1920 година со 59 житсли. По иивното 
■рисилно иселување во Турција тука биле смсс- 
тени бегалски семсјства, чиј број на жители во 
1928 година изнесувал 43. Селото Халеп во 1940 

дина е евидентирано со 43, во 1940 година со 75, а 
50 1941 година според бугарскага статистика со 
15 жители. Во 1951 година се попишани 100, во 
1961 година 108, во 1971 година 75, во 1981 година 
35. а во 1991 година 34 жители. Насслбата, како и 
ждата општина, непосредно пред Втората свет- 

кка војна е одвоена од Саришабанската околија и 
■иг.чена во составог на околијата и округот Ксан- 
Ί Населението произведува главно тутун, а дс- 
■тво се занимава и со сточарство.

Л) X АЏИ АЛИ ΠАША Χατζή Λλή 1 Ιασσά

Јужно од Сари Шабан во негова непосредна 
' ’ · 'на до 1924 година постоела мала турска на- 

сслба познага под името Хаџи Али Паша_ Оѕаа 
населба во која живселе Турци во попвсот οι 
1913 годпна с евидентирана со 113 и во 1'-2 · - 
дина со 72 жители. По нивпото принудно вссЈп- 
ван.е во Турција населбата не била обнсве=< 
ради πιτο и престана да постои.

72) ХАЏИ ЕМИН АГА
- ХАЈДЕВТОН Χαϊδευτόν
(н. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11 1 9>

11а 21 километар јужно од Сари Шабан ж> 
самиот главен пат што води за Керемстли и мср- 
скиот брсг недалеку од морсто с сместсно селото 
Хаџп Емип Ага (24"43’ х 40°52') кос администра- 
гивно влегува во составот на општината Кере- 
метли. Оваа паселба во минатото претставувала 
чифлик во кој според К'нчов живесле и работеле 
80 жители по потекло Роми. Во 1913 година е 
свидсптирана со 148, а во 1920 година само со 15 
жители. Насслбата, која била напуштена од Ро- 
митс, била обновена и во неа билс сместени бе- 
галски ссмејства, чиј број на жители во 1928 го- 
дина изнесувал 305, во 1940 година имала 458, а 
во 1941 година според бугарската с гатистика 420 
жлтсли. Во 1951 година сс попишани 609, во 1961 
година 600, во 1971 година <004, во 1981 година 
553, а во 1991 година 502 житсли. Иако обработ- 
ливитс површини се мопшс ограничени, бидејќи 
почва га с плодна и целосно се наводнува, таа да- 
ва мошне високи приноси. Сс произведуваат прсд 
се пченица и грав, по сс застапени и други земјо- 
дслски култури. Поради ограничените пасшпта, 
сточарството с слабо развиено.

73) ХОЏА МАХАЛЕ Χότζια Μαχαλε'

Турско маало сместено неколку сготини ме- 
три понаисток од сслото Нсдсрли (24°35' х 4Г04’). 
Бројот на неговите жители сс пресметувал во со- 
ставог на житслите од сслото Недерли, поради 
што и нс сс спомнува како посебна населба ни во 
сдна од познатитс статистики, со исклучок на не- 
кои генералштабни карти. Населбага настрадала 
во врсмето на Балканските војни, од кога прсста- 
иала да постои.

74) ЧАЈЛИК
-ДИПОТАМОС Διπόταμος
(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Северозападпо од Сари Шабан покрај глав- 
пиот пат што води од Кавала за Ени Ќој на над- 
морска височина од 680 мстри е смсстсно селото 
Чајлик (24*’35' х 4ΓΌ8'). Тоа претставува само- 
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стојна општина во Саришабанската околија (н. од 
23.11.1934, Вл. в/к бр. 416/30.11.1934), во чиј сос- 
тав влегува и селото Кочоглар (Констандиња). 
Вкупната површина на општинскиот атар изнесу- 
ва 25 квадратни километри. Населбата во мина- 
тото била сдна од најголемите во околијага. Иа- 
ко К'нчов ја спомнува само со 460 житсли Турци, 
таа била многу поголсма, што се гледа од попи- 
сотод 1913 година, кога е евидснтирана со 1.097, 
а во 1920 годипа со 1.188 жители. По нивното 
принудно иселување во Турција, по сила на .По- 
занската конвенција, во 1924 годииа грчкитс вла- 
сти гука сместиле поголем број бегалски житсли. 
Во 1928 година сслото е евидентирано со 391 жи- 
тел, но поради доселување и на други жители по- 
доцпа, во 1940 година во сслото се попишани 659, 
а спорсд бугарската статистика од 1941 година 
дури 800 жители. Поради Граѓанската војна како 
и жслбата за подобар живот, бројот на жителитс 
во повоените пописи постојано опаѓа. Веќе во 1951 
годииа селото се води како преполовсно - со 331 
жител, во 1961 година се попишани 317, за пив- 
ниот број да се иамали во 1971 година на 161, во 
1981 година на 127, а во 1991 година на 116 житс- 
ли. Причината за ваквото рапидпо намалување се 
должи на планинскиот каракатер и пасивноста на 
теренот, како и на стекнувањето на подобри услови 
за живесље во поголемите градови. Во селото сс 
произведува главно тутун, а споредни производи 
сс компирот и пченицата. Населението дслумно 
се занимава и со сточарство.

75) ЧОБАНЛИ
АВРАМИЈ1ЈА Αβραμυλιά

(II. од 15.11.1926, Вл. в/к бр. 413/22.11.1926)

Североисточно од Сари Шабан, околу два 
километра од левата страна на реката Места, на 
надморска височина од 160 метри е сместено сс- 
ло го Чобанли (24°43' х 4Г04'). Тоа претставува са- 
мостојна општина во Саришабанската околија 
(н. рд 30.11.1928, Вл. в/к бр. 254/1.12.1928), во чиј 
состав влсгува и новооснованата населба Дамас- 
киња. Вкупната површина на општинскиот атар 

изнесува 8 квадратпи киломезри. Чобапли, кое 
некогаш било сточарско турско село како што 
докажува и нсговото име, К'нчов го спомнува со 
125 жители, додека во 1913 година е евидентира- 
но со 422, а во 1920 година со 330 житсли, што 
значи дека било поголсмо отколку што го води 
К'ичов. По принудното иселување на насслени- 
ето во Турција во 1924 година тука биле сместепи 
бегалски семејства со вкупно 319 жители, колку 
ιπτο имало сслото во 1928 годииа. Во 1940 година 
имало 393, а во 1941 годипа според бугарската 
сгатистика 347 житсли. Во 1951 година се попи- 
шани 419, но во 1961 година бројот на неговите 
жители се намали на 313, во 1971 година на само 
179, во 1981 година на 107, а во 1991 година на 52 
жители. Причината за намалувањсто на бројот 
на жигелите лежи во пасивноста на селото, кое 
располага со ограничени обработливи површинп 
на кои се одгледува исклучиво тутун.

76) ЦАМИ МАХАЛЕ Τζαμί Μαχαλέ

Некогашното турско маало кое било смес- 
тсно нсколку стотини метри понајуг (24°34' х 
4Г05') од селото Недерли. Тука се наоѓала и џа- 
мијата на селото. Маалото во минатото не се во- 
дело како посебна населба, туку бројот на него- 
вите жители се пресметувал во составот на жите- 
лите од селото Нсдерли. Како посебна населба е 
одбележано во некои од генералштабните карти 
Маалото насградало во времето на Балканските 
војни и повеќе не било подигнато.

77) ЏЕВИД БЕЈ Τζεβίδ Μπέη

Турска чифлигарска насслба која лсжи јуж- 
по од Сари Шабан и на околу еден километаг 
североисточно од Сусур Ќој и Кутунџали (24°4Г 
х 40°55'). Бројот на нејзините житсли во минато- 
то се пресметувал во составот на жителите сз 
селото Сусур Ќој. Населбава се распаднала во 
времето на Балканските војни.



У/4 - ОКОЛИЈА ТАСОС

1) АГИОС ГЕОРГИОС Άγιος Γεώργιος

Околу 6 километри југозападно од админи- 
с гративниот центар Лимин (Тасос) на осгровот Та- 
сос на надморска височина од 110 метри с сместено 
селото Агиос Георгиос (24°39' х 40°46'), кое адми- 
нисгративно влегува во составот на општинага 
Рахонион (порано самостојна опптгина со вкуппа 
површипа на селскиот а гар од 7 квадратни кило- 
метри). Селото е мошне старо и населено е со 
Грци. Во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 291, во 1920 година со 145, а во 1928 година со 
243 житсли, од кои 7 бегалци. Во 1940 година има- 
ше 231, во 1951 година 411, во 1961 година 326. во 
1971 година 235, во 1981 година бројог на жиге- 
лите се намали на 180, а во 1991 година на 171 жи- 
тел. Селото е прилично сиромашно. Основни про- 
изводи на населението се маслинкитс и маслино- 
вото масло. Прилично е развиено пчеларството, 
а жителите одгледуваат и кози и овци. Во селото 
сс чувствува недостиг на вода.

2) АКТИ Ακτή

Новоформирана приморска туристичка на- 
сслба во осумдссеттитс години во атарот на оп- 
штината Калирахи (24°ЗГ х 40°42'). Прв па г е еви- 
дентирана како таква во пописот од 1991 година 
со 46 жители (види и село Калирахи).

3) АЈ1ИКИ Αλυκή

На југоисточниот брег на Тасос се наоѓа ма- 
лата населба Алики (во превод солана) (24°44' х 
40°36'), која административно влегува во составот 
на опиггината Теологос. Всушност се работи за со- 
лана која ја користат житслите од селото Теоло- 
гос. Првпат како населба е регистрирана во попи- 
сотод 1940 година со 15 жители. Во пописот од 1951 
година е евидентирана со 19, во 1961 годииа со 
26, во 1971 година со 42, во 1981 година со 24, а во 
1991 година со 76 жители. Оживувањсто на насел- 
бата делумно се должи на туризмот, односно на 
□оголемиот прилив на туристи во летниот период.

4) АСГРИС Αστρίς

Околу два километра северно од носот Са- 
т-ни на надморска височина од 70 метри се наоѓа 

мала населба позната под имсто Астрис (24°39' х 
40°35'). Административно влсгува во составот на 
општината Теологос. Прв пат се спомнува во по- 
писотод 1940 година со 17 жители. Поради повол- 
пите услови, мсѓу другого развивањето на ту- 
ризмот, во населбата по Втора га светска војна се 
зголемува бројот на жителите. Така во 1951 го- 
дина се регистрирани 83 жигели, во 1961 годипа 
56, во 1971 година 62, во 1981 година 65, а во 1991 
година 103 жители кои главно по гекнуваат од се- 
лото Теологос. Во почетокот тука беа изградени 
колиби за да можат од поблиску да се обрабо- 
туваат селските имоти, кои претежно се состојат 
од маслинови дрвја и од приличен број улишта 
пчели. Жителите произведуваат маслинки, ма- 
слиново масло и мед, а од добиток одгледуваат 
кози и овци. Во последниве години приходи се 
добиваат и од развиениот летен туризам.

5) ГЈ1ИФАДА Γλυφάδα

Околу три километри западно од Лимии (Та- 
сос), во сос гавот на оваа општина, крај самиот 
пат што минува покрај морскиот брег и го оби- 
колува островот, во последнава деценија почна 
да сс гради нова туристичка населба позната под 
имсто Глифада (24°4Г х 40°47'). Оваа населба прв 
пате регистрирапа во пописот од 1971 година, но 
без население, бидсјќи сс уште беше во изградба, 
додека во 1981 година с евидентирана со 7, а во 
1991 година со 10жители.

6) ИЕРА МОНИ АГИУ ПАНТЕЛЕИМОНОС
Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος

Југозападно од селото Мегалон Казавитион 
и источно од селото Сотира, на југозападните па- 
дини на планината Ипсарион (24°36' х 40°43'), на 
надморска височина од 720 мстри лсжи манасти- 
рот посветен на свсти Пантслејмон. Овој мана- 
стир кој се наоѓа во атарот на општината Каливе 
прв пат е евидентиран како населба во пописот 
од 1971 година кога се попишани четворица, во 
1981 година тројца, а во 1991 година 11 жители, 
најверојатно калуѓери или работници на манас- 
тирскиот имот.
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7) КАЛИВЕ (КОЛИБИ)
- ПРИНОС( КАЛИВЕ МЕГАЛУ 
КАЗАВИТИУ, КАЛИВЕ ПРИНУ, 
МИКРОН КАЗАВИТИОН) 
Πρίνος (Καλύβαι Μεγάλου Καζαβιτίου, 
Καλύβαι Πρίνου, Μικρόν Καζαβίτιον

На помалку од два километра источно од 
морскиот брсг, крај главниот пат што од Лимип 
(Тасос) води кон југ, сместепа е рслативно нова 
населба позната под името Каливс (Колиби) 
(24'35' х 40°45'), која администрагивно влегувала 
во составот на општинага Мсгалон Казавитион 
(11ринос). Насслбата прв пат се спомнува во попи- 
сот од 1940 година кога се евидентирапи само 30 
жители. Норади поволното месго на кое е подиг- 
ната (блиску до морскиот брег п изградениот ас- 
фалтен кружен пат на островот), паселбата по 
Втората светска војиа почна брзо да расте за 
сметка на старата населба Мегалон Казавитион. 
Во неа е прснесено и седиштсто на општинага 
која опфаќа површина од 37.918 декари. Новоиз- 
градената населба всќе во 1951 година е сви- 
дснгирана со 1.414 жители. Во 1961 годипа има 
1.442, во 1971 година 1.377, во 1981 годипа 1.233, а 
во 1991 година 1.201 жител. Старата населба рс- 
чиси е напуштена. Останаа неколку семејства со 
вкупно 31 житсл, колку што се регистрирани во 
1991 година. Селаните поседуваат голем број ма- 
слинови дрвја и 29.000 декари шума. Населението 
произвсдува многу маслинки, маслиново масло п 
мед, а во последно времс приличсн доход му носи 
развиениог лстен туризам, за кој постојат повол- 
нн услови.

8) КАЛИВЕ ПОТУ Καλύβαι Ποτού

Еден километар североисточно од примор- 
ската населба Потос и југозападно од Теологос, 
под чија општина и припаѓа, по Втората светска 
војпа е подигната нова населба која, бидејќи би- 
ла колибарска, е наречена Каливе Погу (24°37' х 
40°37'). Населбата прв пат е регистрирана како 
таква во пописотод 1961 година со 161 жи гел, во 
1971 година се води со 138, додека во 1981 и 1991 
година бројот на нејзините жители е пресмеган 
во составот на жителите од селото Потос. Всуш- 
ност, и тука се работи за жители од селото Тео- 
логос кои по војната изградија нова населба за 
полесно обработување на своите имоти, поради 
поповолните услови за живеење, комуникација- 
та, туризмот и близината на имотитс кои се сос- 
тојат претежно од маслинови дрвја. Во прилична 
мера е развиено и пчеларството.

9) КАЛИВИЈА (КАЛИВИЈА КАСТРУ)
- АГИОС ГЕОРГИОС
Άγιος Γεώργιος (Καλύβια, 
Καλύβια Κάστρου)

Северно од морскиог брег, а во негова непо- 
средна близина, во југозападниот дел на островот 
крај главниот пат што води од Лимип (Тасос) кон 
јужниот дел на островот (24*34' х 40*38’) с смес- 
тспа рслатиавно новата паселба Каливија (Кали- 
внја Кастру). Насслбата прв пат с регистрирана 
во пописотод 1951 година со 1.209 жлтели. Всуш- 
ност сс работи за луѓето од селото Касгроп кои 
всднаш по Втората светска војна почналс масов- 
но да сс преселуваат на оваа поповолна мссиост, 
како поради комуникациите така и поради други 
олсснувања. Населбата во 1961 година е евиден- 
тирапа со 1.129, во 1971 година со 824, во 1981 го- 
дина (под нового имс) со 780, а во 1991 година со 
766 жители за смегка на старата населба која од 
1.132 жители, колку што бросшс во 1940 година, 
опадна во 1991 година на 55 жители. Покрај ста- 
рите имоти што иаселението и натаму ги користи 
п кои се состојат претежно од маслипови дрвја и 
малку шума, сс поголемо внимание му се посвс- 
тува на ле гниот зуризам поради мошне поволни 
услови добра комуникација, убава блага клима 
и морето (види и населба Кастрон).

10) КАЛИРАХИ Καλλιράχη

Три киломе гри источно од западниог брег 
на Тасос и гри километри од истоименото при- 
станшпте (Скала Калирахис) на надморска висо- 
чина од 195 метри с сместено селото Калирахи 
(24*34' х 40°42'). Тоа е самостојна општина на ос- 
гровот (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), во 
чиј состав влегува и Скала Калирахис. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 23 ква- 
драгни километри. Населбата е мошне стара и 
прилично голсма, паселена со домородно грчко 
население. Во пописот од 1913 година с евиден- 
тирана со 1.900 жители, во 1920 годидна има 
1.549, во 1928 година 1.219 жители (од кои 27 бе- 
галци), во 1940 година 1.388, во 1951 година 1.517, 
во 1961 година 1.429, во 1971 годипа 1.223, во 1981 
година 984, а во 1991 година 814 жители. Селото 
располага со 120.000 маслинови дрвја, од кои се 
добиваат проссчно 1.500.000 килограми маслинки 
и 300.000 лигри маслиново масло годишно, како 
и со 12.000 декари шума. Населението сс занима- 
ва со пчеларство, а во последно врсме големо 
внимание му посветува на туризмот. Селото по- 
ссдува и мало пристаииште, кос исговремсно е и 
мала населба.



25Ί

кМТРОН Κάστρον

во средината на острово г Тасос, на 
ш височина од 520 метри, севсроисточно 
ап. ‘ "имспарија, на јужните падини на Ип- 
с овестено старо село познато под имсто 

птго во превод значи тврдина (24°39' х 
< село од 1918 до 1956 година било са-

■Црвк општина, но поради новите иселувања 
на општината е иренесен во иаселбата 

■г -ат · која се развива за сметка на оваа на- 
Лв- Населенпето па Кастрон с од грчко потск- 
к-Ва оописот од 1913 година сслото е евиден- 

с<? 1.136 жигели, во 1920 година со 1.207, 
И-‘ годнна со 937 (од кои само двајца доссле- 
гац 1 во 1940 година со 1.132 жители. По Вто-

■■всветска војна насслспието почна масовно да 
ж их<елува крај морскиот брсг во новопзграде- 

васслба Каливија. Така ова село во пописот 
ж 1951 годипа сс води бсз население, додека во 
•Н година сс попишапи 25, во 1971 годипа 20, во 

ΒΜΐ година 17, а во 1991 година веќс 55 жители 
и населба Каливија).

2 КАТО ТЕОЛОГОС Κάτω Θεολόγος

Во непосредна близина на Ано Теологос лс- 
жл селото Каго Теологос, кое порано сс водсло 
како посебна населба (24°4Г х 40°39'). Во пописот 
оа 1913 годипа с евидсптпрапо со 1.068, а во 1920 
годипа со 452 жители. Во подоцнежпите поппсн 
■е сс спомнува како посебна насслба, бидејќи сс 
счета дека е споено со сслото Ано Геологос со 
кое сс водат како заедничка пасслба (види и село 
Теологос).

13) КИНИРЛ [островче] Κοίνυρα

Мала туристичка паселба изградена на југо- 
западниот брег на малото истоимсно островчс 
Кинира (24°46’ х 40°40'). Адмипистративно влегу- 
ва во составот иа општината Теологос. Се кори- 
сти претежно преку летпиот псриод, поради што 
во пописот од 1991 година е евидентирана бсз жи- 
тели.

брзо напредувала, така што во 1940 година во 
неа живесја (А, а во 1951 година 105 жители. Во 
1961 година населбата нсобјаснето зошто с сви- 
дентирана само со 6 жители, за да почне повтор- 
но да расге во последните години. Гака, во 1971 
годииа има 19, во 1981 година 74, а во 1991 година 
130 жители со перспектпва за натамошен пораст, 
што сс должи на се поразвиениот летен туризам 
и добрата местоположба.

15)КРИНИ  Κρήνη

I Једалеку од морсксиот брег во југоисгоч- 
ниот дсл на островот Тасос, североисточпо од 
Теологос. под чија општина и припага, на над- 
морска височина од 70 метри по Втората светска 
војна е изградепа нова населба позната под име- 
то Крппи (24°45' х 40°4Г). Насслбата прв пат е 
евидентирана во пописот од 1961 година со 22 жи- 
тсли, додека во 1971 година се регистрирани 10, а 
во 1981 годииа 29 жители, кои по потскло се од 
селото Теологос. Во пописот од 1991 година на- 
селбата не сс спомиува, а веројатно нејзипите 
житсли сс пресметани во составот на селото Тео- 
логос.

16)ЛЕВКИ  Λεύκη

Околу три километри јужно од селото Пота- 
мја, под чија ошнтина и припаѓа, па надморска 
височипа од 190 метри, на местото каде што се 
наоѓа манастирот посветен на свети Димитрија 
(24°44' х 40°42'), по Втората светска војпа с из- 
градена пова населба од жителитс на сслото По- 
тамја, која поради постоењето па стара и висока 
топола е наречена Левки. Оваа населба прв пат 
сс спомнува во пописот од 1961 година, но бсз жи- 
тслп, додека во 1971 година с евидеитирана со пст и 
во 1981 година со четири жители, колку што се 
евидентирани и во пописот од 1991 година. Очи- 
глсдно е дека се работи за едно пли две ссмејства 
кои гука се преселиле заради подобро обработу- 
вање на своите имоти и одгледување па пчели, 
бидсјќи насекаде по островот пчеларството с вон- 
рсдпо многу развисно.

14) КИНИРА Κοίνυρα

Крај југоисточниот брсг на островот Тасос, 
североисточно од селото Теологос и северозапад- 
но од истоимепото островче, изградена е мала 
населба која с имснуваиа Кинира (24°45' х 40°40'). 
Прв пат се спомиува во пописот од 1928 година 
со 8 жители, кои сс занимавалс со риболов. 11о- 
ради поволнитс условп за живеењс. насслбата

17) ЛИМЕНАРИЈА Λιμενάρια

11а југозападниот брег на островот Тасос по 
1922 година е изградена соссма нова населба 
(24*35' х 40*38') во која биле сместени 122 бегал- 
ски семејства со 512 жители по погскло од Мала 
Азија. Бидејќи населбата била изградена крај са- 
миот морски брсг во заливот Лименарија, и на- 
сслба га го доби тоа имс. Благодарение на повол- 

17 Населените места во Егејска Македонија - I дел
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ните услови за живееље, повата населба почнала 
брзо да расте и во неа масовно се преселувалс 
семејства од сслото Кастрон и од други паселби 
од ос гровот. Новата населба веќе во 1928 годииа 
е евидентирана со 1.206 жители. Во 1940 годпна 
има 1.240, во 1951 година 1.297, во 1961 годииа 
1.999. во 1971 годпна 1.507, во 1981 година 1.448, а 
во 1991 година 1.488 жители. Од неодамна тука с 
прспесено и седиштето на оппггината кое порано 
се наоѓало во селото Кастрон. Оппгпшскиот атар 
опфаќа површина од 57 квадратии киломе грп. Во 
селото, кое с главно пристаниште на јужпиот дсл 
од осгровот, поради поголемо комуницирање на 
бродови постои и пристанишна управа, жандар- 
мериска станица, пошта, како и другп државпи 
инсгитуции, трговски и занаетчиски дуќани, кои 
го опслужуваат месното население и бројните гу- 
ристи што престојуваат преку летниог период иа 
островот. Во атарот на општипата постојат повс- 
ќс стотици илјади маслинови дрвја од кои сс со- 
бираат повсќс тони маслинки п маслиново масло. 
Дел од жителите сс запимаваат со пчеларство и 
со риболов, а се добиваат големи приходи и од 
развиениог гуризам.

18) ЛИМИН
ГАСОС Θάσος

(п. од 14.11.1932, Вл. в/к бр. 19/19.11.1932)

На севсрниот брег на островот Тасос уште 
од постаро време постои паселбата Лимин (Та- 
сос) (24°43' х 40°47') која е именувана така бидејќи 
отсекогаш претставувала пристаниште. Насел- 
бата пстовремепо претставува општина (н. од 28.
6.1918. Вл. в/к бр. 152/2.7.1918) и седиште на ис- 
гоимената околија (н. бр. 3191/11.8.1924, Вл. в/к 
бр. 193/14.8.1924), а од неодамна доби статус на 
градска општина со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 23 квадратни километри. По морс 
Лимин е оддалечеп од Кавала 15 километри. Не- 
говото население по потекло е грчко. Во пописот 
од 1913 година е евидентиран со 1.886 жители, во 
1920 година со 1.151, во 1928 година со 1.215, од 
кои 99 семејства со 446 жители се доселеници. 
Населбата во 1940 годидна имаше 1.493 житсли, 
во 1951 година 1.749, во 1961 година 1.875, во 1971 
година 2.052, во 1981 годииа 2.300, а во 1991 годи- 
на 2.600 жители. Основно занимање на жителитс 
с одглсдувањето и експлоатацијата на маслинови 
дрвја, од кои се добиваат големи количесгва 
маслинки и маслиново масло, потоа пчс- 
ларството, занаетчиството и трговија га. Како ад- 
министративен центар на истоимената околија, 
гука постојат повеќе адмипистративни институ- 
ции со соодветен персонал, а поради сс поголе- 
мото туристичко значење на островот расте и 
бројот на трговските и занаетчиските дуќани.

19) ЛУТРА Λουτρά

Источно од селото Теологос, крај морскиот 
брсг, спроти малото островче Кинира, по Втора- 
та све гска војна е подигната мала населба позна- 
та под имсто Лутра (24°46' х 40°39'). Самото име, 
кое зпачи бањи, укажува па тоа дека тука по- 
стојат минерални извори. Оваа мала населба во 
пописот од 1961 година, кога е прв пат евиденти- 
рана, се води со тројца, во 1971 година со чет- 
ворица, а во 1981 година со петмина жители. Во 
пописотод 1991 година населбата не се спомнува, 
а веројатно се смета за споена со Кинира.

20) МАКРИЈАМОС Μακρύαμμος

Нова паселба подигната иа помалку од чри 
километри југоисточно од Лимин крај самиот 
морски брсг (24°43* х 40°46') на местото каде по- 
стои стар манастир посветен на свети Архангел. 
Прв пат е евидентирана во пописот од 1971 годи- 
па со 9 жители, во 1981 годииа со 5, а во 1991 го- 
дина со 4 жители. Од имсто на иаселбата се зак- 
лучува дека се работи за туристичка населба чиј 
морски брег с мошне долг и песочен. Администр- 
ативно влегува во составот на оппггипата .Пимин 
(Гасос).

21) МАНАСГИР СВЕТИ АРХАНГЕЛ
МОНИ АРХАНГЕЛУ Μονή Αρχαγγέλου

Југоисточно од Тсологос, крај морскиот 
брег и во неиосредна близина на паселбата Али- 
ки, постои мал мапастир посветеп на свети Ар- 
хангел (24°42' х 40°36'). Оваа месност која адмипи- 
стративпо влегува во составот на општината Те- 
ологос, е регистрирана во пописотод 1971 година 
како населба бсз жители, додека во 1981 година е 
евиден гирапа со 17 жители, а во пописот од 1991 
година сс спомнува со 44 жители.

22) МАРЈЕ Μαριαί

Околу седум километри источно од Кали- 
рахи п околу 10 километри источно од западниот 
брсг на островог Тасос лежи селото Марјс со 
падморска височииа од 330 метри (24°37' х 40°4Г). 
Селото претставува самостојна општипа во 
околијата Тасос (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/2.7.1918), со вкупна површина па општин- 
скиот атар од 42 квадратни километри. Неговите 
жители имаат грчко потекло. Во 1913 година е 
евидентирано со 849 жители, во 1920 година со 
742, во 1928 година со 588 (од нив 13 доселеници), 
во 1940 година со 634, во 1951 година со 674, во 
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1961 година со 629, во 1971 година бројот опадна 
на 425, во 1981 година на 375, а во 1991 година на 
254 жители. Опаѓањето на бројот на жителите 
главно сс должи на фактот што по Втората свет- 
ска војна крај самиот морски брег и во атарот на 
ова село е подигната нова населба која исго- 
времено е и мало пристаниште (Скала Марјон), 
каде што добар дел од жителите на Марје сс 
преселиле (види и Скала Марјон). Основен про- 
извод на населепието е маслинката и маслино- 
вото масло. Селаните се занимаваат и со пче- 
ларство, како и со одгледување на овци и кози. 
Во нспосредна близина на селото постои и руд- 
ник кој се експлоатира и каде работат извесен 
број работници од селото и од околината.

23) МЕГАЛОН КАЗАВИТИОН
- МЕГАЛОС ПРИНОС (ПРИНОС) 
Μεγάλος Πρίνος (Πρίνος)
(н. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 267/21.10.1954)

Селото Мегалон Казавитион (Мегалос При- 
нос) до Втората светска војна претставувало по- 
голсма населба на островот Тасос. Сместено е во 
северозападните разгранки на планината Ипса- 
риои на надморска височина од 340 метри (24°38' 
х 40°44'). Неговите жители по потекло се Грци. 
Во 1913 годипа е евидентирано со 1.030 житсли, 
во 1920 година со 874, во 1928 година со 747 (од нив 
9 доселеници), а во 1940 година со 888 жители. Ре- 
чиси веднаш по Граѓанската војна селото почна 
масовно да се иселува во новоподигнатата насел- 
ба Каливе, која е сместена сосема близу до мор- 
скиог брег и поврзана со добар пат, а во која е 
пренесено и седиштето иа општината. Поради 
тоа оваа населба во пописот од 1951 година дури 
не сс ни спомнува, додека во 1961 година се води 
со 13, во 1971 година со 16 и во 1981 година со 31 
жител, а со ист број е евидентирапа и во пописот 
од 1991 година (види и насслба Каливе).

24) МИКРОН КАЗАВИТИОН
- МИКРОС ПРИНОС Μικρός Πρίνος
(н. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 267/21.10.1954)

На околу еден километар југозападно од Ме- 
галон Казавитион (Мегалос Принос) сместена е 
малата, а некогаш голема населба Микрон Каза- 
витион (Микрос Принос) (24°37' х 40°44'). Во ми- 
натото прстставувала самостојна оппггина, а сега 
административно влегува во составот на општина- 
та Каливе. Ова село, кое се состоело од домород- 
ни грчки жители, во 1913 година се водело со 349 
жители, во 1920 година со 335, во 1928 година со 
309 (од иив 9 бегалци), а во 1940 година со 370 
жители. По Вторага светска војна неговите жи- 

тели почнале масовно да го напуштаат селото и 
да се преместуваат во новата населба Каливе 
Поради тоа веќе во 1951 година оваа населба се 
води само со 10 жители, во 1961 година со 11. в*. 
1971 година со 5, во 1981 година со 47, а во 1991 
година со 9 житсли. Населбата порано се наоѓала 
околу 4 километри југоисточно од денешното 
место и речиси веднаш по војната била напуште- 
на.

25) НЕОС ПРИНОС Νέος Πρίνος

На северозападниот пос на островот Тасос. 
помалку од два километра западно од населбата 
Скала Мегалу Казавитиу (Ормос Прину) и жгп> 
именото мало пристаниште, во последната депе- 
пија е подигната нова мала туристичка населба 
позната под името Нсос Принос (24°34 х 4<?:-· 
Оваа населба прв пат е регистрирана во попвсот 
од 1971 година со 5 жители, за во 1981 година да 
порасне на 23 жители, а во 1991 година е евидеа- 
тирапа со 17 житсли.

26) ПАЛЕОН КАСГРОН Παλαιόν Κάστρον

На југозападпите разгранки на планината 
Ипсарион и севсрно од селото Кастрон до Вто- 
рата светска војпа постосла мала населба позна- 
та под името Палеон Кастрон, што во превод значи 
стара тврдина, од која подоцна било основано 
поновото село Кастрон (24°40’ х 40°40'). Оваа на- 
селба не се спомнува во пописот од 1913 година. 
додека во пописот од 1920 година е евидентирана 
со 60, а во 1928 година со 88 жители. Во подоц- 
нежпите пописи не се спомнува, што укажува на 
фактот дека насслбата била напуштена и нејзи- 
иите жители се прсместилс во соседната населба 
Кастрон.

27) ПАЛЕОХОРИОН Παλαιοχώριον

Североисточно од Теологос, во непосредна 
близина на источниот брсг на островот, по Вто- 
рата светска војна е регистрирана нова населба 
под името Палеохорион (24°44' х 40°4Г). Очиглед- 
но е дска се работи за жители од Теологос во чи; 
атар е и подигпата оваа населба. Тие се пре- 
селиле тука за да можат да ги одгледуваат своите 
имоти кои се наоѓаат во непосредна близина и 
поради тоа игго населбата е сместена на подобро 
место. Прв пат е евидентирана во пописот од 1961 
година со 8 жители, во 1971 година има 10, а во 
1981 година 9 жители. Во пописот од 1991 година 
нс се спомнува, а најверојатно нејзините жители 
се пресметани во составот на селото Теологос.

17*
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28) ПАНАГИЈА Παναγία

Шест километри југоисточио од администра- 
тивниот центар на околијата Лимин (Тасос) и околу 
три километри оддалечено од источниот брсг на 
морсто, на надморска височина од 230 мстри се 
наоѓа селото Панагија (24°44' х 40°44'). Тоа прет- 
ставува самостојна оппггина во околијата (п. од 28.
6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна површи- 
на на општинскиот атар од 20 квадратии кило- 
метри. Панагија спаѓа меѓу најголемите пасслби 
на островот Тасос чии жигели по потекло се Грци. 
Во пописотод 1913 година е евидентирана со 1.857, 
во 1920 година со 1.342, во 1928 година со 1.092, во 
1940 годипа со 1.258, во 1951 година со 1.291, во 
1961 Јодина со 1.225, во 1971 година со 1.069, во 
1981 година со 899, а во 1991 година со 867 жи- 
тели. Основен производ иа сслото, како и на це- 
лиот остров, се маслинките и маслииовото масло, 
како и многу мед. Селото располага и со околу 
15.000 декари борова шума и со околу 1.000 овци 
и крави.

29) ПАХИС Παχύς

Северозападно од сслото Рахонион во бли- 
зина на морскиот брег (24°36' х 40°46') во послед- 
ните години е подигната мала туристичка населба 
позната под името Пахис. Прв пат е 
евидентирана како таква во пописот од 1991 
година со 11 жители.

30) ПЕВКАРИ Πευκάρι

Па југозападниот брег на островот Тасос, 
меѓу селата Лименарија и Потос (24°36' х 40°37') 
во атаро г на општината Теологос, во шеесеттитс 
години почна да се гради нова туристичка насел- 
ба, која поради ирисуството на борова шума е 
именувана Певкари. Прв пат е евидеитирана како 
населба во пописот од 1971 година со 16 жители, 
за нивниот број да се иокачи во 1981 година на 
44, а во 1991 година на 52, со добра перспсктива 
за натамошен раст, за што постојат поволни 
услови благодарение па морсто, па климатскитс 
услови и па добрите врски преку асфалтираниот 
кружен пат на островот, кој поминува покрај 
селото.

31)ПОТАМЈА  Ποταμιά

На североисточното подножје на планина га 
Ипсарион, три километри оддалечено од источ- 
ниот брег на островот, лежи селото Потамја 
(24°44' х 40°43') кое се смета за едно од постаритс 

села на Тасос. Името го добило според исто- 
имсната река која тече низ селото и извира од па- 
зувитс иа планината Ипсарион. Надморската ви- 
сочина на Потамја изпесува 110 метри. Селото 
претставува самостојна општина со вкупна по- 
вршина на општинскиот а гар од 23 квадратни ки- 
лометри (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918). 
Негово го население се смета за грчко. Се работи 
за прилично големо село кое во 1913 година е 
евидептирано со 1.271 жител, во 1920 година со 
965, во 1928 година со 910, во 1940 година со 
1.166, во 1951 година со 1.294, во 1961 година со 
1.975, во 1971 година со 1.032, во 1981 година со 
984, а во 1991 година со 995 жители. Основно за- 
нимање на селаните е земјоделството, а основни 
производи се маслинката, маслиновото масло и 
медот. Жигелитс одглсдуваат кози и овци, а во 
последно врсме внимание му посветуваат и на ту- 
ризмот. За таа цел во својот атар и на местото 
кос им служи како мало пристаниште градат но- 
ва гуристичка населба која поради својага место- 
положба е именувана Хриси Акти, што во пре- 
вод значи Златен Брсг (види и населба Хриси 
Акти).

32) ПОТОС Ποτός

Крај самиот јужен брег на островот Тасос. 
околу два киломстра северозападно од носот Кох- 
лос, смсстено с селото Потос (24°36' х 40°37') кое 
административно влегува во составот на оппгги- 
на га Тсологос. Неговите жители потекнуваат од 
селото Теологос и постепено се преместуваат во 
оваа населба. Селото прв пат е рсгистрирано ка- 
ко населба во пописот од 1928 година со 32 жи- 
тели. Како такво, веќе во 1940 година е еви- 
дентирано со 228, во 1951 година со 223, во 196'. 
годииа со 158, во 1971 година со 216, во 1981 го 
дина со 505, а во 1991 година со 557 жители. На- 
селението произведува главно маслинки и мас- 
линово масло и мед, а делумно се занимава и со 
риболов. Во последно време интензивно се раз- 
вива зуризмот.

33) РАХОНИОН Ραχώνιον

Помалку од осум километри југозападно оа 
Лимин (Тасос) и пет километри од западниот брсг 
на ос гровот на надморска височина од 140 метт! 
лежи селото Рахонион (24°39' х 40°45'). Тоа прет- 
сгавува самостојна општина во околијата (н. ·:ι
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна п> 
вршина на општинскиот атар од 24 квадратни о- 
лометри. Жителите на ова село, како и сите жѕ- 
тели од Тасос, по потекло се Грци. Селото аг 
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пописот од 1913 година е евидентирано со 666, во 
1920 година со 815, во 1928 година со 511 (од нив 
14 доселеници), во 1940 година со 724, во 1951 
година со 767, во 1961 година со 754, во 1971 го- 
дина со 581, во 1981 година со 477, а во 1991 го- 
дина со 439 жители. Основни производи се ма- 
слинките, маслиновото масло и медот. Селото 
располага и со 25.000 декари борова шума. Во со- 
ставот на општината влегуваат и населбите Аги- 
ос Георгиос и Скала Рахониу, која служи и како 
мало пристаниште.

34) СКАЛА КАЛИРАХИС
Σκάλα Καλλιράχης

Скала Калирахис пораио било мало приста- 
ниште кое се користело од жителите на Калира- 
хи за растоварање и товарење на стока, но по- 
ради поволната месност постепено израсна во 
поголсма населба (24°32' х 40°43'). Сместена е на 
западниот брег на островот крај главниот паг 
ιίΓΓΟ води од Лимин (Тасос) за југ. Прв пат се спом- 
нува како паселба во пописот од 1940 година со 
124. Во 1951 година бројот на жителите порасна 
на 208, во 1961 годипа на 261, во 1971 година па 
333, во 1981 година на 434, а во 1991 година иа 
485. Речиси сите жители на оваа населба потек- 
нуваат од Калирахи. Основно занимање на на- 
селението е одгледувањето и експлоатирањето 
на маслинови дрвја (маслинки и маслиново ма- 
сло), пчеларството, а помал број се занимава со 
риболов и поморство. Во последно време интеп- 
зивно се развива туризмот.

35) СКАЛА МАРЈОН Σκάλα Μαριών

На југозападниот брег иа островот крај са- 
миот слив на реката Лакос Марјон по триесетги- 
те години е подигната нова населба од жителите 
на селото Марје која, бидејќи се користи и како 
мало пристаниште, е наречена Скала Марјон 
(24°ЗГ х 40°39'). Оваа населба првпат с регистри- 
рана во пописот од 1940 година со 137 жители. 
Поради поволната мсстоположба крај главниот 
пат и самиот морски брег, непосредно по Вто- 
рага светска војна почна уште повсќе да расте. 
Веќс во 1951 година има 233 житсли, во 1961 
година 368, во 1971 година 394, во 1981 година 
324, а во 1991 година 413 жители. Населението се 
занимава со одгледување и експлоатација на мас- 
линови дрвја, од кои се добиваат поголеми коли- 
чества маслинки и маслиново масло, како и со 
пчеларство за кое постојат идеални услови. Де- 
лумно населението се занимава со риболов и по- 
морство. Во последно време силно се развива ту- 
ризмот.

36) СКАЛА МЕГАЛУ КАЗАВИТИУ
- ОРМОС ПРИНУ
(ЕПИНИОН МЕГАЛУ КАЗАВИТИУ, 
ОРМОС КАЗАВИТИУ, СКАЛА ПРИНУ) 
Όρμος Πρίνου (Επίνιον Μεγάλου 
Καζαβιτίου, Όρμος Καζαβιτίου, 
Σκάλα Πρίνου)
(η. од 6.10.1954, Вл. в/к бр. 267/21.10.1954)

Оваа мала насслба, која служи и како мало 
пристаниште за жителите иа Каливе и друпгге по- 
мали населби на оваа ошптина, е смсстена крај се- 
верозападниот брег на островот, северно од Каливе 
и југозападно од Лимин (Тасос) (24°35’ х 40°45'). Прв 
иат е регистрираиа како населба во пописот од 
1920 година со 14 жители - сите од машки пол, од 
што сс извлекува заклучок дека се работи за 
пристанишни работници. Во 1928 година е евиден- 
тирана со 85 жители, од кои 76 мажи и 9 жени (од 
пив 61 доселеник), што зборува дека населбата се 
уште се состои од работници. Во пописот од 1940 
година е евидентирана со 40 жители, од кои 19 од 
машки и 21 од женски пол, пгго значи дека стану- 
ва збор за прописна населба. Во 1951 година има 
147, во 1961 година 71, во 1971 година 67 житсли. 
Во 1981 година с евидентирана со 309, а во 1991 
година со 97 житсли.

37) СКАЛА РАХОНИУ Σκάλα Ραχωνίου

На севсрозападниот брег на островот крај 
главпиот пат што води од Лимин (Тасос) спрема 
југ се наоѓа малата населба Скала Рахониу (24°37* 
х 40°47'), чии жители по правило потекнуват од 
Рахонион. Оваа населба која истовремено му слу- 
жи и како мало пристанипгге на истоименото се- 
ло првпат е рсгистрирана во пописот од 1928 го- 
дина со 152 жители, од кои 145 од машки пол (од 
иив 72 доселеници), што укажува дека се работи 
за иристанишни работници. Во пописите од 1940 
и 1951 година нивниот број е пресметан во соста- 
вот на населението на селото Рахонион. Како по- 
себна населба е регистрирана во 1961 година со 
27, во 1971 година со 28, во 1981 година со 82, а во 
1991 година со 118 жители. Населбата и натаму 
служи како мало пристаниште, но има и тури- 
стичко значење.

38) СКАЛА СОТИРОС Σκάλα Σωτήρος

На западниот брег на островот крај глав- 
ниот пат што води од Лимин (Тасос) кон југ, око- 
лу 4 километри северозападно од селото Сотира, 
по Втората светска војна е подигната сосема нова 
населба, која истовремено служи и како мало прис- 
таниигге, позпата под името Скала Сотирос (24°33' 
х 40°44'). Оваа паселба првпат е регистрирана во 
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пописотод 1961 година со 142, потоа во 1971 го- 
дина со 230, во 1981 годипа со 277, а во 1991 годи- 
на со 338 житсли, кои по правило потекнуваат од 
селото Сотира, чиј број на жители постојано се 
намалува за сметка на новата населба каде пос- 
тојатдалску подобри услови за живеење и стопа- 
нисување (добар пат, море и услови за развивање 
на туризмот).

39) СОТИРА
- СОТИР (СОТИРОС) Σωτήρ (Σωτήρος)

Околу 4 километри источно од западниот 
брсг па островотТасос на надморска височина од 
330 метри е сместено селото Сотира. Тоа прст- 
ставува самостојна општина во околпјата (н. од
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна по- 
вршина на опиггинскиот атар од 10 квадрагни ки- 
ломс гри (24°34' х 40°43'). Селото е мошне старо, со 
домородно грчко население. Во пописот од 1913 
година е евидентираио со 439 жители, од кои 14 
доселеници. Во 1940 година има 564, во 1951 го- 
дина 579, во 1961 година 385, во 1971 година 232, во 
1981 година 94, а во 1991 година само 63 жители. 
Намалувањето на бројот на житслите во последни- 
ге децении сс должи на фактот што жителитс од 
ова ссло се преселуваат во новооснованата од 
пив населба Скала Сотирос, каде постојат попо- 
волни услови за живеење и каде во последно вре- 
мс е пренесено и седиштето на општината. Ос- 
новни производи на селото, како и на целиот ос- 
тров, се маслинките, маслиновото масло и медот. 
Општината располага со 4.400 декари борова шу- 
ма, а добиточниот фонд изнесува околу 900 овци 
и кози (види и населба Скала Сотирос).

40) ТЕОЛОГОС (АНО + КАТО ТЕОЛОГОС) 
Θεολόγος (Άνω + Κάτω Θεολόγος)

Βο југоисточниот дел на острово г Тасос, на 
околу 8 километри од морскиот брег, сместено е 
сслото Теологос кое лежи на надморска височи- 
на од 240 метри (24”42' х 40ο40'). Тоа претставува 
самостојна опшгина во околијата Тасос (н. од
28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/2.7.1918), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 114 квадратни 
киломстри, во чиј состав влегуваат уште 12 по- 
мали населби, од кои позначајни се Каливе Поту 
и Потос. Тие по правило се понови, а нивните 
жители потскнуваат од селото Теологос. Оваа 
поголема населба на островотТасос порано била 
поделена на две населби - Горпо и Долно (Като и 
Ано) Теологос, за кои се смета дека се подигнати 
околу 1700 година. Во пописотод 1913 година на- 
сслбата Ано Теологос (Теологос) е евидентирана 
со 1.516 жители, во 1920 година со 1.631, а во 1928 
година со 1.772. Во 1940 година имаше 1.996, во 

1951 година 1.916, во 1961 година 1.927, во 1971 
година 1.132, во 1981 година 918, а во 1991 година 
1.124 жители. Намалувањето на бројот на жите- 
лите во последнава деценија се должи на пома- 
совно иселување во поголемите градови, но и на 
основањето на нови населби, посебно Каливе 
Поту и Потос. Главни производи на селото се ма- 
слинките, маслиновото масло и медот. Добиточ- 
ниот фонд изнесува околу 4.200 овци и кози (види 
и населба Като Теологос).

41) ТИМОН>А θυμωνιά

Југоисточно од Теологос, недалеку од мор- 
скиот брег и од населбата Алики, по Втората свет- 
ска војна е подигната нова мала населба позната 
под имсто Тимоња (24°43' х 40°37'), која админи- 
стративно влегува во составот на општината Те- 
ологос. Оваа населба пр впат е регистрирана во 
пописот од 1951 година со 62 жители, додека во 
1961 година е евидентирана со 24, во 1971 година 
со 16, во 1981 година со 12, а во 1991 година со 33 
жители. Жителите од населбата потекнуваат од 
Геологос, а тука изградиле свои станови за над- 
гледување и одржување на своите имоти.

42) ХРИСИ АКТИ (ЗЛАТЕН БРЕГ)
Χρυσή Ακτή

Југоисточно од селото Потамја, крај самиот 
морски брег, во последниве децении е подигната 
нова туристичка населба позната под името Хри- 
си Акти (24°47' х 40°42'), која административно вле- 
гува во составог на општината Потамја. Насел- 
бага е изградена на местото каде е лоциран мана- 
стирот Свети Никола и кое на жителите од село- 
то Потамја им служело како мало пристаниште. 
поради што е познато и како Скала Потамјас 
Населбата прв пат е евидентирана во пописот оѕ 
1971 годипа со 18 жители, за нивниот број да се 
покачи во 1981 година на 70, а во 1991 година нг 
97, со перспектива за натамошен растеж порадж 
поволните услови за развивање на туризмот.

43) ХРИСИ АМУДЈА (ЗЛАТЕН ПЕСОК)
Χρυσή Αμμουδιά

Исгочно од селото Панагија, крај самиот мср- 
ски брег, на местото каде се наоѓа манастирот пос- 
ветен на света Петка, во последните децении е пс- 
дигната нова туристичка населба (24°46' х 40*4-^ 
позната под името Хриси Амудја. Прв пат е ев·- 
дентирана во пописот од 1971 година без жителж. 
во 1981 година се води со тројца, а во 1991 годи» 
со четири жители. Населбата се наоѓа во изград- 
ба, а административно влегува во составот на св- 
штината Панагија.
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1) АГИОС ДИМИТРИОС Άγιος Δημήτριος

Југозападно од Катерина, крај главниот пат 
што води од Катерина за Еласона, на надморска 
височина од 800 метри е сместено сслото Агиос 
Димитриос (22°14' х 40°09'), кое претставува са- 
мостојна опиггина во Кагеринската околија (н. од 
24.9.1942, Вл. в/к бр. 292/14.11.1942). Вкуппата по- 
вршина на оппггинскиот атар изнесува 51 квадра- 
тсн километар. Во пописотод 1920 година селото 
с евидентирано со 892 жители, во 1928 годипа со 
1.037, во 1940 година со 1.694, а во 1951 година со 
2.199 кога бројот на паселснието ја достигиува 
својата кулминација. Во 1961 година се попишани 
1.551, во 1971 годипа 1.105, во 1981 година 1.041, а 
во 1991 година 973 жители. Населепието пре геж- 
но се занимава со земјоделство, особено со про- 
изводство на компири, потоа со сточарство и со 
експлоатација па околната богата шума. Во нс- 
посредна близииа на селото постои и рудник, во 
чија експлоатација е вклучен дел од населението.

2) АГИОС ДИМИТРИОС Άγιος Δημήτριος

Два километра југозападно од Платамон, на 
надморска височина од 800 метри, во составот на 
општината Пурлија (Нси Пори) е подигната нова 
мала населба позната со името Агиос Димигриос 
(22°37' х 39°39'). Оваа населба за прв пат е регис- 
трирана во пописот од 1971 година со 47 жители, 
во 1981 година има 91, а во 1991 година се води со 
39 житсли.

3) АГИОС ИОАНИС
- АНО АГИОС ИОАНИС
Άνω Άγιος Ιωάννης

Село и самостојна општина со вкупна повр- 
шина на опиггинскиот атар од 8 квадратни кило- 
метри. Сместена е околу шест километри север- 
но од Катерина (22°30' х 40°19'), на надморска висо- 
чина од 80 метри. Всушност се работи за нова бе- 
галска населба изградена по 1924 година, во која 
биле сместени бегалски семејства, но при попи- 
сот од 1928 година бројот на жителите е пресме- 
тан во постарата населба Агиос Иоанис позната 
ленес како Като Агиос Иоанис. Населбата Агиос 
Иоанис прв пат е регистрирана како посебна на 

селба при пописот во 1940 година, и тоа со 805 
жители. Во 1951 година е евидентирана со 841, во 
1961 година со 854, во 1971 година со 601, во 1981 
година со 541, а во 1991 година со само 535 жите- 
ли, што с рсзултат на помасовно иселување во 
поголемите градски центри. Населението произ- 
ведува тутун, пченица и други земјоделски произ- 
води, а вниманис му посвегува и на лозарството 
и краварс гвото.

4) АГИОС ИОАНИС
- КАТО АГИОС ИОАНИС
(АГИОС ИОАНИС ГИГЕНОН)
Κάτω Άγιος Ιωάννης
(Άγιος Ιωάννης Γηγενών)

Ссло и самостојна општина во Катринската 
околија (н. бр. 107/23.1.1965, Вл. в/к бр. 26/17.2.1965), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 12 
квадратни километри. Селото е доста старо и не- 
говото население е од грчко потекло. Сместено е 
околу седум километари североисточно од Кате- 
рина (22"32' х 40° 19') на надморска височина од 60 
метри. По 1924 година во неговата непосредна 
близина се изградени три нови бегалски населби 
кои го носат истото име, за подоцна да бидат 
прсименувани со нови имиња, со што се избег- 
нуваат извесни збрки кои се создавале во мина- 
тото. Во 1913 година селото е евидентирано со 
289 жи гели, во 1920 година со 591, а во 1928 го- 
дина со 834 жители. Во пописот од 1928 година се 
пресметани и бегалските семејства сместени то- 
гаш во новоизградените населби. Во 1940 година 
е регистрирано како посебна населба со 488 жи- 
тели, а за да се разликува од истоимените бегал- 
ски населби во заграда е додаден и зборот Гиге- 
пон, што во превод значи “месни жители”. Како 
такво, во 1951 година е евидентирано со 465 жи- 
тели. Малку подоцна е преименувано во Като 
Агиос Иоанис и кон него е приклучена односно 
присоединета и бегалската населба Агиос Ио- 
анис Просфигон ек Вулгаријас, во 1951 година 
прсимснувана во Неос Пиргос. Како таква, во 
1961 година населбата е евидентирана со 823, во 
1971 година со 651, во 1981 година со 688, а во 
1991 година со 678 жители. Селото е мошне бо- 
гато. Главни производи се жито, тутун и други 
земјоделски култури, доста е развиено лозаро- 
ството и краварството.
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5) АГИОС ИОАНИС ОФИС
- НЕА ТРЛПЕЗУС
Νέα Τραπεζούς (Άγιος Ιωάννης Όφφις) 
(η. од 6.3.1951, Вл. в/к бр. 81/21.3.1951)

Село и самостојна оппггипа во Катеринска- 
та околија со падморска височина од 130 метри 
(22°32' х 40°20'). Основано с ио 1924 година за бе- 
галски семејства од Понд. Во пописот од 1928 го- 
дина е евидентирано како заедничка паселба со 
селото Агиос Иоанис, како една населба. Во по- 
писотод 1940 година с изделено како посебна на- 
селба со 716 жители. Во 1951 година има 739. во 
1961 година 654. во 1971 година 527, во 1981 годи- 
на 557, а во 1991 година 504 жители. До 1951 го- 
дина административно припаѓаше кон градската 
општина Катерина, а оттогаш претставува само- 
стојна општина (н. од 28.7.1951, Вл. в/к бр. 236/24. 
8.1951) со вкупна површина на општинскиот атар 
од 7 квадрагни километри. Негового население 
произведува тутун, пчсница, а делумно се зани- 
мава со лозарс гво и краварство.

6) АГИОС ИОАНИС ПРОСФИГОН 
ЕК ВУЛГАРИЈ АС (НЕОС ПИРГОС) 
Άγιος Ιωάννης Προσφύγων εκ Βουλγαρίας 
(Νέος Πύργος)
(η. од 6.3.1951, Вл. в/к 6ρ. 81/21.3.1951)

Бегалска населба основана по 1924 година дс- 
сет километри северно од градот Катерина, а са- 
мо сдсн километар од Агиос Иоанис (Като Аги- 
ос Иоанис) (22°32х 40°19'). Во неа биле сместени 
бегалски ссмејства дојдени од Бугарија, Бургаска 
околија. Во пописот од 1928 година нејзините жи- 
тели се прссметани во составот па пасслбата Агиос 
Иоанис, ио во 1940 година се води како посебна 
населба со 360 жители, а во пописот од 1951 
годииа под новото име - Неос Пиргос, со 368 жи- 
тели. Во подоцнежните пописи веќс не се води 
како посебна населба, бидејќи се смста дска с со- 
единета со селото Агиос Иоанис, под чија оп- 
штина и припаѓа, а жители гс се пресметуваат во 
сосгавот на оваа населба. Населението произве- 
дува тутуп и пченца, а делумно се занимава и со 
лозарството.

7) АГИОС МИНАС Άγιος Μηνάς

Се спомнува како населба при формирањето 
иа општината .Пептокарја, но бсз население. Ме- 
ѓутоа, во сите подоцнежни пописи, како и во по- 
писот од 1913 година не е регистрирана, ш го зна- 
чи дска се работи за распадиата населба, која се 
наоѓала во атарот на опиггината Лептокарја.

8) АДРИЈАНОС Αδριανός

Мала иаселба која се наоѓала во атарот на 
селото Зјазјакон, околу 13 километри југозапад- 
но од Катерина (22°22' х 40°14')· Во пописот од 
1913 година се води како напуштена населба без 
жители, додека во 1920 година е евидентирана со 
6, а во 1928 година со 14 жители. Во подоцнеж- 
ните иописи нс сс спомнува. Во пописот од 1940 
годипа во истиот атар се спомнува сосема нова 
пасслба под името Рахи, што зборува дека се ра- 
боти за нова бсгалска населба. Меѓутоа, можно е 
да сс работи за иста населба која била обновена 
од бегалски семејства сместени тука од грчките 
влас ги (види и село Рахи).

9) АГАИИС Αγιάννης

11омалку од еден километар југоисточно од 
селото Неон Елефтсрохорион, во близина на мор- 
скиот брсг (23°36' х 40°27'), по 1971 година се поја- 
вува нова насслба која е регис грирана како таква 
во пописите од 1981 и 1991 година само со еден 
жител.

10) АНДРОМАХИ Ανδρομάχη

Два километра западно од Катсрина, на па- 
тот што води за Еласона, на надморска височина 
од 60 мстри, во атарот на општината Колоку- 
рион, по Граѓапската војна во Грција е основана но 
ва населба позната под името Андромахи (22°ЗО' 
х 40°16')· Г1рв пат е регистрирана во пописот од 
1961 година со 115 жители, во 1971 година бројот 
па жителите порасна на 431, во 1981 година на 69". 
а во 1991 година иа 833 жители, со тенденција на 
натамошен пораст.

11) АНО МИЈ1ЈА
(АНО МИЈ1ЕА, ГОРНА МИЛЕА) 
Άνω Μηλιά (Άνω Μηλέα)

Западно од Катерина и околу три киломе- 
три заиадно од селото Милја (Милса), на надмор- 
ска височина од 940 мстри, во југоисточните раз- 
гранки на планината Шапка при пописот од 1941 
година с регистрирана за прв пат населбата Ано 
Милеа (22°16' х 40°15'), со само 62 жители. Всуш- 
ност сс работи за колибарска насслба на жителн 
од селото Милја кои тука изградиле свои прив- 
рсмени домови заради полесно надгледување нг 
своите имоги и своите стада овци. Населбата вс 
подоцнсжните пописи не се спомнува, бидејќи нас- 
традало во времето на Втората светска војна г 
Граѓанската војна, а иејзиното население билс 
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прибрано во селото Милја, од кадс и потекнувале 
неговите жители. Во последните години насел- 
бата е обновена и во пописот од 1991 година е 
евидентирана со 43 житсли.

12) АРБАУТИ
-СЕВАСГИ Σεβαστή
(II. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северно од Катерина и чсгири киломстри 
југозападно од Пидна (Китрос) па надморска ви- 
сочина од 140 метри, лежи селото Арбаути (22°33' х 
40°2Г). Тоа претставува самостојна оппггина во 
Катеринската околија (н. од 8.7.1931, Вл. в/к бр. 
212/ 16.7.1931), со вкупна површина на ошпгин- 
скиот атар од 10 квадратни километри. По се из- 
глсда дека се работи за сосема нова бегалска на- 
селба изградена ио 1923 година, бидејќи во пора- 
нешните пописи не се срстнува, а подигната с во 
месноста на некогашната стара населба која била 
напуштена, а се викала Арбаути. Тука биле смес- 
тени исклучително бегалски семејства од Мала 
Азија. Прв пат е регистрирана како населба во 
1928 година со 565 бегалски жители. Во 1940 го- 
дина селото имашс 956, во 1951 година 984. а во 
1961 година 820 жители. Поради помасовно исе- 
лување во поголемите градови, во 1971 година 
бројот на жителите опадна на 427, во 1981 година 
имаше 484, а во 1991 година 513 житсли. Основни 
производи на селото се пчсница и тутун, а неговото 
население дслумно се завимава и со сточарство.

13) АРОНАС Αρωνάς

Седум киломстри западно од Катерина, на 
надморска височина од 90 метри е сместено ново- 
формираното бегалско село Аропас (22°26' х 4047’). 
Порано влегувало во составот на 1радската општи- 
на Катерина, но по 1981 година е прогласено за 
самостојна општииа со вкупна површина од 11 ква- 
дратни километри. Селото Аропас по се изгледа 
е бегалска населба основана по 1928 година. Прв 
пат е регистрирапа во пописот од 1940 година со 
390 жители, во 1951 година имаше 339, во 1961 го- 
дина 582, во 1971 година 408, во 1981 година 412, а 
во 1991 година 342 житслн. Неговото население 
произведува пченица, тутун и други земјоделски 
производи, а делумно се занимава со сточарство.

14) АРХЕА ПИДНА Αρχαία Πίδνα

Нова туристичка насслба во изградба, во ата- 
рот на општината Макриѓалос, југоисточно од 
него, до самиот морски брег (22°37’ х 40°23’). Ка- 
• населба прв па г е регистирана при пописот од 

1981 година - само со тројца, а во 1991 година со 
19 жители.

15)БАНИ Μπάνη

Во пописот од 1928 година како посебна на- 
селба се спомнува новооснованото село Бани, во 
кое билс сместени исклучително бсгалски семеј- 
ства со вкупно 522 жители. Населбата, всушност, 
с повоосновано маало на големото ссло Пидна 
(22°35' х 40°22'), поради што и во подоцнежните по- 
писи повсќс не се спомнува како посебна на- 
селба.

16) БАТАНИ Μπατάνη

Мала населба која ирв пат се спомнува во 
пописотод 1920 година со 57 житсли, во составот 
на тогашната поширока ι-радска оппггина Катери- 
на. Во подоцнежните пописи не се спомнува, што 
укажува на фактот дека се распаднала.

17) БУРАЃА
- МЕЛИАДИОН Μελιάδιον
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Северозападно од Катерина, че гири киломе- 
три од Лагорахи, на надморска височина од 340 
метри лежи селото Бураѓа (22°2Г х 40°20'), кое од 
1970 година (п. од 20.6.1970, Вл. в/к бр. 55/18.3.1971) 
административно влегува во составот на општи- 
ната .Пагорахи. Всушност се работи за населба 
формирапа по 1923 годииа врз урпатините на ста- 
рага паселба Бурага. Прв пат се спомнува како 
населба во пописот од 1928 година со само 48 
жители, додека во 1940 година е евидентирана со 
183, во 1951 година со 158, во 1961 година со 340, 
во 1971 и 1981 година со 308, а во 1991 година со 
248 жители. Населението произведува пченица, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

18) ВРИЈАЗА
-ВРИЈА Βρία
(II. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Западно од Катсрина, во источните разгран- 
ки на планината Шапка, три километри јужно од 
Рентини, па надморска височина од 330 метри е 
сместепо селото Вријаза (22°17' х 40°16'), кое од 
1966 година наваму претставува самостојна општи- 
на во Катеринската околија (н. бр. 226/22.2.1966, 
Вл. в/к бр. 70/28.3.1966), со вкупна површина на 
општинскиот атар од 20 квадратии километри. Не- 
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говото населепие по погекло е домородно, грчко. 
Во пописотод 1913 година е евидентирано со 128 
жители, во 1920 година со 112, во 1928 година со 
139, во 1940 година со 210, во 1951 година со 269, 
во 1961 годипа со 354, во 1971 година со 410, во 
1981 година со 503, а во 1991 година со 394 жите- 
ли, односно од 1940 година наваму покажува двојно 
зголемување. Населението се занимава со зе- 
мјоделство и дслумно со сточарство. Основни про- 
изводи сс пченица, компири и други земјоделски 
производи, како и сточарски преработки.

19) ВРОМЕРИ
- КАЛИТЕА Καλλιθέα
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Источно од Катерина, два километра запад- 
но од морскиот брег, на надморска височина од 10 
мстри е сместено селото Вромери (22°35' х 40"16'). 
Тоа претставува самостојна општина во Катерин- 
ската околија (н. од 27.8.1927, Вл. в/к бр. 202/22.9. 
1927), со вкупна површина на опцггинскиот атар 
од 12 квадрагни километри (во оваа површина е 
вклучен и агарот на селото Вромоскала (Пара- 
лија). Селото во пописотод 1913 година е евиден- 
тирано со 384, а во 1920 година со 390 жители. По 
1923 година тука биле населени и 26 бегалски се- 
мејства со вкупно 104 бегалски жители, така што 
во 1928 година нараснало на 536 жители. Поради 
убавата местоположба и извршените мелиорации 
(порано го косеше маларијата), бројот на населе- 
нието се зголсмува. Во 1940 година имаше 793 жи- 
тсли, во 1951 година 1.027, во 1961 година 1.119, во 
1971 година 1.073, во 1981 година 1.297, а во 1991 го- 
дина 1.970 жители. Покрај земјоделството и лозар- 
ствого, во последно врсме е развиен и туризмот, 
бидејќи се повеќе во летниот период го посету- 
ваат голем број туристи.

20) ВРОМОСКАЛА
-ПАРАЛИЈА Παραλία
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Село и самостојна општина во Катеринска- 
та околија (н. бр. 226/22.2.1966, Вл. в/к бр. 70/28.3. 
1966), со вкупна површина на општинскиот атар 
од два квадратни километра. Сместено е источно 
од Катерина, крај самиот морски брег на надмор- 
ска височина од само три метри (22°36' х 40° 16'). 
Нскогашно мало пристаниште изградено по 1923 
година како новоформирана бегалска населба во 
која биле сместени 32 бегалски ссмејства со вкупно 
137 жители, колку што имало селото во 1928 
година. Во 1940 година се попишани 196, во 1951 

годииа 328, во 1961 година 318, во 1971 година 380, 
во 1981 година 678, а во 1991 година 765 жители. 
11окрај со земјоделство и малку со риболов, села- 
ните сс повеќе се занимаваат со туризмот, бидеј- 
ќи се работи за приморска населба која летно 
врсмс ја посетуваат домашни и странски туристи.

21) ВРОНДУ Βροντού

Јужно од Кагерина, во подножјето на плани- 
па га Олимп, на надморска височина од 250 метри 
е сместено старото село Вронду (22°26' х 40°1Г). 
Тоа претставува самостојна општина во Катс- 
ринската околија (н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 296/ 
30.11.1927), со вкупна површина на опшгинскиот 
а гар од 100 квадратни километри. Во составот на 
оваа површина влегуваат и атарите на селото Ло- 
кова (Петра) и на истоимениот манастир (познат 
и како Санаториум Петра). Се работи за стара грч- 
ка населба, која во пописот од 1913 година е еви- 
дснтирана со 490 жители, во 1920 година со 522. 
во 1928 година со 639, во 1940 година со 964, во 
1951 годипа со 883 жители. По Граѓанската војна 
во Грција селото е поместено за околу 4 кило- 
мстри југозападно (22°26' х 40°1 Г), во месноста каде 
ιπτο селаните имале свои колиби за да бидат 
поблиску до своите имоти. Нова га локација е мно- 
гу попогодна, а селото е поврзано со асфалтен 
пат со Катерина од која е оддалечено 16 кило- 
метри. Поради погодноста на новата локација бро- 
јот на жителите на селото е во постојан пораст. 
Во пописотод 1961 година се евидентирани 1.195. 
во 1971 година 1.493, во 1981 година 1.541, а во 
1991 година 1.800 жители. Основни производи на 
селото се компири, жиго и други земјоделски про- 
изводи, а внимание му се посветува и на сточарс- 
твото, посебно иа овчарството и козарството.

22) ВУЈ1ЧИ11ГГА (В ЛЧИПГГА, ВОЛЧИШТА)
- ЛИВАДИОН (ВУЛТИСТА) 
Λιβάδιον (Βούλτιστα) 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.19261 
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/21.12.19531

Северозападно од Колиндрос, крај самиот гла- 
вен паг што води од Либаново за Мелик и Бер. 
на надморска височина од 195 метри, е сместев: 
селото Вулчишта (22°27' х 40°30’), кое од 1966 гс- 
дииа претставува самостојна општина во Катг- 
рипската околија (н. од 226/22.2.1966, Вл. в/к бр 
70/28.3.1966). Вкупната површина на опиггинскиг- 
атар изнесува 15 квадратни киломегри. Селотс_ 
иако носи македонско име, е населено со грчжг· 
месно население. Бидејќи во минатото ή припаѓа- 
ло на Берската каза, К'нчов го спомнува со -2 
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грчки житсли. Во пописот од 1913 годииа е еви- 
дентирано со 103 жители, во 1920 година со 106, во 
1928 година со 150, во 1940 година со 173, во 1951 
година со 191, во 1961 година со 315, во 1971 година 
со 309, во 1981 година со 301, а во 1991 година со 
243 жители. Главеп производ на неговото насслс- 
ние е жито, а делумно се занимава и со сточарство.

23) ДЕКАТОН ХИЛЈОМЕТРОН 
(ДЕСЕТТИ КИЛОМЕТАР) 
- МОСХОХОРИОН Μοσχοχώριον 
(Δέκατον Χιλιόμετρον)
(н. бр. 585/26.8.1962, Вл. в'к бр. 145/13.9.1962)

Дссстипа километри западпо од Катерина, 
крај самиот пат што води од Катерина за Еласо- 
на, по Граѓанската војпа с подигната нова нассл- 
ба која, бидејќи е сместена на десеттиот киломе- 
тар на спомнатиот пат, во почстокот бешс и така 
именувана. Во 1962 годипа е преимснувапа во Мос- 
хохорион (22°24’ х 40°16’). Најверојатно тука сс 
сместени бегалски семејства. Прв пат с рсгнстри- 
рана како населба во 1961 година со 470 жители, 
но од 1966 година претставува самостојна оппгги- 
на во Катеринската околија (н. бр. 263/22.2.1966. 
Вл. в/к бр. 70/28.3.1966), со вкупна површина па оп- 
штинскиот атар од 7 квадратни киломезри. Оваа 
населба во пописот од 1971 година е евидентира- 
иа со 452, во 1981 година со 511, а во 1991 година 
со 464 жители.

24) ДРИЈАНИЦА
- МОСХОПОТАМОС Μοσχοπόταμος 
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северозападно од Катерина, во североисточ- 
ните разгранки на планината Фламбурон. на над- 
морска височина од 460 метри лежи селото Дрп- 
јаница (22°19’ х 40°20'). Тоа претставува самостој- 
на општина во Катеринската околија (н. од 28.6. 
1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 17 квадратни километри. 
Неговото население по потекло е грчко. Селото 
во пописот од 1913 годипа е евидентирано со 
1 412, во 1920 година со 1.392, во 1928 година со 
1.502, а во 1940 година со 1.807 жигсли. Во 1951 
година како последица па Втората светска војна 
■ на Граѓанската војна, покажува намалување и е 
регистрирано со само 907 жители, во 1961 година 
со 926, во 1971 година со 890, во 1981 година со 
•*>6, а во 1991 година со 823 жители. Во селото е 
;местена жандармсриска станица, која врпш над- 

• р и врз неколку околпи села. Основно занима- 
. на селаните е земјоделството и сточарс гвото.

25) ЗЈАЗЈАКОН
-ЛОФОС Λόφος
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Ссло п самостојна општина во Катеринска- 
га околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), 
со вкупна површина на општипскиот атар од 19 
квадратни киломстри. Сместено е околу 15 шо- 
мсгри југозападно од Катсрина, на надморска ви- 
сочина од 250 метри (22"23' х 40°14'). Неговото на- 
сслсние по потекло с грчко. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 637 жители, во 1920 го- 
дина со 722, во 1928 година со 823, во 1940 година 
со 891, во 1951 година со 1.012, во 1961 година со 
1.319, во 1971 година со 1.456, во 1981 година со 
1.568, а во 1991 година со 1.608 жители. Иако се- 
лото не с многу богато, сите статистички показа- 
тели зборуваат за копстантно зголемување на бро- 
јот на пеговото паселспие. Во селото е сместена 
и жандармсриска станица која врши надзор и врз 
псколку околни села. Населението се занимава 
главно со зсмјоделство, а основни производн се жв- 
то и компири. Делумно е развиено и сточарството

26) ИЗВОР
- ИЗВОРОС Ίζβορος

Селото Извор е постара населба во Катерин- 
ската околија, која сс распаднала во немирните 
години, најверојатно во времето на Негушкото 
востание. Било лоцирано ссверозападно од Кате- 
рина, околу три километри северозападно од Ка- 
талонија (22”22' х 40°22'), во чиј атар и се наоѓало. 
па надморска височина од 380 метри. Селото би- 
ло обновено по 1928 година кога тука биле смес- 
тепи бегалски семсјства. Прв пат се спомнува во 
пописот од 1940 година со 91 жител. Селото нас- 
трада во врсмс на Граѓанската војна, а по норма- 
лизацијата на ситуацијата неговите жители не го 
обновија, поради пгго и престана да постои.

27) КАЛИВИЈА БАРАТИНИЦИС 
(КОЛИБИ НА БРАТИНИЦА) 
- ЕКСОХИ (КАЛИВИЈА ХАРАДРАС) 
Εξοχή (Καλύβια Χαράδρας)
(н. бр. 476/12.5.1966, Вл. в/к бр. 119/7.6.1966)

Дванаесстнна километри севсрозападно од 
Катерина, на надморска височина од 280 метри е 
сместено некогашното колибарско, а сега убаво 
село Колиби на Братиница (22°26' х 40°2Г), кое од 
1952 година претставува самосгојна општина во 
Катеринската околија, со вкуппа поврпшна на оп- 
штинскиот атар од 9 квадратни километри. Оваа 
мала колибарска населба им припаѓала на жите- 
лите од селого Братиништа (Харадра), кое адми- 
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нистративно влегува во составот на Берската око- 
лија, поради што во пописите од 1913 и 1920 годи- 
на се води во нејзиниот состав, но со наредба од 
8.5.1923 (Вл. в/к бр. 135/23.5.1923) с одвоена од него 
и е влсзено во составот на Катеринската околија. 
Село го во пописот од 1913 година е евидентира- 
но со 78 жители, во 1920 година со 63, а во 1928 
година со 200 жители. Во 1940 година нивниот 
број се качи на 705, во 1951 година имаше 623, во 
1961 година 961, во 1971 година 720, во 1981 годи- 
на 577, а во 1991 година 692 жители. Ситс тие 
главно потекнуваат од селото Братиништа (Ха- 
радра), а пресслени се тука поради поповолните 
услови за живеење и бидејќи имотите им се ку- 
пени уште во времсто на Турската империја. Ос- 
новни производи на сслото се жито, тутун и дру- 
ги земјодслски производи, а делумно с развиено 
и сточарството.

28) КАЛИВИЈА ВАРИКУ 
(КОЛИБИ НА ВАРИКУ) 
Καλύβια Βαρικού

Мала колибарска населба, лоцирана југоис- 
точно од Катерина и ссвсроисточно од .Питохорон 
(22°34' х 40°1Г). Најверојатно се работи за житсли 
од ова гратче кои престојуваат тука поради по- 
лесно надгледување на своите имоти. Населбата 
се наоѓа крај самиот морски брег во атарот на 
општината .Питохорон. Прв пат се спомнува како 
населба во пописот од 1940 година со 9 жигели, 
додска во 1951 година с евидентирана со 40, во 
1961 година со 55, во 1971 година со 7, во 1981 го- 
дина со 4, а во 1991 година со 16 жители.

29) КАЛИВИЈА ДРИМИЦА 
(КОЛИБИ НА ДРИМИЦА) 
Καλύβια Δριμήτσα

Колибарска населба лоцирана во атарот на 
општината Контарјотиса (Кунтурјотиса) (22°25' х 
40° 16'). Очигледно се работи за колибарска сто- 
чарска иаселба. Се спомнува во пописот од 1920 
година со 183, а во 1928 година со 192 жители. Во 
подоцнежните пописи повеќе не се спомнува, што 
значи дека се распаднала.

30) КАЛИВИЈА ΚΟΗΊ АРИОТИСИС 
(КОЛИБИ НА КОНТАРИОТИСА) 
- АГИОС СГ1ИРИДОН
Αγιος Σπυρίδον (Καλύβια Κονταριωτίσσης) 
(н. од 8.5.1928, Вл. в/к бр. 84/2.6.1928)

Југозападно од Катерина, меѓу селата Врон- 
ду и Контарјотиса, на надморска височина од 70 

ме гри, сместено е селото Каливија Контариоти- 
сис (22°27' х 40°12'), кое од 1953 година претста- 
вува самостојна општина во Катсринската око- 
лија (п. од 24.12.1952, Вл. в/к бр. 2/5.1.1953), со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 14 квадрат- 
ни киломстри. 11орано оваа насслба била коли- 
барска, основана од жители на сслото Конгарјо- 
гиса заради надгледување на нивпитс имоти и стада 
овци, но постепено пораснала во поголема на- 
сслба. Во пописотод 1913 година веќс се води со 
359 жители, во 1920 година со 310, во 1928 година 
со 332, во 1940 година со 588, во 1951 година со 752. 
во 1961 година со 1.060, во 1971 година со 1.137, во 
1981 година со 1.180, а во 1991 годипа со 1.337 жи- 
гели. Статистичките показатели покажуваат кон- 
стантен пораст на нејзипото население кое по 
потскло с од селото Контарјотиса. Населението 
на ова село сс запимава со земјодслс гво - произ- 
ведува компири и жито, како и со сточарство.

31) КАЛИВИЈА МАЛАГРЈАС 
(КОЛИБИ НА МАЛАТРЈА) 
-АГИЈА ПАРАСКЕВИ
Αγία Παρασκευή (Καλύβια Μαλαθριάς)

Јужно од Катерипа, во атарот на селото Ма- 
латрја, помалку од два километра западно од нс- 
го, до Втората светска војна постоеше колибар- 
ска населба позиата под имсто Каливија Мал&· 
трјас (22°29' х 40°10'). Оваа населба во пописот ол 
1913 година е евидентирана со 249, во 1920 годиз» 
со 147, а во 1928 година со 215 жители. Во подос- 
нежните пописи нс се спомнува, бидејќи нејзив·* 
тс житсли, кои по потекло билс од Малатр 
повторно се споиле со својата матица.

32) КАЛИВИЈА СПОРЛИТА (КАЛИВИЈА 
НА ЕЛАФИНИС, КОЛИБИ ΗΛ ЕЛАФИНА 
КОЛИБИ НА СПОРЛИТА)
- ЕЛАФОС (КАЛИВИЈА, 
КАЛИВИЈА ЕЛАФИНИС)

Έλαφος (Καλύβια, Καλύβια Ελαφίνης, 
Καλύβια Σπορλίτα)
(η. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955 
(н. од 7.6.1957, Вл. в/к бр. 119/3.7.195“

Село и самостојна опшина во Катеринс^. 
околија (одлука на МВР бр. 97136/6328 од 29 
1947), со вкупна површина на општинскиот а· 
од 11 квадратни километри. Сместена е север 
падно од Кагсрина на надморска височина од 
метри (22°24' х 40°22'). Населбага е изградсн* 
Граѓанската војна во Грција од житсли на сел 
Спорлита (Елафина), чиј атар се наоѓа во 5 
скиот округ. Всушност се работи за постар · 
либарска населба која израсна во убаво село пв 
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пат е регистрирана како село во пописот од 1951 
година со 390 жители. Во 1961 година е евиден- 
тирана со 587, во 1971 година со 626, во 1981 го- 
дипа со 666, а во 1991 година со 621 житсл. До нс- 
одамна Каливија Спорлита ή припаѓашс на Бср- 
ската околија, бидејќи се работи за имоги и за 
атар кои и припаѓалс па општината Спорлита ко- 
ја е во составот на Берската ококолија. Овој про- 
пусте исправен, така што административно ссло- 
то по 1972 година е вклучено во составот на Ка- 
тсринскага околија. Ссланите се занимаваат со 
сточарство и земјоделство.

33) КАПСАЛОС Καψαλός

1 Јомалку од еден киломстар јужно од Колип- 
дрос по Граѓанската војна е подигната нова нассл- 
ба позната под името Капсалос (22°29' х 40°28'). 
Оваа населба прв пат с регисгрирана во пописот 
од 1961 година со 180 жители, додека во пописите 
од 1971, 1981 и 1991 годипа се води бсз жители, 
било затоа што е напуштена како неповолно мс- 
сто за живссње или затоа што бројог на нејзи- 
пите жители с пресмстаи во составот на жители- 
ге од гратчето Колиндрос.

34) КАРИЦА Καρίτσα

Околу 15 километри јужно од Катерина, па 
надморска височина од 20 метри, во самото бога- 
то Катеринско Полс, сместено с селото Карица 
(22"29' х 40°1 Г), кое уште од 1918 година претста- 
вува самостојна општина во Катеринската око- 
лија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918). Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесува 20 
квадратни километри. Селото с мопше старо, а 
неговото население има грчко потекло. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 829, а во 1920 
година со 775 жители. Од 1928 година, кога се по- 
пишани 997 жители, иивииот број постојано рас- 
те, така шго во 1940 година имаше 1.019, во 1951 
година 1.309, во 1961 година 1.598, во 1971 година 
1.751, во 1981 година 1.983, а во 1991 година 2.205 
жители. Зголемувањето на бројот на жителитс 
исклучиво се должи на природниот прираст. Ка- 
рица е мошне богато село, бидејќи располага со 
плодни обработливи површиии, на кои се произ- 
ведуваат пченица, тутун, компири и други земјо- 
делски производи, а населението делумно се за- 
нимава и со сточарство.

35) КАРЈЕ Καρυαί

Во југоисточното подножјс на планината Шап- 
ка. на надморска влсочина од 480 метри и југо- 

западно од Катсрина, смсстено е селото Карјс 
(22‘Ί8’ х 40*44'), кое административно влсгува во 
составот па општината Като Милеа. 11еговото на- 
селспие е од грчко потекло. Во пописот од 1913 
година с свидентирано со 68 житсли, во 1920 го- 
дина со 69, во 1928 година со 86, во 1940 година со 
99, во 1951 година со 127, во 1961 година со 172, 
во 1971 година со 194, во 1981 година со 192, а во 
1991 годипа со 183 жителп. Населението произ- 
всдува голсми количества компири и жито, а по- 
ради поволнитс услови и пространиге пасишта, 
погодни за одгледуваље па ситен и крупеп доби- 
ток, развиено е и сточарството.

36) КАСГА1ВА
- КАСТАНЕА Καστανέα

Село 11 самостојна оппггина во Катеринскага 
околија (н. од 29.7.1932, Вл. в/к бр. 253/8.8.1932), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 30 
квадратни километри. Сместсно е северозападно 
од Катерина, околу 5 киломстри југозападно од 
Колиидрос, на надморска височина од 340 метри 
(22°27' х 40°27'). Селото до 1927 годипа и припа- 
ѓало на ошптината Радјани (Риакија), а до 1918 
година влегувало во Берската околија. Неговото 
нассленис има грчко потекло. К'нчов селово го 
спомпува со 50 грчки жители. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 110, во 1920 година со 
185, во 1928 година со 154, во 1940 година со 237, 
во 1951 година со 324, во 1961 година со 427, во 
1971 година со 409, во 1981 година со 418, а во 1991 
година со 393 житсли. Бројот на жителите пока- 
жува констаитно зголемување како поради при- 
родниот прираст, така и поради смсстувањс на сс- 
мејства од позагрозени села. 1Јаселснисто произве- 
дува жито, компири, тутун и други земјоделски 
производи, а прилично вниманис му сс посветува 
и на сточарството, за што постојат поволни услови.

37) КАТАЛОНИЈА Καταλωνια

Село и самостојна оппггина во Катеринската 
околија (н. од 16.10.1935, Вл. в/к бр. 485/21.10. 
1935), со вкупна површина на општинскиОт атар 
од 46 квадратни километри. По се изгледа дека 
се работи за сосема нова бегалска населба основа- 
на по 1928 годииа, бидејќи во пописите од 1913, 
1920 II 1928 годипа нс се спомнува. Атарот на се- 
лото, како и самото село до 1935 годииа адмнни- 
стративно влсчуваше во составот на Берската око- 
лија и на општината Кокова. Со наредба од 15.7. 
1936 (Вл. в/к бр. 314/30.7.1936) е вклучено во сос- 
тавот на Катсринската околија. Лежи североза- 
падно од Катерина во западното подножје на пла- 
нипата Пиерија, па надморска височина од 390 

■ 3 Населените места во Егејска Македонија - I дел
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мстри (22°22' х 40°2Г). Прв пат се спомнува во 
пописот од 1940 година, како и селото Извор, со 
234 жители. Во 1951 година с евидентираио со 
425 жители, во 1961 година со 574, во 1971 година 
со 603, во 1981 година со 559, а во 1991 година со 
484 житсли. Населението произведува жито и 
компири, а делумно се занимава и со сточарство.

38) КАТАХАС Καταχάς

Околу 4 километри јужно од Либаново, се- 
всрпо од Катерипа, иедалеку од морскиот брег, на 
падморска височина од 90 метри е сместено ссло- 
то Катахас (22*33' х 40"28’). Гоа прстставува самос- 
тојна оппггина во Катеринскиот округ, со вкупна 
површина на општинскит атар од 13 квадрагни 
километри (н. од 30.11.1928, Вл. в/к бр. 256/5.12. 
1928). Селото е доста старо и во него до 1923 го- 
дина живееле домородни Грци. Во 1913 година с 
евидснтирано со 103, а во 1920 година со 336 жи- 
тели. По 1923 година тука биле населени пого- 
лсм број бегалски семејства со вкупио 238 жиге- 
ли. Така селото пораснало на 760 жители во 1928 
година. Во 1940 година имаше 973, во 1951 година 
803, во 1961 година 862, во 1971 година 750, во 1981 
година 779, а во 1991 година 660 житсли. Сслого 
е доста богато, бидејќи располага со плодни об- 
работливи површини. Произведува мпогу жито, а 
в<> голсма мера с развиено лозарството, благода- 
рснис на бегалските семсјства кои по потскло се 
од Бугарија.

39) КАТЕРИНА
- КАТЕРИНИ Κατερίνη

Оддалечен 68 километри југозападно од Со- 
лун, десетина километри западно од морскиот брег 
на надморска височина од 30 метри сс наоѓа гра- 
дот Катерина (22°ЗГ х 40°16'), седиште па истоиме- 
ната околија и округ (н. бр. 960/29.4.1949, Вл. в/к 
бр. 105/29.4.1949). Градот е доста стар и во него 
порано живееле домородни Грци, Власи и Турци. 
Во 1913 година Катерина е евидентираиа со 7.393 
жители, а во 1920 година со 6.540 жители. Нама- 
лувањето на бројот на жителите се должи на исе- 
лувањето на поголема турска група во времето 
на Балканските војни и ио нив. По 1923 година се 
иселиле и преостанатите Турци, а на нивно место 
се населиле 4.128 бегалци доселени во Грција по 
1922 година и 135 бегалци доселени порано. Така 
|радот Катерина во 1928 година порасна на 10.138 
жители, но сга гус на градска општина доби одвај 
во 1929 година (н. од 8.4.1929, Вл. в/к бр. 139/9. 
4.1929). Благодаренис на убавата местоположба 
(лежи на сообраќајна артерија, друмска и желез- 
ничка, преку која Солун и другите делови на ис- 

гочна Егејска Македонија се поврзуваат со Јужна 
Грција) и богатата околина, градот покажува пос- 
тојап растеж и релативно побрзо сс развива од 
пекои други градови во Егејска Макеоднија кои 
покажуваат стагнација (Воден, Негуш, Лерин, 
Кукуш и други). Катерина во 1940 година веќе 
имашс 16.938 жители, во 1951 година 24.605, во 
1961 година 28.046, во 1971 година 28.808, во 1981 
годипа 38.404, а во 1991 годииа 43.613 жители. 
Како административен центар на округот, тука 
постојат повсќе културно-просвтии и админис- 
тративни установи, трговски и занаетчиски дуќа- 
ни. но индустријата с развиена мошне слабо.

40) КАТО МИЛЕА (ДОЛНА МИЛЕА)
Κάτω Μηλεα

Оддалечено 15 километри југозападно од Ка- 
герина, крај па гот што од Кагерина преку клису- 
рата на Петра води за Гесалија, на надморска ви- 
сочина од 190 метри се наоѓа повооснованата на- 
селба Като Милеа (22°2Г х 40°15'). Таа претставу- 
ва самостојна општина во Катсринската околија (н. 
бр. 103/23.1.1961, Вл. в/к бр. 26/17.1.1965 и н. бр. 
655/4.11.1967), во чиј состав влегуваат и селата Ми- 
лја (Милеа); порано седиште на оваа ошптина и 
селото Карје, со вкупна површина на општин- 
скиот агар од 96 квадратни километри. Селото 
прв пат с регистрирано во пописот од 1940 годи- 
на со 329 жители, кои главно потскиуваат од по- 
сгарите населби Милса и Ано Милја (Горна Ми- 
лса) и кои тука изградиле пова населба, бидејќи 
местото е попогодно. Поради натамошното пре- 
селување на жителите на Милја во новата насел- 
ба, таа покажува постојан растеж. Веќе во 1951 
годипа е регистрирана со 617 житсли, во 1961 го- 
дина со 840, во 1971 година со 1.083, во 1981 годи- 
на со 1.053, а во 1991 година со 994 жители. Насе- 
лението произведува пченица, компири и друга 
земјоделски производи, а делумно се занимава в 
со сточарство.

41) КЕРАМИДИ
ПАЛЕОН КЕРАМИДИОН
Παλαιόν Κεραμ ίδιον (Κεραμίδι)

Селото Керамиди е сместено северозападнг' 
од градот Катерина, на патот за Каливија Братв- 
ницис, на надморска височипа од 150 метри (22°2Κ х 
40° 19'). Тоа претставува самостојна општина во 
Катеринската околија (н. од 13.11.1952, Вл. вс 
бр. 299/14.11.1952), со вкупна површина на општв— 
скиот а гар од 18 квадратни километри. Неговст. 
население е од грчко потекло. Во пописот о· 
1913 година е евидентирано со 242, во 1920 год>- 
на со 242, во 1928 година со 318, во 1940 година <х 
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459, во 1951 година со 517, во 1961 година со 659, 
во 1971 година со 651, во 1981 година со 612, а во 
1991 година со 793 житсли. Населението произ- 
ведува жито и други земјоделски производи, а 
делумпо се занимава и со сточарсгво.

42) КОЈ1ИНДРОС Κολινδρός

Северно од Катерина, 71 километар југоза- 
падно од Солуп и 7 километри југозападно од Ли- 
баново, на надморска височина од 280 метри ле- 
жи 1ратчето Колиндрос (22°29' х 40°28'). Тоа прет- 
ставува градска општина во Катеринската околија 
(н. од 26.2.1948, Вл. в/к бр. 71/22.3.1948), со вкуппа 
површина на општинскиот атар од 97 квадратии 
километри. (Оваа површина го опфаќа и атарот 
на сслото Лонџипо). Оваа поголсма населба, во 
која порано живссле исклучително домородпп Гр- 
ци и извесен број турски семејства, во пописот од 
1913 година е евидентирана со 3.165, а во 1920 го- 
дина со 2.824 жители. По 1923 година, по иселува- 
њсто на преостанатите Турци, по сила на Лозан- 
ската конвенција, грчките власти тука населиле 
167 бегалски ссмејства со вкуппо 627 бегалци, по- 
ради што во 1928 година бројот на населението па 
Колиндрос се зголемува на 3.023 житсли. Во 1940 
година се попишани 3.368, во 1951 година 3.358, 
во 1961 година 3.638, во 1971 година 3.021, во 1981 
година 4.016, а во 1991 година 3.732 жители. Колин- 
дрос истовремено е и стопански центар на повеќе 
околни села. Тука се сместени жандармериска пот- 
станица и пошта која опслужува и неколку окол- 
ни села. Иако се трстира како градска опнггина, 
населението на Колиндрос главно сс занимава со 
земјоделство, а делумно и со сточарство.

43) КОЛОКУРИОН
-СВОРОНОС Σβορώνος
(н. од 16.12.1953, Вл. в/к бр. 349/21.12.1953)

Село и самосгојна општина во Катеринската 
околија (н. од 10.1.1959, Вл. в/к бр. 24/5.2.1959), во 
чиј состав влегуваат и иаселбите: Неи Росопрос- 
фигсс (Агија Варвара), Андромахи и Просилион. 
Вкупната површина на оппггинскиот атар изнесу- 
ва 10 квадратни километри. Селото Колокурион 
с сместено гри километри западно од Катсрина, 
крај патот игго води за Тесалија прску клисурата 
на Пе гра (22°28' х 40° 16'). До 1923 година тука жи- 
весле домородни Грци. Во пописот од 1913 годи- 
на е свидентирано со 110, а во 1920 година со 230 
жители. По 1923 година грчките власги тука на- 
сслиле поголсм број бегалски семејства, со вкуп- 
но 270 жители. Така селото во 1928 година има 
зголемен број жители односно брои 565 жители. 
Во 1940 година се попишани 644, во 1951 година 

854. во 1961 година 1.828, во 1971 година 1.200. вс 
1981 година 1.509, а во 1991 година 1.611 жители 
Населението произведува големи количества пче- 
пица, тутун и други зсмјодслски производи.

44ЖОРИНОС Κορινός

Околу осум километри севсроисточно од Ка- 
тсрина крај главниот автопат и железничка пру- 
га ΠΙΤΟ водат од Солун за Катерина на надморска 
височина од 20 мстри, недалеку од морскиот брег. 
сместено с голсмото ссло Коринос (2735' х 40°1'7ι 
Тоа претставува опиггина во Катеринската ок. ли;а 
(н. од 30.6.1928, Вл. в/к бр. 166/17.8.1928), со вкупна 
површина па општинскиот атар од 31 квадратсн 
киломстар. Во минатото Коринос било помала 
иаселба во која живееле домородни Грци Какс 
такво, во 1913 година е евидентирано со 433. а во 
1920 година со 456 житсли. По 1923 година тука 
биле насслени 167 бегалски семејства со вкупѕс 
627 жигели, претежно досслени од Бугарија Та- 
ка селото станало мешана населба, која при по- 
писот од 1928 година имала 1.031 жител. во 194<- 
година 1.795, во 1951 година 2.247, во 1961 година 
2.861, во 1971 година 2.758, во 1981 година 3.185. а 
во 1991 година 3.705 жителн. Коринос е богата 
населба, бидејќи располага со плодни обработли- 
ви површини од кои сс добива многу грозје и ви- 
но, а се произведува и пченица, памук и други зе- 
мјоделски производи.

45) КУВРОМИЦИ Κουβρομήτσι

Во актот од 15.11.1926 година (Вл. вк бр. 
415/24.11.1926) со кој се формира општината Дрн- 
јаиица, се спомнува и иаселбата Кувромици. која 
влегува во оваа општина. Меѓутоа ниту во попи- 
сот од 1913, ниту во оној од 1920 година, па ни во 
подоцнежните пописи селово не се спомнува. што 
значи дска како такво се распаднало. Можно е да 
се работи за селото Курсова (Бејлик), кое се по- 
јавува во овој атар како понова населба (види и 
село Курсова - Токсон).

46) КУНГУРЈОТИСА
- КОНТАРИОТИСА Κονταριώησσα

Осум километри јужно од Катерина, на над- 
морска височина од 60 ме гри, сместено е старото 
село Кунтурјотиса (22°28' х 40°14'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Катеринската околија 
(н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918), со вкупна 
површина на оппггинскиот атар од 26 квадратни 
километри. Селото се смста за прилично старо. 
Во него до 1923 година живееле домородни Грци 

18*
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Во 1913 година е евидентирано со 388, а во 1920 
година со 447 житсли. По 1923 годипа грчкитс 
власти тука населиле 101 бегалско семејство, со 
вкупно 399 жители. Така во селото во 1928 годп- 
на сс попишани 888 жители, во 1940 година 1.173, 
во 1951 година 1.301, во 1961 годипа 1.522, во 1971 
година 1.372, во 1951 година 1.301, во 1961 годипа 
1.522, во 1971 година 1.372, во 1981 година 1.390, а 
во 1991 годипа 1.717 жители. Во селото е смссте- 
па жаидармсриска станица која врши надзор и врз 
пеколку околни села. Населението произведува 
пченица, тутун, компири и други земјоделски про- 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

47) КУРСОВА (БЕЈЛИК) 
-ТОКСОН Ίοξον
(II. од 15.12.1958, Вл. в/к бр. 5/7.1.1959)

Село во составот на оппггината Дријапица 
во Катеринската околија. Сместено с североза- 
падно од Катерина, во иепосредна близина и југо- 
исгочно од Каталонија, а југозападно од Каливи- 
ја Братиницис, на надморска височииа од 300 мстри 
(22°24' х 40°20'). Очигледпо е дека се работи за 
сосема нова насслба подигната ио Граѓанската 
војпа во Грција најверојатно од жигели на селото 
Дријаница, кои тука имале свои имоти. Всушност, 
станува збор за обновена постара населба позпата 
порано како Курсова или Бејлик, која била рас- 
турена во немирпите години. Прв пат е регистри- 
рапа како паселба при пописот од 1951 годипа со 
177 жители, за да се зголсми во 1961 година па 334 
жители. Во 1966 година доби статус на самостој- 
на ошнтина, мсгутоа иаскоро гој ста гус го загуби 
и повторна е вклучено во општината Дријаиица. 
Селото во 1971 година е евидентирано со 334, во 
1981 година со 275, а во 1991 година со 255 жите- 
ли. Негови ге жители пред се се занимаваа г со сто- 
чарство, а ги обработуваат и своите имоти и произ- 
ведуваат главно пченица, компири, тутуп п друго.

48) ЛАГОРАХИ Λαγόρραχη

Оддалечено околу 10 километри североза- 
падпо од Катсрина и околу 6 километри југоис- 
точно од Дријаница, на надморска височина од 
220 метрп по Граѓанската војпа е подигната нова 
паселба, позната иод името Лагорахи (22°2Г х 
40° 18'). Оваа населба денес претставува самостој- 
на општина во Катерипската околија. Во нејзин 
состав влегува и селото Бураѓа и вкупната повр- 
шина на опиггинскиот атар изнесува 20 квадрат- 
ни километри. Подигната е претежно од житслп 
на селото Дријаница. Прв па г е регистрираиа ка- 
ко населба во пописот од 1961 година со 680 жи- 
тели, во 1971 година е евидентирана со 701, во 

1981 година со 674, а во 1991 година со 751 жител. 
Основни производи на населението се пченица и 
компири.

49) ЛЕПТОКАРЈА Λεπτοκαρυά

Ссло II самостојна оппггина во Катеринската 
околија. Сместено е крај морскиот брег, 26 ки- 
ломстри јужпо од Катерина (22°34' х 40°03'). Во 
негова пепосредна близина минуваат главниот ав- 
топат и железнпчката пруга што од Солун и Ка- 
герина водат за Атина. Порано оваа населба би- 
ла сместена попазапад, на надморска височина од 
340 мстри, но по Граѓанската војна е преместена 
иоблизу до морсто. Старото село беше населено 
со домородни Грци. Во пописот од 1913 година е 
свидентирано со 1.075, во 1920 годипа со 1.112, во 
1928 година со 1.244, во 1940 година со 1.668, во 
1951 година со 1.586, во 1961 година со 2.275, во 
1971 година со 2.247, во 1981 година со 2.874, а во 
1991 година со 3.369 жители. Во минатото основ- 
но занимање на жителите било земјоделството и 
сточарството, но во поново време се повеќс вни- 
манпс му сс посветува на туризмот, бидејќи пре- 
ку летниот псриод плажата на Лептокарја е пол- 
на со сгрански н домашни туристи. Во Лепто- 
карја постојат повеќе трговски и занаетчиски ду- 
ќани кои го опслужуваат месното население и ту- 
ристите, како и пошга.

50) ЛИБАНОВО
-ЕГИНИОН Αιγίνιον
(II. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Гратчсто Либаново (Егинион) е сместено се- 
всрпо од Катерипа и југозападно од Солун, ре- 
чиси на половина растојание, односно од двата гра- 
да с оддалечено 34 километри (22°33' х 40°29'). Не- 
говата надморска височина изнесува 30 метри, а 
во псговата непосредна близииа минуваат желез- 
ничката пруга што од Солун води за Катерина и 
Атина, главниот автопат, како и негов крак кој во- 
ди за Бер преку Мелик. Иако се наоѓа јужно од 
реката Бистрица, во подрачје кое по правило треба 
да има грчко население, Либаново се смета за 
македонска паселба, во која на македонски јазик 
се зборувало и во 1895 година, кога тука минал 
професорот Вајганд. Како македонска населба 
Либаново го регистрира и К'нчов, но не го дава 
бројот на неговиге жигели. Во пописот од 1913 
година е евидентирано со 463 жители, а во 1920 
годпна со 852 жители. По 1923 година грчките 
власти тука населиле 417 бегалски семејства со 
вкупио 1.810 жители. Така Либаново наеднаш се 
зголемило речиси тројно - на вкупно 2.556 жите- 
ли, колку што се попишани во 1928 година. Бро- 
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јот на нсговите жители во 1940 година порасна 
на 3.683, во 1951 година имаше 4.074, во 1961 го- 
дина 4.271, во 1971 година 4.469, во 1981 година 
4.4.36, а во 1991 година 4.289 жители, со изгледи 
за натамошен пораст. Се смета дека според голе- 
мината .Пибаново е трета населба во Катерин- 
скага околија (по Катерина и Литохоро), поради 
што и доби статус на градска општина (п. бр. 107/ 
26.9.1946, Вл. в/к бр. 290/ 26.9.1946) во чиј состав 
влегува и селото Милово. Вкуппата површина на 
општинскиот атар изнесува 62 квадратни кило- 
метри. Либапово е мошнс богато, а неговото на- 
селение, покрај со земјоделство и лозарство, сс 
занимава и со разни градски занаети. Тука посто- 
јат попгга, која опслужува неколку околни села и 
жандармсриска потстаница.

51) ЛИТОХОРОН Λιτόχωρον

Мошне стара населба, сместена во југоис- 
гочните разгранки на планината Олимп (22"3()' х 
40°06'), па надморска височина од 300 метри. Од- 
далсчепа с 23 километри јужпо од Катерина и око- 
лу 5 километри западно од морскиот брег. Лито- 
хорон прстставува самостојпа градска оппггииа 
во Катеринската околија, со вкупиа површина па 
општинскиот атар од 170 квадратни километри. 
Според големината тоа е втора паселба по Катс- 
рина во околијата. Нсгового население по потск- 
ло е грчко. По 1923 година тука билс прсселени 
70 бсгалски жители. Во пописотод 1913 година Ли- 
тохорон с евидеитиран со 5.339 житсли, во 1920
година со 4.187, во 1928 година со 4.602, во 1940
година со 4.936, во 1951 година со 5.987, во 1961
година со 5.032, во 1971 година со 5.561, во 1981
година со 6.109, а во 1991 година со 6.656 жители. 
Неговото паселение сс запимава со земјоделство, 
со сточарство, со разни занаети и со поморство. 
Тука постојат и некои државни установи, тргов- 
ски и занаетчиски дуќани, пошта, жандармсриска 
потстаница и други институции.

52) ЛОКОВА (ЛОКОВО)
- ΠΕΤΡΑ (ЛОКОВИ) Πέτρα (Λόκοβη) 
(II. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Во северните разгранки на планината Олимп, 
на надморска височина од 520 метри, југозападно 
од Катерина, сместено е селото .Покова (22°2О’ х 
40°1Г), кос порано административно влегувало во 
составот на оппггината Вронду, а во поново вре- 
ме во новоформираната општина Фотина. Изгле- 
да дека се работи за релативно нова населба, би- 
дејќи прв пат е регистрирана како таква во попи- 
сот од 1940 година и веројатно се работи за об- 
новена стара населба. Меѓутоа, возможно е да сс 

работи за населбата Каливија Дримица, која по 
1928 година нс се спомнува, а се наоѓала во ист 
општииски атар. Селото Локова во 1940 година е 
свидснтирано со 105 жители, во 1951 година со 
749 житсли (веројатно се работи за некоја греш- 
ка). во 1961 година со 190, во 1971 година со 149, во 
1981 година бројот на житслитс опаднал на 80. а 
во 1991 година на 78. Негового нассление се за- 
нимава претежпо со сточарство, а делумно и со 
земјоделство.

53) ЛОНЏИНО (ЛОНЦИЈАНО)
ПАЛЈАМПЕЛА Παλιάμπελα

(II. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Селото Лонџино се наоѓа околу 4 киломе- 
три западно од Либаново и северно од Колин- 
дрос. под чија оппггина и припаѓа (22°30' х 40°30 ) 
I [еговата надморска височина изнесува 70 метри 
До 1918 година, кога во Егејска Македонија биле 
формирани општините, сслото административно 
и прлпаѓало на Берската околија. Неговото насе- 
лепие по потскло с грчко, или подобро речено 
погрчсно максдонско население. Во 1913 година 
с свидентирано со 68 жители, во 1920 година со 
106, во 1928 година со 376, во 1940 година со 288. 
во 1951 година со 305, во 1961 година со 317, во 
1971 годииа со 303, во 1981 година со 323, а во 
1991 година со 294 жители. Основно занпмање на 
насслението с зсмјодслсгвото, а главни земјодел- 
ски производи сс жито и грозје, а дслумно е раз- 
висно и сточарството.

54) МАКРИЃАЛОС Μακρύγιαλος

Околу 22 километри североисточно од Кате- 
рина, крај морскиот брег на падморска височина 
од 40 мсгри с сместено голсмото ссло Макри- 
ѓалос (22°36' х 40°25'). Тоа прстставува самостојна 
оппггина во Катеринската околија (н. од 23.7.1930. 
Вл. в/к бр. 258/30.7.1930), со вкупна површина на 
општинскиот а гар од 12 квадратни километри 
Селото во минатото било населено со домородно 
грчко и со турско население. Во пописот од 191? 
годипа е евидентирано со 450, а во 1920 година с 
139 жители. (Се чини дека намалувањето на бро- 
јот на жителите се должи на иселувањето на Тур- 
ците). По 1923 година грчките власти тука насс- 
лиле 89 бсгалски семејства со вкупно 361 жител 
Така селото станало мешана населба, која во 192ч 
година имала 736 жигели. Во 1940 година нив- 
ниот број се качи на 1.224, во 1951 година имаше 
1.135, во 1961 година 1.208, во 1971 година 1.085. 
во 1981 година 1.290, а во 1991 година 1.485 житс- 
ли. Сместено е крај морскиот брег, а во неговата 
непосредна близина минуваат главниот автопат и 
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железничката пруга. Макриѓалос располага со 
убави песочни плажи, поради пгго во летниот пе- 
риод го посетуваат многубројни странски и до- 
машни туристи. Неговото население се занимава 
со земјоделство, претсжно со лозарство и овош- 
тарство, а произведува и житарици.

55) МАЛАТРЈА
- ДИОН Δίον
(н. бр. 35/30.12.1961, Вл. в/к бр. 9/22.1.1962)

Јужно од Катерина на околу 3 километри 
јужно од Карица на надморска височина од 30 ме- 
три е смсстено селото Малагрја (22°30' х 40"! Г), 
кос од 1959 година претставува самостојна општи- 
на во Катсринската околија (н. од 19.2.1959, Вл. 
в/к бр. 48/14.3.1959). Неговото население има грчко 
потскло. Во пописот од 1913 година е евидеитира- 
по со 116 жители, во 1920 година со 144, во 1928 
годииа со 2.31, во 1940 година со 514, во 1951 го- 
дина со 688, во 1961 година со 910, во 1971 година 
со 1.020, во 1981 година со 1.080, а во 1991 година 
1.149 жители, односно за помалку од 60 години 
бројот на нсгового население се зголсми рсчиси 
повеќе од девет пати, и тоа исклучително поради 
природеп прирасг. Нсговитс жители се земјодел- 
ци и сточари. Во непосредна близина на селото 
постои антички локалитет, кадс се смста дека се 
наоѓал храмот посвстсн на богот Зевс (Дијас), по- 
ради што и оваа населба била преименувана со 
тоа име. Тука се вршат раскопувања, а пронајдс- 
ни се вредни антички предметн.

56) МАН АСГИР ЛОКОВА
- ПСИХИЈАТРИКО НОСОКОМИО
ПЕТРАС О.ПИМПУ (МОНИ ПЕТРАС, 
МОНИ КО1ГГАРИОТИСИС. САНАТОРИОН 
ИЕРАС МОНИС ПЕТРАС ОЛИМПУ) 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 
(Μονή Κονταριωτίσης, Μονή Πέτρας, 
ΣανατώριεΓν Ιερός Μονής Πέτρας Ολύμπου)

Југозападно од Катерина и северозападно од 
Литохоро, во северните разгранки на планината 
Олимп, на надморска височина од 370 метри (22° 19' 
х 40°12') е сместен стари манастир познат како 
манастир .Покова, кој секогаш бил насслен со се- 
мејства кои биле ангажирани околу обработка на 
манастирскиот имот. Во 1920 година е евиден- 
тиран со 58, а во 1928 година со 102 жители, од 
кои 72 мажи, а меѓу нив и 11 бегалци. Овој мана- 
стир во исто времс бил претворен и во санато- 
риум за лскување на болни од туберкулоза, пора- 
ди што и бил преименуван како санаториум. Ка- 
ко болница во 1940 година е забележан со 328 жи- 

тели, од кои повеќсто болни, но бројот на жите- 
лите, поради Втората свстска војна и Граѓанска- 
та војна, во 1951 година сс намали на 43 души, до- 
дека во 1961 година имаше 185, во 1971 година 128, 
во 1981 година дури 398 жители, а во 1991 година 
333 жители. Во послсднитс години објектите на 
манастирот служат како болница за душевни за- 
болувања, поради што и официјално е прсиме- 
пуван како таков и во пописот од 1991 година се 
јавува под тоа име. Административно овој мана- 
стир порано влсгувал во општината Вронду, а во 
поново времс влсзе во составот на новоформира- 
пата општина Фотина.

57) МАНАСТИР МАКРИРАХИ
- МОПИ МАКРИРАХИС
Μονή Μακρυρράχης

На помалку од еден километар северозапад- 
но од селото Микри Милја (22°27' х 40°25'), во ата- 
рот на општината Палеонсстани, постои манастир 
познат како Мони Макрирахис. Овој манастир во 
пописот од 1920 година с регистиран со 10 жите- 
ли. Во подоцнежните пописи не се спомнува, што 
укажува на фактот дека неговите малобројни жи- 
гели се пресметани во составот на жителите од 
селото Палеопестани.

58) МАНАСГИР СВЕТИ ДИОНИСИЈ
- МОНИ АГИУ ДИОНИСИУ
Μονή Αγίου Διονυσίου

Во подножјето на планината Олимп, околу 8 
километри западно од Литохорон, на надморска 
височина од 1.000 метри е сместен стар манастир 
посвстен на свети Диописиј (22°26' х 40°05'). Овој 
манастир по правило секогаш бил населен со 
калуѓери. Како таков, во пописот од 1913 година 
е забслежан со 15, во 1920 година со 13, во 1928 
година со 27, во 1940 година со 6, во 1951 година 
со 4, во 1961 година со 5, а во 1971 година дури со 
16 калуѓери и работници. Во 1981 година се води 
само со 3, а во 1991 година со 16 жи гели.

59) МАНАСТИР СВЕТИ ЃОРЃИ ОД РИТИНИ
- МОНИ АГИУ ГЕРОГИУ РИТИНИС
Μονή Αγίου Γεωργίου Ρητίνης

11а помалку од два километра северно од Рен- 
тини (Ритини) постои манастир посветен на света 
Горѓи (22°18’ х 40°18'). Овој манастирово пописот 
од 1920 година сс спомнува со 4 жители (калуѓери 
Во подоцнежните пописи не се спомнува, шт. 
значи дека не бил населен.
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60) МАНАСГИР СВЕТИ ЃОРЃИ
ОД СКУТЕРНА
- МОНИ АГИУ ГЕОРГИУ АЛАТОХОРИУ 
Μονή Αγίου Γεωργίου Ελατοχωρίου

На еден километар северно од Скутерна пос- 
тои манастир посветеп на свети Ѓорѓи (22°17' х 
40°19’). Овој манастлр во пописот од 1920 година 
се спомнува со тројца жители (калуѓери). Во по- 
доцнежните пописп не се спомнува, што укажува 
на фак гот дека манас гирот не е населен.

61) МЕРЃАНА
- МЕРЈАНА Μεριά να

Новоизградена бегалска населба по 1928 го- 
дпна. До 1936 година спаѓаше во Берскиот округ, 
а потоа адмипистративпо влегла во составот на 
општината Каталонија. Сместена блла југозапад- 
но од Ка герина на надморска височина од 460 ме- 
три (22°20' х 40°20'). Во пописот од 1940 година с 
евидентирана со 95 жлтслл. Во подоцнежнитс по- 
писи не сс спомнува, што зборува дека сс распад- 
нала за врсме на Втората светска војна илн во 
Граѓанската војна.

62) МИКРИ МИЛЈА
- МИКРИ МИЛЕА Μικρή Μηλεα

Северозападно од Катерина, јужно од Кас- 
тан>а. во непосредна близина западно од Палео- 
нестани се наоѓа малото село Микри Милја (Ма- 
ла Јаболка), кое админисгративно влегува во сос- 
тавот на оппггината 11алеопестани (22°27' х 40°25'). 
Неговата надморска височина изнссува 400 метри. 
Изгледа дска порано се работело за чифлигарска 
населба населена со домородно грчко население. 
Во пописотод 1913 годнна е евидентирано со 163 
жители, додека во 1920 година имало само 30 жи- 
тели. Селото во 1928 година е евидентирано со 
182 житсли, од кои 109 од машки пол, меѓу кои и 
8 бегалцл мажи, што зборува дека се работи за 
велепоседнички имот на кој биле вработсни пре- 
тежно мажи. Во пописот од 1940 година селото 
имало 94, во 1951 година 114, во 1961 година 131, 
во 1971 година 103, во 1981 година 60, а во 1991 
година 52 житсли. Осповен производ на селото е 
жигото, а поради поволпите услови за сточарен.е, 
во голема мера е развиено сточарството.

63) МИЛЈА
-МИЛЕА Μηλεα

Село и самостојна општина во Катеринската 
околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.1918). 

(Од 1965 година седииггето на опиггината с пре- 
несено во новоформираната насслба Като Ми- 
лса.) Селото Милја лежи југозападно од Катерина 
во југолсточните разграпки иа планината Пиери- 
ја (22°18' х 40° 15'), на падморска височина од 450 
мегри. Сс смета за многу стара населба населена 
со домородни Грци. Во иописот од 1913 година 
Милја е евидентирана со 670 житсли, во 1920 годи- 
на со 545, во 1928 годипа со 612, во 1940 година со 
612, во 1951 година со 608, во 1961 година со 765, 
во 1971 година со 508, во 1981 година со 442, а во 
1991 година со 423 жители. Пред Втората светска 
војна постоело уште сдно село Милја - Апо Ми- 
лја, кое беше лоцирано западно од Милја, но тоа 
се распадна како последица на настаните од Вто- 
рата светска и од Граѓанската војна. За сметка 
на оваа растуреиа насслба по Граѓанскага војна е 
подигната новата населба Като Милеа (впди ги и 
пасслбите Ано Милја и Като Милеа). Населе- 
нието од Милја се занимава со земјоделство и со 
сточарство, а основни пропзводи се жито и ком- 
плри.

64) МИЛОВО (МИЛЕТОВО)
МЕГАЛИ ГЕФИРА Μεγάλη Γέφυρα 

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

Селото Мллово е лоцирано јужно од реката 
Блстрлца во нејзина нбпосредна близлла, а одда- 
лечсно с од Либаново околу 5 километри кон се- 
вер (22°32' х 40°32'). Крај селото минува желез- 
личката пруга која од Солуп води за Катерлпа и 
Атина. Милово се наоѓа ла надморска височлла 
од 30 мстрл. Населението од МЛлово, како и од 
селото Ллбаново (двсте лежат јужно од реката 
Бистрица) според професорот Вајганд, кој гл по- 
сетлл во 1895 годлаа, зборувало словенски, пора- 
ди што тој бил изненаден. Истото го тврди и К'н- 
чов кој селого го евлдентлрал со 155 македонски 
жлтслл. Селото лзгледа блло потрчено и како так- 
во во поллсотод 1913 година имало 182, а во 1920 
година 142 жители. Поради поплавите л изврше- 
ните меллорацлл, во лописот од 1928 година на- 
селението покажува намалувањс и броп само 85 
жлтслл, од кои 57 се мажл, што зборува дека ста- 
нува збор за работлицл вработасни околу изград- 
бата на пругата и на мостот ллл г.работени на ве- 
лепоседипчки имот. По регулацпјата на реката 
Бистрица и по изградбата на желсзничкиот мос г, 
селото почнало да расте. Така во 1940 година сс 
поплшапи 196 жлтели, во 1951 годлна 215, во 1961 
годлна 289, во 1971 година 268, во 1981 година 
264, а во 1991 година лсто така 264 жители. Милово 
располага со мошле богата и плодна земја на 
која сс лролзвсдува главно памук и жито.
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65) ΜΟΡίΙΑ
СКОТИНЛ Σκοτεινά

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

Југозападно од Кагерина, во една долина која 
ја дели планинага Пиерија од Шапка, на падмор- 
ска височипа од 650 метри е сместено селого 
Скотипа (22°15' х 40Ί2'), кое адмипистративно вле- 
гува во составот на општината Фотина. Морна се 
смста за мпогу старо ссло чисшто паселенис пре- 
тсжно се заппмавало со сточарство, а во попово 
врсме п со зсмјоделство. Населението има грчко 
потекло. Во пописот од 1913 година е свидсити- 
рапо само со 163 жители, во 1920 годипа со 190, а 
во 1928 година со 246 жптсли. Во 1940 годипа во 
селото се попишани 1.178 жители (веројатно сс 
работи за некоја грешка), додска во 1951 годипа 
сс попишани 377 жители. Во 1961 годипа имашс 
464 жители, а во 1971 година е регистрирапо са- 
мо со едсн жител, што зборува дека селото с па- 
пуштено, а иеговото населсние се прибрало во 
друга населба, можеби во повоизградспата на- 
селба Като Милса. Во пописот од 1981 година 
селото е избришано од евиденција. Во послед- 
ните години е обновено и како гакво во пописот 
од 1991 годипа е евидентирано со 8 жители.

66) МУРЏАНИ
- НАЛЕОМЕТОХИН ΓΙαλαιομέτοχον
(и. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Сега растурена населба, што се наоѓала во 
атарот на оппггипата Радјани. Во пописот од 1913 
година е евидентирана со 20 жители. Во подоцнеж- 
нитс пописи пе се дава број на нејзините жители, 
иако сс спомнува дека во 1922 година се одвојува 
од општината Колиндрос и се приклучува кон оп- 
штината Радјапи, а во 1927 година добива и ново 
име. По се изгледа дека се работи за Мстох кој 
лсжи помалку од сден километар југоисточпо од 
Радјаии (22°24' х 40°23'), во кој билс сместени по- 
мал број семејства и кој се распаднал.

67) НЕА АГАТУПОЛИС Νέα Αγαθούπολις

Новоизградена бегалска населба по 1923 го- 
дипа, во која биле сместени бегалски семејства. 
Лоцирана е југоисточно до Либаново, околу три 
километри северно од Неон Елефтерохорион, крај 
самиот морски брсг на надморска височина од 20 
мс гри (22°35' х 40°27'). Од 1934 година претставува 
самостојна општипа во Катеринската околија (н. 
од 18.1.1934, Вл. в/к бр. 23/18.1.1934), со вкупна по- 
вршина на општинскиот атар од 4 квадратии ки- 
лометри. Прв пат е регисгрирана во пописот од 
1928 година со 377 жители, во 1940 годпна има 

434. во 1951 година 454, во 1961 година 1.173 (ве- 
ројатно се работи за некоја- грешка), во 1971 
година 317, во 1981 годииа 302, а во 1991 година 467 
жители. Основно занимање на неговите жители 
с лозарството, а делумно и рибарството.

68) ΙΙΕΛ КАТЕРИНИ Νέα Κατερίνη

Новооснована населба во атараоат иа општи- 
пата Карица, во која биле сместени бегалски се- 
мсјства. Прв и последен пат е регистрирана во 
пописот од 1928 година со 69 жители. Во подоц- 
нежпите пописи не се спомнува. Најверојагно се 
работи за посебен бегалски кварт на селото Ка- 
рица, кој се соедини со селото, поради што и прс- 
сгапа да се води како посебна населба.

69) НЕА КЕСАРИЈА
- НЕОКЕСАРИЈА Νεοκαισάρεια

Осум километри западно од Катерина, крај 
самиот пат игго води од Катерина за Тесалија 
прску клисурата на Петра, иа надморска височи- 
па од 90 метри лежи новоосиованата бегалска на- 
селба Неокесарија (22°26' х 40°16'). По се изгледа 
дека е подигната во 1923 година, но бројот на 
нсјзините жители с прссметан во соседното село 
Колокурион, поради што не се спомнува како по- 
себиа паселба. Прв пат е регистрирана како так- 
ва во пописот од 1940 година со 569 жители. Во 
1951 година има 859, во 1961 година 790, во 1971 
годипа 480, во 1981 година 527, а во 1991 година 
465 жители. Порано административно влегувала 
во градската општина Катерина, но од 1952 годи- 
на претставува самостојна општина со вкупна по- 
вршина на опшгинскиот атар од 80 квадратни ки- 
лометри (п. од 24.12.1952, Вл. в/к бр. 2/5.1.1953). 
Според имсго на населбата изгледа дека населе- 
нпсто потекнува од Понд. Произведува жито и 
други земјоделски производи.

70) НЕА ХРАНИ Νέα Χράνη

Новоизградена населба по 1971 година во 
атарот на старото ссло Храни, во која се смес- 
гиле жителите на ова село. Новата иаселба е из- 
градсна околу три километри понајугозапад од 
старото село (22°29' х 40°20'), крај патот пгго од 
Катерина води за Радјани и Бер, на надморска 
височина од само 50 мстри, односно за 120 метри 
пониска надморска височина од старото ссло. Неа 
Храни прв пате евидеи гирана во пописот од 1981 
година со 382 жители, а во 1991 година со 369. 
што зборува за факгот дека тука сс сместиле н 
жители од други села, а повеќе не влегува во сос-
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тавот на опшгината Катерина како порано, туку 
е вклучена во составот на општината Като Агиос 
Иоанис (Агиос Иоанис).

71) НЕИ ПОРИ (ΙΙΟΒΑ ПУРЛИЈА)
Νέοι Πόροι

Нова населба и самостојна општина во Кате- 
рипската околија, со вкупна површина на оппггин- 
скиот атар од 27 квадратни киломегри. Всушност 
се работи за жителите од старото село Пурлија 
за чии потрсби е изградсна новата населба, која 
е лоцирана во близина на морето и на сооб- 
раќајнага артерија јужно од Платамона, на над- 
морска височина од само 5 метри (22°39' х 39°58'). 
Тука с пренесено и седиштето на оппггината. 11рв 
пат с рсгистрирана како населба во пописот од 
1981 година со 273, а во 1991 година со 631 жител, 
со тенденција за натамошно растење како турис- 
тичко рекреативен центар. Во старата населба ос- 
танаа мал број семејства кои постепено го напуш- 
таатселото и се преселуваат во новата населба.

72) НЕИ РОСОПРОСФИГЕС
- АГИЈА ΒΑΡΒΑΡΑ Αγία Βαρβάρα
(н. бр. 106/23.1.1965, Вл. в/к бр. 26/17.2.1965)

Новооснована бегалска населба по Граѓан- 
ската војна во која биле сместени бегалски се- 
мејства дојдени од СССР по 1956 година. Насел- 
бата сс наоѓа во нспосрсдна близина и западно од 
градот Катерина, на надморска височина од 40 
ме гри (22”28’ х 40°16'), а административно влегува 
во атарот на општината Колокурион. 11рв пат сс 
спомнува во пописот од 1961 година со 42 жите- 
ли. Во 1971 година има 72, во 1981 година 63, а во 
1991 година 57 жители.

73) НЕОИ ЕЛЕФТЕРОХОРИОН
-МЕТОНИ Μεθώνη
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

Североисточно од Катерина, а југоисточно од 
Либаново (Егинион), рсчиси крај самиот морски 
брег, недалеку од железничката пруга и главниот 
автопат пгго водат од Солуп за Катерина и Ати- 
на, на надморска височина од 85 метри с сместено 
селото Неон Елсфтерохорион (22°36' х 40°27'). Тоа 
претставува самостојна оппггина во Катринската 
жолија (н. од 13.9.1921, Вл. в/к бр. 175/20.9.1.921), 

со вкупна површина на општинскиот а гар од 10 
квадратни километри. Селото претставува смеса 
од старо грчко население доселено од Палсон 
Елефтерохорион и од бегалски семсјства. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 450, а 

во 1920 година со 342 жители. По 1923 година 
тука биле сместсни 98 бегалски семејства со 
вкупно 436 жители. Така селото пораснало и во 
псго во 1928 година се попишани 811 жители. во 
1940 година 791, во 1951 година 801, во 1961 
година 812, во 1971 година 668, во 1981 година 
687, а во 1991 година 1.059 житсли. Населението 
прстежно сс занимава со земјоделство, а основни 
производи се грозје и жито.

74) НЕОН КЕРАМИДИОН Νέον Κεραμίδιον

11а помалку од четири километри западно од 
Ка герина, крај самиот па г што води од Катерина 
за Дријаница, на надморска височина од 65 метрн 
с сместсно селото Неон Керамидион (22°28 х 
40“ 17') кос административно влегува во составот 
на градската оппггина Катерина. Населбата е 
нова и по се изгледа тука биле сместени бегалски 
семејства. Прв пат е рсгисгирана во пописот од 
1940 годипа со 568 жители, во 1951 година се по- 
пишани 442, во 1961 година 544, во 1971 година ЗГ. 
во 1981 година 361, а во 1991 година 359 жители 
Иаселението произведува жито, тутун и другв 
зсмјоделски производи.

75) НЕОС АНО АГИОС ИОАНИС
Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης

Нова населба во атарог на општината Ано 
Агиос Иоанис. Прв пате евидентирана како так- 
ва во пописотод 1991 година со 23 жители. Всуш- 
ност сс рабо ги за жители од селото Ано Агиос 
Иоанис (Агиос Иоанис) кои почнале да градат 
нови станови на оваа локација како поудобна и 
поблиска до главниот пат кој води за Катерина 
(види и село Агиос Иоанис).

76) НЕОС ПАНТЕЛЕИМОН
Νέος Παντελεήμων

Новооснована населба изградена по Граѓан- 
скага војна во Грција, во агарот на општината 
Пантелеимон, во близина на морското крајбреж- 
је (22°36' х 40°00'), во која е пренесено и седиште- 
то на општииата Пантелсимон. Прв пат се спом- 
нува во пописот па од 1971 годииа со 544 жители. 
Всушност се работи за жителите од старото село 
11антелеимон, кос рсчиси исцело е напуштено и 
прсселено во новата мошне убава туристичка на- 
селба. Во пописот од 1981 година населението на 
Неос Пантелеимон всќе нарасна на 848, а во 1991 
година на 890 жители. Тука е пресметано и насе- 
лението на соседната бегалска населба Просфи- 
гикос Статмос Пантелеимонос, која се смета за 



282 Кшиерински округ

споена со повоизградената населба и престана да 
се води како посебна. Поради убавата месгопо- 
ложба и сообраќајните врски (покрај селото мп- 
нува железниката пруга и главниот автопат ('о- 
луи Атина), убавата плажа и клима, Нсос Пан- 
телсимон секое лето привлекува голем број ту- 
ристи од целиот свет. Овие услови овозможуваат 
градење на туристпички објекти и отворање на 
повеќе трговски и занаетчиски дуќани, кои им 
носат големи приходи па нивните сопствепици.

77) ОЛИМПИЈАКИ АКТИ Ολυμπιακή Ακτή

Нова туристичка населба во изградба, во 
атарот на општината Катерина. Населбага с ло- 
цираиа севсрно од Каливја Варику, крај морски- 
отбрег, па надморска височина од 5 мстри (22'35' 
х 40° 14'). Прв пат се спомнува како населба при 
пописотод 1981 година со 27 житсли, за да сс по- 
качи нивниотброј во 1991 година на 107. Добрата 
мсстоположба дава можпост да се развие во уба- 
ва туристичка населба.

78) ПАЛЕОН ЕЛЕФТЕРОХОРИОН 
(( Ί А РО ЕЛЕФТЕРОХОРИО Н) 
Παλαιόν Ελευθεροχώριον

Североисгочно од Катсрина и југоисточно 
од Либаново, недалску од морскиот брег п на ма- 
ла оддалеченост од 11еон Елефтерохорион, на над- 
морска височина од 130 ме гри е сместено селото 
Палеон Елефтерохорион (22°35' х 40°26'). Тоа прет- 
сгавува самостојна општина во Катсринската око- 
лија (н. од 5.3.1935, Вл. в/к бр. 78/10.3.1935), со вкуп- 
на површина на оппггинскиот атар од 8 квадрат- 
ни километри. Селото порано се состосло од ма- 
лобројни грчки семејства. Како такво, во 1913 
година с евидентирано со 51, а во 1920 година со 
164 жители. По 1923 година тука билс населени 
64 бегалски семејства со 323 житсли. Така селото 
станало мешана населба во која при пописот од 
1928 година се попишани 431 жител, во 1940 го- 
дина 503, во 1951 година 539, во 1961 година 559, 
во 1971 година 396, во 1981 година 483, а во 1991 
година нивниот број се покачи на 686. Населе- 
нисто произведува грозје, овошје, како и жито.

79) Г1АЛЕОНЕСТАНИ
- ПАЈ1ЕОСГАНИ Παλαιοστάνη
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Село и самостојна општина во Катеринска- 
га околија (н. од 14.11.1951, Вл. в/к бр. 299/14.11. 
1951), со вкупна површина на општинскиот атар од 
88 квадратни километри. Сместено с североза- 

падно од Катерина и јужно од Колиндрос, на над- 
морска височина од 340 метри (22°28' х 40°25'). Се- 
лого порапо било населено со грчко паселение. 
Во 1913 година е евидентирано со 252, а во 1920 
година со 421 житсл. При пописот на населени- 
ето во 1928 година се попишани само 200 жители, 
од кои 109 бегалци (очигледно е дска нема соод- 
нос со пописот од 1920 година). При пописот од 
1940 година, селото повторно покажува зголсму- 
ван.е, тогаш има 591 жител. Во 1951 година има 
547. во 1961 година 682, во 1971 година 709, во 1981 
година 663, а во 1991 година 612 жители. Населе- 
нието произведува главно жига, а посебпо впима- 
п пс му посветува и на сточарството, посебно на 
краварството.

80) ПАЛЈАНИ
- СФЕНДАМИОН Σφενδάμιον
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Дваесетина километри североисточно од Ка- 
тсрина на надморска височшга од 160 метри е 
сместено селото Палјани (22°33' х 40°25'). Тоа ирет- 
ставува самостојна оппггина во Катеринската око- 
лија (п. од 6.3.1925, Вл. в/к бр. 62/14.3.1925), со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 20 квад- 
ратни километри. До 1923 годипа тука живееле 
домородни Грци. Селото во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 173, а во 1920 година со 
212 жители. По 1923 година грчките власги тука 
населиле 120 ссмејства на бегалци со вкупно 531 
жптел, како и семејства од други околни села. 
Така селото станало голема населба, која во по- 
ппсотод 1928 година е евидентирана со 1.140 жите- 
ли. Во 1940 година, поради сместувањето и на 
други, претсжно бегалски семејсгва, бројот на 
жителите се зголеми на 2.115, во 1951 година се- 
лото имашс 1.762, а во 1961 година 1.632 жители. 
Во 1971 година бројот на жителите се намали на 
1.141, во 1981 година на 1.231, а во 1991 година на 
1.209 жители. Причинага за намалувањето на бро- 
јот на населеиието по Втората светска војна се 
должи на се помасовното иселување на семејства 
во поголемите градови во земјата, а делумно и во 
странство. Населението произведува жито, ово- 
шје, грозје и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

81) ΠА11ТЕЛЕИМОН Παντελεημων

Четириесетина километри јужно од Катери- 
на, приближно 5 километри западно од морскиот 
брег, па надморска височина од 440 метри во ју- 
гоисточните разгранки на планината Олимп е смес- 
тено сслото Пантслеимон (22°35' х 39°39'). Ова се- 
га речиси растурено село во минатото претставу- 
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вало поголема населба и самостојна општина во 
Катерииската околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 
152/8.7.1918), со вкупна површина иа општински- 
от атар од 17 кадратни километри. Неговото на- 
селение се состои од домородни Грци. Во 1913 
година е свидентирано со 910, во 1920 годипа со 
849, во 1928 година со 919, во 1940 годипа со 1.158. 
во 1951 година со 997, во 1961 годииа со 929, во 
1971 година со 77 жители, додека во пописот од 
1981 година се води со само 4 жигели, а во 1991 
година се евидентирани 86 жители. Причината за 
растурањето на оваа голема населба по 1961 го- 
дина се должи на фактот што неговото населе- 
ние се пресели во новата населба, која се наоѓа 
крај самиот морски брсг, односно во населбата 11е- 
ос Пантелеимон, кон која е приклучена и бегал- 
ската населба Просфигикос Статмос Пантелеи- 
мон. Населението на постарата населба се зани- 
мавало со сточарство и делумно со земјоделство 
(произведувало компири, жито и други земјоделски 
производи) (види населба Неос Пантелсимон).

82) ПАРАЛИЈА КОРИНУ Παραλία Κορινού

Мала новоформирана приморска туристич- 
ка населба подигната во последните години иа 
околу 2 километра југоисточно од Коринос (22°37' х 
40°18'). Прв пат е евидснтирана како таква во по- 
писотод 1991 година со 31 жител.

83) ПАРАЛИЈА ПАНТЕЛЕИМОНОС
Παραλία ΓΙαντελε|ήμωνος

Новоподигната приморска зуристичка насел- 
ба во атарот на оппггината Пантелеимон, околу 
еден километар северно од исто така новоизгра- 
дената населба Неос Пантелеимон (22°36' х 40°0Г). 
Прв пат е регистрирана во пописот од 1971 го- 
дина со 36 жители, во пописот од 1981 годииа се 
води со 96, а во 1991 годипа со 128 жители.

84) ПАРАЛИЈА СКОТИНИС
Παραλία Σκοτίνης

Новоизградена приморска туристичка населба 
во атарот на општината Скотињотика, јужно од 
Катерина и северно од Платамон (22°35' х 40°02')· 
Прв пат е регистрирана во пописот од 1971 
година со 47, во 1981 година се води со 103, а во 
1991 година со 108 жители.

85) Г1ЕРИСТАСИС Περίστασις

Новооснована бегалска населба по 1923 го- 
дина. Подигната е три километри источно од гра- 

дот Катерина на надморска височина од 26 метри 
(22°33* х 40°16'). Во негова непосредна близива 
мипува железничката пруга. Самостојна општн- 
па во околијата е од 16.6.1926 (Вл. в/к бр. 217 30 
6.1926), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 10 квадратни километри. Прв пат е регистри- 
рана како населба во пописот од 1928 година со 
612 жители, сите бегалци. Во 1940 година е еви- 
деп гирана со 936, во 1951 година со 1.071, во 1961 
година со 1.130, во 1971 година со 1.176, во 1981 
годпна со 1.491, а во 1991 година со 1.730 жители 
Населепието произведува жито, памук, овошје и 
други земјоделски производи.

86) ПИДНА
-КИТРОС κίτρος

Осумнаесет километри североисточно од Ка- 
герина, крај главниот автопат што води од Солун 
за Катерина, на надморска височина од 80 метра 
лежи големото село Пидна (22°35' х 40°22'). Тоа 
прстставува самостојна општина во Катеривска- 
та околија (п. од .30.6.1928, Вл. в/к бр. 166 1" 8 
1928), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 41 квадратен километар. До 1923 година тука 
живселе Грци домородци. Како такво, селото вс 
191.3 годипа е евидентирано со 348, а во 1920 п>- 
дипа со 569 жители. По 1923 година грчките власти 
гука населиле поголем број бегалски семејства. 
главно од Бугарија, со вкупно 1.003 бегалски 
жители, така што селото во пописот од 1928 го- 
дина заедно со помногубројните бегалци броелс 
1.629 жители. Во 1940 година бројот на населе- 
пието се покачи на 2.140. Во оваа бројка се пре- 
сметани и жителите од соседното бегалско маалс 
Бапи, кое се сосдини со Пидна. Поради добрата 
местоположба и плодноста на земјата, селото гв 
задржа своите жители и не дојде до иселување 
како што се случи со попасивните села. Така ?. 
1951 година Пидна имаше 2.161, во 1971 година 
1.983, во 1981 година 1.882, а во 1991 година 1 "89 
жители. Во нса, како голема населба, постојат по- 
веќе трговски и занаетчиски дуќани, жавдарме- 
риска станица и пошта која опслужува повсќе 
околни села. Главно занимање на жителите, по- 
себно на бегалците од Бугарија, е лозарствотс. 
кое е доста развиено, но се произведува и пчеви- 
ца, бостан, тутун и други земјоделски производи 
Внимание му се посветува и на краварството.

87) ПЛАКА Πλάκα

Новоизградена приморска туристичка насел- 
ба во атарот на општината .Питохоро (22*34 \ 
40°06'). Прв пат се спомнува во пописот од 19": 
година со 47, во 1981 година со 29, а во 1991 го- 
дина со 134 жители.
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88) ПЛАТАНАЌА ΓΙλατανάκια

Новооснована населба изградена по Граган- 
скага војна за два киломедра појужно од селото 
Малатрја, на надморска височина од 20 мстрп 
(22°29' х 40°09'). Прв пат се спомнува во пописот 
од 1961 година со 184 жители, додека во пописот 
од 1971 годииа се евидентирани 47, во 1981 годи- 
на 53, а во 1991 година 151 жител.

89) ПРИСТАНИШТЕ ЛИТОХОРО
- ЛИМИН ЛИТОХОРУ Λιμήν Λιτόχωρου

Мало пристаниште и населба сместена крај 
морскиот брег, 18 километри јужно од Катерина, во 
атарот на општината Литохоро (22°33' х 40°09'). 11рв 
пат се спомнува во пописот од 1940 година со 81 
жител. Во 1951 година има 43, во 1961 година 118, 
во 1971 година 26, во 1981 година 12, а во 1991 
година 42 житсли. Населснисто по потекло е од 
селото Литохорон, а тука.има изградено свои жи- 
всалишта заради обработување на своите пода- 
лечни имоти, риболов и поморска пловидба.

90) ПРОСИЛИОН Προσήλιον

Насслба основана ио Граѓанскага војна три 
километри западно од Катерина на надморска 
височина од 60 метри (22°28' х 40° 16'). Лдминис- 
трагивио влегува во составот на општината Кол- 
окурион. Прв пат се спомнува во пописотод 1961 
година со 60 жители, во пописотод 1971 година с 
свидентирапа со 47, во 1981 година со 53, а во 
1991 година со 139 житсли.

91) ПРОСФИГИКОС СТАТМОС 
ПАНТЕЛЕИМОНОС
Προσφυγικός Σθατμός Παντελεήμονος

Новооснована бсгалска населба по 1923 го- 
дииа. Лоцирана е околу 3 киломегри североис- 
гочно од насслбата Пантелеимон, под чија оп- 
штина и прииаѓаше, на надморска височина од 40 
метри. Два километра е оддалечена од морето, а 
од железничката пруга едсн километар (22°36' х 
40°00'). Прв пат се спомнува во пописот од 1928 
година со 189 жители, а во 1940 година е евиден- 
тирана со 138 жители. Во подоцнежните пописи 
нс се спомнува, бидсјќи бројот на жителите е 
прссме ган во бројот на жителите на селото Пан- 
телеимон. По 1961 година населбата е споена со 
новоизградената иаселба Неос Пантелеимон, ка- 
де што се сместиле и жителите од старата насел- 
ба Пантелеимон, поради што во пописот од 1971 
година бројот на жителите од оваа бегалска насел- 
ба с пресметан во сосгавот на населбата Неос 
11антелеимон (види населба Неос Пантелеимон).

92) ПУРЛИЈА
-ПОРИ Πόροι
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Село и самостојца оппггина во Катеринска- 
та околија (н. од 8.7.1924, Вл. в/к бр. 157/14.7. 
1924), со вкупна површина на оппггинскиот атар 
од 27 квадратни километри. Сместено е во југоис- 
точните разгранки на планината Олимп, на над- 
морска височина од 500 метри, околу 7 киломс- 
гри западно од Платамон (22°36' х 39°58'). Населс- 
нието го сочинуваат домородни Грци. Во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 282 жители, во 
1920 година имало 329, во 1928 година 410, во 1940 
година 601, во 1951 година 441, во 1961 година 533, 
во 1971 година 295, во 1981 година 94, а во 1991 
година само 53 жители. Причината за драстично- 
то намалување на бројот на жителите од Пурлија 
се должи, пред се, на нивното помасовно иселу- 
вање и сместување во новоизграденото село во 
нивниот атар, крај морскиот брег, кое го нарекоа 
Неи Пори (Пова Пурлија) и кое е веќе во 1981 
година евидентирано со 273 жители и се развива 
во убава туристичка населба. Втората причина е 
пресслувањето во поголемите градски центри во 
земјата. Во новата населба е преместено и сс- 
диштето на општината (види и село Неи Пори).

93) РАДЈАНИ
- РИЈАКИЈА Ρυάκια
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Село и самостојна општина во Катеринска- 
та околија (н. од 31.1.1920, Вл. в/к бр. 43/21.2.1920), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 32 
квадратни километри. Селото е лоцирано северо- 
западно од Катерина во североисточните разгран- 
ки на планината Фламбурон, на иадморска висо- 
чина од 430 метри (22°24' х 40°24'). До 1918 година 
и припаѓаше па Берската околија. Негового на- 
селение го сочинуваат домородни Грци. Во попи- 
сот од 1913 година Радјани е евидентирано со 303 
жители, во 1920 година имаше 405, во 1928 годи- 
на 425, во 1940 годипа 644, во 1951 година 613, во 
1961 година 753, во 1971 година 694, во 1981 годи- 
на 711, а во 1991 година 583 жители. Населението 
произведува жито, компири, тутун и други земјо- 
делски производи, а дслумно се занимава и со 
сточарство.

94) РАХИ Ράχη

Бегалска насслба основана по 1928 годипа вс 
атарот на општината Зјазјакоп, околу 15 кило 
мстри југозападно од Катерина и два километра 
западно од Зјазјакон, во близина на патот штс 
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води од Катерина за Тесалија на надморска висо- 
чина од 240 метри (22°22’ х 40°14'). Прв пат се 
спомнува во погшсот од 1940 година со 287 жите- 
ли. Во 1951 година селото има 287, во 1961 година 
419, во 1971 година 489, во 1981 година 513, а во 
1991 година 483 жители. Населението произведу- 
ва жито, тутун, компири и други земјоделски про- 
изводи, а делумно сс занимава и со сточарство. 
(Забелешка: возможно с оваа населба да с подиг- 
ната на местото на населбата Адријапос, која се 
спомнува во пописите од 1913, 1920 и 1928 година 
во атарот на истата општина.)

95) РЕНТИНИ (РЕТИНА)
- РИТИНИ Ρητίνη

Голсмо село и самостојна општина во Кате- 
ринската околија (н. од 14.4.1921, Вл. в/к бр. 66/ 
22.4.1921), со вкупна поврппша на оппггинскиот 
атар од 54 квадра гни километри. (Во составот на 
оваа површина влегува и атарот на селото Ври- 
јаза.) Сместено е околу 25 километри западно од 
Катерина во источните разгранки на планината 
Пиерија и иа надморска височина од 550 метри 
(22° 17' х 40°17'). До 1918 година и припагало на 
Берската околија. Негового паселепие го сочи- 
нуваат домородни Грци. К'нчов го спомнува со 
160 грчки жители, но по се изгледа дска селото 
било поголемо, бидејќи во 1913 година с евиден- 
тирано со 965 жители. Во 1920 година имало 806. 
во 1928 година 1.082, во 1940 година 1.706, во 1951 
година 1.637, во 1961 година 1.386, во 1971 годипа 
1.848, во 1981 година 1.806, а во 1991 година 1.578 
жители. Населението произведува жито, тутун, 
компири и други земјоделски производи, а пора- 
ди поволните услови за сточарењс, внимание му 
посветува и на сточарството.

96) САЛОНИЈА
- АЛОНИЈА Αλώνια
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Северно од Катерина и околу 5 километри 
севсрозападно од Пидна (Китрос) на надмоска висо- 
чина од 170 мстри лежи селото Салонија (22°33’ х 
40°23'). Тоа претставува самостојна ошптина во Ка- 
теринската околија (н. од 27.1.1931, Вл. в/к бр. 24/ 
31.1.1931), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 11 квадрагни километри. Селото Салонија 
претставува сосема нова бсгалска населба, осно- 
вана по 1923 година, во која грчките власти насе- 
лиле бегалски семејства од Мала Азија (турко- 
фони). Г1рв пат се спомнува во пописот од 1928 
година со 514 жители. Малку подоцна тука биле 
сместени и други бегалски ссмејства, така пгго 
населбата порасна и во 1940 година е евидснтира- 

па со 1.551, во 1951 годипа со 1.535, во 1961 годи- 
на со 1.293, во 1971 годипа со 874, во 1981 годипа 
со 824, а во 1991 година со 976 жители. Намалу- 
вање го на бројот на жителите се должи на масов- 
иото иселување во поголемитс градови. За време 
на Вгората светска војна, посебно по 1943 годи- 
на, сслото беше едно од најреакционерните, во- 
оружено од Гермапците, и им даде жилав отпор 
на силите на ЕЈ1АС. Нсговото населепие произ- 
всдува пченица, гутуп и други земјоделски про- 
изводи, а дслумно сс занимава и со сточарство.

97) САЛОНИЈА КУКОС
- КУКОС Κούκκος
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

Околу 17 километри северно од Катерина 
на падморска височина од 220 мстри лежи ссло го 
Салонија Кукос (22°ЗГ х 40°23'). Тоа претставува 
самостојна општина во Катеринската околија (н. 
од 9.6.1944, Вл. в/к бр. 161/8.8.1944), со вкупна 
површина па опиггинскиот атар од 12 квадратни 
киломстри. Селото Кукос е нова бегалска насел- 
ба подигната по 1923 година, во која биле насе- 
ленн бсгалски семејства од Мала Азија (турко- 
фони христијани). Прв пат се спомнува како на- 
селба во пописот од 1928 година со 248 жители, 
додска во 1940 година е евидентирана со 1.073 жи- 
тсли, бидсјќи во меѓувреме тука биле населеии и 
други бегалски семејства. Сслото во времето на 
Вторага свстска војна било вооружено од Гср- 
мапците, а во Граѓанската војна исто така заста- 
на на страна на десницата, поради што и даде по- 
голем број жртви. Во 1951 година се попишани 
947 жители, а во 1961 година 854, во 1971 година, 
поради иселување во поголсмите градови бројот 
на жителите се намали на 443, во 1981 година сс 
попишани 410, а во 1991 година 326 жители. На- 
селението произведува жито, компири и други 
земјоделски производи, а во голема мера е раз- 
виено краварството.

9Х) СИДИРОДРОМИКОС СГАТМОС 
ПЛАТАМОНОС 
(ЖЕЛЕЗНИЧКА СГАПИЦА ПЛАТАМОН)
- ПЛАТАМОН (СТАТМОС)
1 Ιλαταμών (Σταθμός)
(н. бр. 848/21.10.1961, Вл. в/к бр. 213/3.1.1961)

Четириесет километри јужно од Катерина, 
покрај жслезничката пруга и главниот автопат 
ш го вода г од Катерина за Атина, сместено е го- 
лемого приморско туристичко место познато се- 
га како Платамон (22°38' х 39°39'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Катеринската око- 
лија (н. од 13.9.1959, Вл. в/к бр. 222/12.10.1959), со 
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вкупна површина на општинскиот атар од 8 ква- 
дратни километри. Се работи за релативно нова, 
претежно бегалска населба, изградена на место- 
то каде пгго порано била железничкага станица 
Платамон, која како населено место прв пат се 
спомнува во пописот од 1920 година со само 62 
жители. Во пописотод 1928 година населбага во- 
општо не се спомнува, бидејќи како бегалска на- 
селба се уште се наоѓала во изградба. Во пописот 
од 1940 година е евиден гирана со 296 жители. Го- 
лем порасг на населението доживува по Граѓан- 
ската војна во Грција, особено со развивањето на 
гуризмот. Во 1951 годииа Платамон има 543 жи- 
тели, во 1961 година се евидентирани 885, во 1971 
година 1.368, во 1981 година дури 1.568, а во 1991 
година 1.586 жители, со тенденција за натамошно 
растсље. Во мсстото се сместени жандармериска 
станица и пошта која опслужува повеќе околни 
села, како и туриститс во време на летниот пе- 
риод. Во поново време се изградени модерни ле- 
тувалишта, кампови, трговски и занаетчиски ду- 
ќани, како и други институции. Покрај со тури- 
зам, населението делумпо се занимава и со грго- 
вија и сточарство.

99) СКАЛА НЕУ ЕЛЕФТЕРОХОРИУ 
(ПАРАЛИЈА ЕЛЕФТЕРОХОРИУ, 
ЛИМЕНОС)
- ОРМОС МЕТОНИС Όρμος Μεθώνις
(н. од 11.5.1955, Вл. в/к бр. 157/21.6.1955)

На помалку од два километра северно од Не- 
он Елефтсрохорион и исто толку јужно од Неа 
Агатуполис, покрај самиот главен пат што води 
за Катерина, постои мала населба со пристаниш- 
те позна га иод името Скала Неу Елефтерохориу 
(22°36' х 40°27')· Оваа населба се спомнува уште 
во пописот од 1920 година со 75 жители, додека 
во 1928 година е евидентирана со 116 жители, од 
кои 110 од машки пол, што зборува дека се ра- 
боти за вработени работници на пристаништето. 
Во 1940 година паселбата имашс само 53 жители, 
во 1951 година 73, во 1961 година 51, во 1971 го- 
дина 43, во 1981 година 66 жители. Во пописот од 
1991 годипа оваа населба не се спомнува, а бро- 
јот на нејзините жители е пресметан во составот 
на жителите од селото Неон Елефтерохорион.

100) СКОТИНА
- АНО СКОТИНА (СКОТИНА)
Άνω Σκοτίνα (Σκοτίνα)

(н. бр. 1052/9.12.1965, Вл. в/к бр. 243/9.12.1965)

Во југоиточните разгранки на планината 
Олимп, 30 километри јужно од Катерина, на над- 
морска височина од 760 метри до нсодамна по- 

стоеше старото село Скотина (22°32' х 40°00'), кое 
од 1926 година претставувало самостојна општи- 
на во Кагеринската околија (н. од 31.8.1926, Вл. 
в/к бр. 346/4.10.1926), со вкупна површина на оп- 
ш гинскиот а гар од 26 квадратни километри. Не- 
говото население го сочинуваат домородни Грци. 
Во 1913 година е евидентирано со 526 жители, во 
1920 година со 636, во 1928 година селого брои 
741, а во 1940 година 353 жители. Во 1951 година 
се води како напуштена населба поради Граѓан- 
ската војна, а во 1961 година има само 89 жители, 
а малку подоциа и овие жители ја напуштија и се 
преселија во новооснованата населба Скотињо- 
гика (Скотина), така што оваа стара населба прес- 
тана да постои (види и населба Скотињотика - 
Скотина).

101) СКОТИЊОТИКА
- СКОТИНА Σκοτίνα
(н. бр. 1052/9.12.1965, Вл. в/к бр. 243/9.12.1965)

Јужно од Катерина и Литохорон и североза- 
падно од Сидиродромикос Статмос Платамонос 
(Платамон), на надморска височина од 142 метри 
лежи новоосновата населба Скотињотика (Ско- 
тина), која претставува самостојна оппггина во Ка- 
теринската околија со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 26 квадратни километри. Оваа 
населба е основана од жители на старата населба 
Скотина на 4 километри североисточно од неа, по- 
близу до патот и морето (22°33' х 40°0Г). Прв пат 
се спомнува во пописот од 1940 година со 640 жи- 
тели, додека во 1951 година селото веќе се води 
со 1.159 жители, бидејќи тука се преместиле ре- 
чиси сите жители од старото село Скотина. Во 
1961 година имаше 1.257, во 1971 година 1.110, вс 
1981 година 1.017, а во 1991 година 967 жители, ков 
по потекло се од старата наполно напуштена на- 
селба. Од 1961 година населбата го носи името 
на старата насслба Скотина. Населението произ- 
ведува жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а поради поволните услови за сточарење се 
занимава и со сточарство.

102) СКУТЕРНА
- ЕЛАТОХОРИОН (ЕЛАТУСА) 
Ελατοχώριον (Ελατούσα) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928· 
(н. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/5.2.1929)

Западно од Катерина, во источните разгра^- 
ки на планината Пиерија, на надморска височиѕ* 
од 780 метри е сместено селото Скутерна (22°15 
х 40° 19')· Тоа претставува самостојна општина вс 
Катеринската околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к ѓс 
152/8.7.1918), со вкупна површина на општинси- 
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от атар од 39 квадратни километри. Неговото на- 
селение го сочинуваат домородни Грци. Како гак- 
во, во 1913 година е евидентирано со 617 жители, 
во 1920 има 822, во 1928 година 760, во 1940 годи- 
на 1.129, во 1951 година 801, во 1961 година 1.009, 
во 1971 година 944, во 1981 година 796, а во 1991 
година 681 жител. Населението ироизвсдува жи- 
го, компири и други земјоделски производи, а по- 
ради поволните услови за сточарење се занимава 
и со сточарство.

103) СОЛАНА ПИДНА
- АЛИКИ КИТРУС Αλυκή Κίτρους

Источно од Пидна во непосредна близина на 
морето постои голема солана која, бидејќи при- 
паѓа во агарог на општината Пидна, го носи и 
нејзиното име (22°39' х 40°2Г). Во пописот од 1920 
година е евидентирана со 8 жители. Всушност се 
работи за повремсни работници вработепи во оваа 
солана која с сдна од најпознатите во овој при- 
морски појас. Оваа солана е понасевср од солана- 
га која како посебна населба ја спомнуваме под 
турското имс Тузла.

104) СПИ
- НЕА ЕФЕСОС (СГУПИОН) 
Νέα Έφεσος (Στουπείον)
(н. 31.8.1926, Вл. в/кбр. 346/4.10.1926 
(н. од 6.1.1963, Вл. в/к бр. 10/16.1.196.3)

Село и самостојна оииггииа во Катеринската 
околија (н. од 5.7.1930, Вл. в/к бр. 244/17.7.1930), 
со вкупна површина на општинскиог агар од 15 
квадратни киломстри. Сместнео е 5 киломстри 
јужно од Катерина на надморска височипа од 30 
мстри (22°30' х 40°14'). Неговиге жители до 1923 
година биле домородни Грци. Во 1913 година е 
евидентирано со 358, а во 1920 година со 332 жи- 
гели. По 1923 година грчките власти гука насе- 
лиле поголем број бегалски семсјсгва со вкупно 
697 бегалци. Така селото станало мешана насел- 
ба, која во 1928 година имала 1.091 жител, во 1940 
година 1.372, во 1951 година 1.537, во 1961 година 
1.503, во 1971 година 1.273, во 1981 година 1.497, а 
во 1991 година 1.516 житсли. Населението произ- 
всдува жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а внимание му посветува и на краварствого.

105) ТАХНИСГА Τάχνιστα

Тахниста се спомнува во пописотод 1920 го- 
дина како населба во атарот на оппггината Милја 
(Милеа) со 233 жители. Меѓутоа, населбата не сс 
спомнува ниту во пописот од 1913 година, ниту во 

подоцнежните пописи, што укажува на фактот 
дека се работи за привремена сточарска населба. 
која се распаднала. Не с исклучено дека се 
работи за населбата Фтсри, која се спомнува ка- 
ко порано така и подоцна во истио.г атар (види л 
населба Фтери).

106) ТО11ОЈ1ЈА Τοπόλια

Се рабоги за постара населба без население 
Се спомнува при формирањето на општината Леп- 
гокарја во 1918 година, но без население. Меѓу- 
гоа не се спомнува во подоцнсжните пописи Со 
наредба на МВР бр. 22448/1928 населбата е из- 
бришана од евиденција како нснасслена. Како што 
се гледа, населбата носи словснско име. додека 
сите околни села посат грчки имиња.

107) ТОХОВА
ТРИЛОФОС (ПАЛЕОНЕЛИНИ) 

Γρίλοφος (I Ιαλαιονέληνη)
(н. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926 
(н. од 1.2.1950, Вл. в/к бр. 39/9.2.1950)

Село II самостојна оппггина во Катеринсклт·: 
околија (н. од 28.6.1918, Вл. в/к бр. 152/8.7.19181. 
со вкупна површина на општинскиот атар од 2" 
квадратни километри. Сместено е 15 кплометри 
северно од Катерина на надморска височина од 
300 метри (22°28' х 40°22'). Ова село во минатото 
претставувало мала паселба која во пописот од 
1913 година с евидентирана со само 71 жител. По 
Балканскитс војпи и Првата светска војна тука 
билс сместсни голсм број бсгалски семејства <до 
1923 година 267 бсгалски семејства со вкупно 1.144 
жители). Така населбата пораснала и веќе во 
1920 година имала 1.170 жители, во 1928 година 
1.209, во 1940 година 1.694, во 1951 година 1.135. 
во 1961 година 1.202, во 1971 година поради пом<·.- 
совно иселување во поголемите градови се нама- 
ли на 70.3, додека во 1981 година се попишани "49, а 
во 1991 година 694 жители. Населението произ- 
всдува жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

108) ТУЗЛА
- АЛИКИ Αλυκή (Τούζλα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192^)

Мала населба во непосрсдна близина на м > 
рс го, оддалечена три километри источно од село 
то Пидна (Китрос). Покрај неа минува железнич- 
ката пруга (22°37' х 40°2Г). Администратпвно вле- 
гува во составот на ошптината Китрос. Всуш- 
ност, гука порано имало солана, според која на- 
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селбата го добила името. Во пописот од 1920 
година, кога прв пат се спомнува. е евидентирана 
со само 4 жители, додека во 1928 година имала 32 
жители, од кои 26 мажи, што зборува дека се ра- 
боти за работници вработени околу соланата. По- 
доцпа Тузла е претворена во мала населба која во 
1940 годииа с евидентирана со 54, а во 1951 година 
со 30 жители. Во поновитс пописи не се спомпува 
како населба, а бројот на нејзинитс жители е 
пресметап во составотна селото Китрос, додека во 
пописот од 1991 година е евидентирана како по- 
ссбна населба со 40 жители.

109) ТУРИЈА (ТУРЈЕ)
-ГАНОХОРА Γανόχωρα
(п. од 31.8.1926, Вл. в/к бр. 346/4.10.1926)

11ет километри северно од Катерина на над- 
морска височина од 75 метри лежи селото Турија 
(22°30' х 40° 18'), кое од 1961 година прстставува 
самостојна општина во Катеринската околија (н. 
бр. 826/21.10.1961, Вл. в/к бр. 211/3.11.1961). (До- 
тогаш и припаѓаше на опцггината Катерина.) Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесува 6 
квадратни километри. Се работи за стара, но об- 
новепа населба по 1923 година, во која биле насе- 
лени бегалски семејства. Прв пат е регистрирана 
како населба во пописот од 1928 година со 461 жи- 
тсл. Во 1940 година има 674, во 1951 година 650, 
во 1961 година 619, во 1971 година 455, во 1981 го- 
дипа 500, а во 1991 година 562 жители. Населени- 
сто произвсдува жито и овошје. Поради ограни- 
чените пасишта сточарството е слабо развиено.

ИО)ФОТИНА Φωτεινά

Новоосновна населба изградена по Граѓан- 
ската војна во Грција во атарот на општината 
Вронду. Лоцирана е југозападно од Катерина, крај 
крстопатот на патиштата што водат од Катерина 
за Морна и Фтери на запад и спрема селата Агиос 
Димитриос и Еласона на југозапад. .Псжи на над- 
морска височна од 300 метри (22°19' х 40°14'). Прв 
пат се спомнува во пописот од 1971 година со 434 
жители, во 1981 година се евидентирани 440 жит- 
ели, а во 1991 година 464 жители. По 1971 година 
доби статус на самостојна општина во чиј состав 
влезе и селото Локова, како и истоимениот ма- 
нас гир познат и како Сана гориум Петра.

111) ФТЕРИ Φτέρη

Повремена сточарска насслба лоцирана во 
атарот на општината Милја (Милеа). Сместена е 
во сдна долипа од каде тече мала река, која ги 
дсли плапините Шапка, Олимп и Пиерија, југо- 
западно од Катсрина и западно од исто така рас- 
туреното село Морна. Лежи на надморска висо- 
чпна од 1.250 метри (22°098' х 40°1Г). (Населба со 
највисока надморска височина во Катсринската 
околија.) .Прв пат сс спомиува при формирањето 
на опипината Милја во 1918 година како напуш- 
гспа населба, во 1920 година како населба не се 
спомнува, додска во пописот од 1928 година се- 
ло го с евидентирано со 214 жители, кои не се бе- 
галци. Од нив 98 се мажи и 116 жсни, пгго збо- 
рува за пормална населба. Во пописот од 1940 
година се спомнува како напуштена населба. Во 
поновите пописи престана да сс спомнува, иако 
повремено се користи од сточаритс во летниот 
период, додска во пописот од 1991 година с како 
обновена насслба е евидентирана со 12 жители.

112) ХРАНИ Χράνη

Селото Храни е сместено северно од Кате- 
рина и јужно од Салонија Кукос на надморска ви- 
сочина од 160 метри (22°30' х 40°2Г). Администра- 
тивно до неодамна влегувало во составот на град- 
ската опиггина Катерина. Во 1913 годипа Храни 
е регистрирапо со 71 жител, во 1920 година има- 
ло 84, а во 1928 година 181 жител, од кои 50 бе- 
галци. Во 1940 година, поради иово населување 
на бегалски семејства, бројот на жителите пора- 
снува на 410. Бидејќи не претрпе загуба во Гра- 
ѓапската војна, Храни во 1951 година има 385, во 
1961 годииа 275, а во 1971 годииа 211 жители. По 
1971 година селото е напуштено, бидејќи за не- 
говите жители државата изгради иова населба на 
околу четири километри поиајугозапад, крај глав- 
ниот пат што води од Катерина за Радјани и Бер. 
во која се населија сите жители и која ја нарекоа 
Неа Храни. Поради тоа, во пописот од 1981 годи- 
на селото е регистрирано без жители, но продол- 
жува да се користи, особено во летниот периох 
за смсстувањс па семејствата и добитокот, а и за 
други потреби. (Види и село Неа Храни - Ново 
Храни.)
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νΐΙ/1 - КАЈЛАРСКА ОКОЛИЈА

1) АРБИНО (ХАРБИНО)
- ПТЕЛЕОН (ПТЕЛЈОН)
Πτελεών (Πτελιών)
(н. од 17.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна оппггина во Кајларската 
околија. Расположспо е на 780 метри надморска 
височина, шеснаесетина километри југоисточпо 
од Кајлари и околу 24 киломстри североисточпо 
од Кожани (21°49' х 40°29')· Општинското подрач- 
је на сслото опфаќа површина од 8 квадратни ки- 
лометри. До 1924 годипа Арбиио претставувало 
чисто турска населба, која според К'нчов имала 
300 турски житсли. Во 1913 годипа с евидснти- 
рано со 351, а во 1920 година со 443 житсли Тур- 
ци. По нивното исслувањс воТурција, според Ло- 
занската конвенција, тука биле населени бсгал- 
ски семејства од Мала Азија. Бројот на жителите 
во 1928 година изнесувал 184, во 1940 година 267, 
во 1951 година 238, во 1961 година 286, во 1971 го- 
дина 183, во 1981 година 127, а во 1991 година 115. 
Сслото с полунапуштено по шеесеттите години, 
бидејќи е доста пасивно (лежи во југозападното 
иодножје на планината Каракамен), а неговите 
житсли се преселени главно во градот Кајлари, 
кој се развива во индустриски цсптар. Населсни- 
сго произведува жито, компири, грозје и други 
земјодслски производи, а делумно е развиено и 
сточарството.

2) БАРАКЛИ
- ЕКСОХИ Εξοχή
(н. од 17.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна опиггина во Кајларската 
околија. Расположено е на југоисточното подно- 
жје на планината Каракамен иа надморска висо- 
чина од 820 метри (2Г52' х 40°27'). Атарот на се- 
лото опфаќа површина од 16 квадратни киломе- 
три. До 1924 година Баракли претставувало чи- 
сто турска населба, која К'нчов ја спомнува со 
300 турски жители. Во 1913 година селово е еви- 
дентирапо со 280, а во 1920 година со 312 житсли 
Турци. По нивното иселувањс во 1924 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени бегалски семејства од Мала Азија. 
Бројот па жителите во 1928 година изнесувал 185, 
во 1940 година 278, во 1951 година 160, во 1961 го- 
дина 184, во 1971 годипа Баракли имало 91, во 
1981 година само 4, а во 1991 година нивниот број 

се покачи на 81. Намалувањето на бројот на жи- 
телите се должи на иивното иселување претежно 
во градот Кајлари поради пасивноста на овој ре- 
гион. Основно занимање на селаните е зсмјодсл- 
ството источарството.

.3) БИРАЈ1ЦИ (НАЛБАНТ ЌОЈ) 
-ПЕРДИКАС ΓΙερδίκκας 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Големо село и самостојна оппггина во Кај- 
ларската околија. Расположепо с во самата Кај- 
ларска Котлина крај главниот пат кој води од 
Кајлари за Лсрин (21°42' х 40°34'). Од Кајлари с 
оддалечено само шсст километри. Нсговата над- 
морска височина изнесува 595 мстри, а атарот на 
сслото опфаќа површина од 31 квадратси кнло- 
мстар. Биралци во минатото претставувало ме- 
шаиа населба со максдонско и турско население. 
Спорсд К'нчов имало 380 Македонци и 420 Тур- 
ци, а спорсд Милоевиќ се состоело од 70 максдон- 
ски и 120 турски куќи. Како такво, селово во 1913 
годипа е евидснтирано со 638, а во 1920 година со 
806 жители. По иселувањето на Турците во 1924 
година тука бса населени бегалски семејства од 
Мала Азија со вкупно 453 житсли. Така селото 
повторно станало мсшана населба, која во 1928 
година имала 1.112, а во 1940 година 1.256 жители. 
Иако Биралци настрада за време па Граѓапската 
војна, кога месното македонско население претр- 
пе големи малтрстирања од грчките власти, по 
Втората светска војна бројот на жителите пока- 
жува извесно зголемувањс. Така во 1951 година 
сс попишани 1.280, во 1961 година 1.455 жители, во 
1971 година 1.439, во 1981 година 1.603, а во 1991 
годипа 1.867 жители. Иако зсмјиштето е мошне 
плодно, поради подемот на соседниот град Кајла- 
ри постои тенденција на преселување на извесеп 
број семејства во градот.

4) БЛАЦА (ВЛАШКА БЛАЦА)
- ВЛАСТИ (ПОЛИНЕРИ)
Βλάστη (Πολυνέρι)
(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)

Околу 24 километри југозападно од Кајлари 
во подножјсто на планината Сињачико, на над- 
морска височина од 1.180 метри е расположено 
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убавого влашко село Блаца (2ГЗГ х 40°27'), по- 
зиато и како Влашка Блаца, за да се разликува 
од македонското село Блаца, кое се наоѓа во Ко- 
сгурскиот округ. Селото претставува самостојна 
општина во Кајларската околија, а нејзиниот атар 
опфаќа површина од 72 квадратни километри, спо- 
рсд што гаа е најголема во Кајларската околија. 
Блаца не е многу стара населба. Нејзиното осно- 
вањс отприлика се совпаѓа со основањето на влаш- 
ките населби Клисура и Невеска, лоцирани во 
Костурскиот и во Леринскиот округ. Ги основале 
Власи преселсни тука од Епир поради малтрети- 
рања што ги зрпелс таму од разбојнички банди, 
како и поради терените погодни за сточарење. 
Блаца постепено израснала во голема населба со 
градски карактеристики, а нејзините жители при- 
лично се збогатилс благодарение на развиеното 
сточарство (големи стада овци), а и поради трго- 
вијата и запаетчпството кои биле исто така доста 
развиени. К'нчов селово го сиомнува како меша- 
на населба, со влашко и со грчко население, со 
2.500 жители. Меѓутоа, ваквиот етнички состав 
пс е точен, заигго Блаца е чисто влашка населба. 
Интсресно с дека во пописот од 1913 година е 
евидентирана со зголсмен број жители, односно 
се регистрирани 3.683 жители, додека во подоц- 
нежните пописи меѓу двете светски војни оваа 
бројка е многу помала. Така во 1920 година се- 
лово имало 1.609, во 1928 година 2.239, а во 1940 
година 1.527 жители. И ова убаво и големо влаш- 
ко село многу настрада во Втората светска војна 
и за време на Граѓанската војна, поради што по- 
големиот дсл од неговите жители се расели во 
поголемите градски центри. Следствено на тоа 
Блаца во 1951 годииа е забележана со само 736 
житсли, во 1961 година нивниот број опадна на 
681 жител, во 1971 година дури на 434, додека во 
1981 година се попишани 747, а во 1991 година 
671 жител. Во селото е сместена е жандармери- 
ска станица која врши надзор врз неколку окол- 
ни ссла, како и пошта. Селаните од оваа некогаш 
развиена општина сега се занимаваат главно со 
сточарство, со експлоатација на шумата и помал- 
ку со производстВо на комгшри. Поголемиот број 
од жителите на Блаца се раселени по целиот свет.

5) БОШОВЦИ (ΚΑΡΑ БУНАР)
- МАВРОПИГИ Μαυροπηγη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Десетина километри југоисточно од Кајлари 
и само сден километар западно од главниот пат 
кој од Кожани води за Кајлари, на надморска ви- 
сочина од 740 метри е расположено убавото ма- 
кедонско село Бошовци (2Г44' х 40°27'). Тоа прет- 
ставува самостојна оппггина во Кајларската око- 
лија, чиј атар опфаќа површина од 24 квадратни 

километри. Според К'нчов селово имало 290 жи- 
тели, од кои 210 Македонци и 80 Турци. Како так- 
во, во 1913 година е евидентирано со 471 жител, а 
во 1920 година со 473 жители. По иселувањето на 
Турците во 1924 година тука се паселиле бегал- 
ски семсјства со вкупно 48 бегалци, така што Бо- 
шовци повторно станало мешана населба која во 
1928 година имала 625, а во 1940 година 810 жи- 
тели. Иако во Втората светска војна македонско- 
то население претрпе доста загуби, селото во 
1951 година имаше 791 жител, во 1961 година 715, 
во 1971 година 776, во 1981 година 827, а во 1991 го- 
дина 774 жители. Селото е мошнс богато. Жито- 
то е главен земјоделски производ, а делумно е раз- 
висно и сточарсгвото, бидејќи околината обилува 
со големи планински површини погодни за пасење.

6) ВОЈВОДИНА
-СПИ.ПЈА Σπηλιά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 12 километри источно од Кајлари, на 
западните падини на планината Каракамен, на 
надморска височина од 820 метри е расположено 
селото Војводина (21°49’ х 40°30'). Тоа е самостој- 
на општина во Кајларската околија, чиј атар оп- 
фаќа површина од 25 квадратни километри. Се- 
лото, иако носи словенско име, било населено со 
чисто турско население. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 250 жители Турци, а Милоевиќ со 30 
турски куќи, додека во 1913 година е евиденти- 
рано со 381, а во 1920 година со 378 жители Тур- 
ци. По иселувањето на Турците во 1924 година. 
по сила на Лозанската копвснција, тука се насе- 
лиле бегалски семејства од Мала Азија. Бројот 
на жителите во 1928 година изнесувал 351, во 
1940 година 394, во 1951 година 347, во 1961 го- 
дина 375, во 1971 година нивниот број се намали 
на 188, во 1981 година на 133, а во 1991 година на 
114 жители. Причината за намалувањето на бро- 
јот на жителите се должи на релативно неплод- 
ната почва и на преселувањето, претежно, во гра- 
дот Кајлари, кој во последниве години, поради 
изградениге термоцентрали и фабриката за ве- 
штачки ѓубрива, рапидно расте. Главни произво- 
ди на Војводина се жито, компири, грозје, а де- 
лумно е развиено и сточарството, бидејќи тука 
постојат широки тревни пространства.

7) ВРДОМИЦИ (ЕРДОГМУШ) 
-ПОНТОКОМИ Ποντοκώμη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 15 километри северозападно од Кс- 
жани и исто толку југоисточно од Кајлари, вс 
самата Кајларска Котлина, на надморска височв- 
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на од 710 мстри лежи сслото Врдомици (2Г46' х 
40°25'). Тоа претставува самостојна општина во 
Кајларската околија, чиј атар опфаќа површина 
од 27 квадрагни километри. До 1924 година тоа 
била чисто турска населба, која во пописот од 
1913 година е евидентирана со 977, а во 1920 го- 
дина со 1.005 жители Турци. По нивното иселува- 
ње во 1924 година тука се населени бегалски се- 
мејства од Понд, од кои 348 жители се дојдени по 
1922 година, а другите пред тоа. Како такво, се- 
лото во 1928 година е евидентирано со 1.032, а во 
1940 година со 1.438 жители. Бидејќи лежи срсд 
поле и беше поскраја од воените насгани, Врдо- 
мици не настрада во Граѓанската војна, поради 
пјто во 1951 година се попишани 1.283 жители, во 
1961 година 1.306, во 1971 година 1.439, во 1981 го- 
дина 1.211, а во 1991 година 1.261 жител. Во селото 
е сместена жандармериска станица која врши 
надзор врз неколку околни села. Почвата е доста 
плодна, така што се произведуваат големи коли- 
чества жи го и други земјоделски производи, а де- 
лумно с развиено и сточарството.

8) ГЕНИКО НОСОКОМИО БОДОСАКИО
Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο

Во непосредна близина на градот Кајлари 
во осумдесеттите години е изградсна нова општа 
болница со средства од познатиот богаташ Бо- 
досакис, поради што и во негова чест таа го носи 
неговото име. Оваа болница во поиисот од 1991 
година с евидентирана како посебно населено 
место со 41 жител (болни и персонал).

9) ДЕБРЕЦ
- АНАРАХИ Αναρράχη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Оддалечено 17 километри југозападно од Кај- 
лари, а во самата Кајларска Котлина, па надмор- 
ска височина од 710 метри лежи селото Дебрец 
(2Г34' х 40°30'). Тоа претставува самостојна оп- 
штина во Кајларската околија, чиј атар опфаќа 
површина од 20 квадратни километри. Селото 
Дебрец во минатото било населено со македон- 
ско и турско население. К'нчов го спомнува со 
740 Македонци и 700 Турци, а Милоевиќ со 120 
македонски и 250 турски куќи. Во пописот од 
1913 година се регистрирани 1.414 жители, а во 
1920 година 1.396 жители. По иселувањето на 
Турците тука се населеии бегалски семејства со 
вкупно 641 жител, така што селото повторно ста- 
нало мешана населба која во 1928 година имала 
1.271, а во 1940 година 1.628 жители. Иако маке- 
донското население претрие сериозни загуби во 
теко г на Вгората светска војна, а посебно за вре- 

мс на Граѓанската војна, селото не покажа зна- 
чително намалување. Така во пописотод 1951 го- 
дина во Дебрец се попишани 1.519 жители, во 1961 
година 1.478, во 1971 година 1.439, во 1981 година 
1.132, а во иописотод 1991 година е евидснтирано 
со 1.151 жител. Намалувањето на бројот на жи- 
телите се должи на нивното засилено преселу- 
вање во поголемите градски центри, а пред се во 
Кајлари. Почвата е мошне плодна. Се произведу- 
ваат голсми количества жито и други земјоделски 
производи. Делумно е развиено и сточарството.

10) ДРОС1А Δροσιά

Во атарот на општината Баракли, околу два 
километра североисточно од Баракли, во попи- 
сот од 1971 година е регистрирана нова населба 
во изградба, под името Дросја, која вооцшто не 
беше насслена (21°53* х 40°28'). Најверојатно сс 
работи за сточарска населба, бидејќи добар дел 
од атарот на селото се простира на југозападните 
падипи на планината Каракамен, каде што и по- 
рано постоеле сточарски колиби на голсмото се- 
мејство Рапти, познати уште пред Втората свег- 
ска војна. Во пописот од 1981 и 1991 година оваа 
населба не се спомнува.

11) ДУРУТОВО (ДУРУТЈ1АР)
- ПРОАСТИОН Προάστιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Помалку од четири километри југоисточно 
од Кајлари во самата Кајларска Котлина се на- 
оѓа селото Дурутово, кое лежи на надморска ви- 
сочина од 630 метри (2Г42' х 40°29'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кајларската околи- 
ја, чиј а гар опфаќа површина од 11 квадратни ки- 
ломегри. Селото до 1924 година било населено со 
македонско и турско население. Како такво, К'н- 
чов го спомнува со 165 жители Македонци и 150 
Турци, а Милоевиќ со 40 македонски и 30 турски 
куќи, додека во 1913 година с евидентирано со 
367, а во 1920 година со 394 жители. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година тука се насе- 
лиле бегалски семејства со вкупно 225 жители, 
така што Дурутово повторно станало мешана на- 
селба, чиј број иа населението во 1928 година из- 
несувал 495, за во 1940 година да се качи на 662 
жители. Поради тоа што се наоѓа во непосредна 
близина на Кајлари, како и поради плодната поч- 
ва, село го Дурутово го задржа своето иаселение, 
па дури покажува и извесно зголемување. Во по- 
писот од 1951 година е евидентирано со 659 жи- 
тели, во 1961 година со 750, во 1971 година со 702, 
во 1981 година со 829, а во 1991 година исто така 
со 829 жители. Населението произведува големи 
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количсства жито и други земЈОделски производи. 
а делумно с развиено и сточарството, поссбно 
краварството.

12) ЕМБОРЕ
ЕМПОРИОН Εμπόριον

На 14 киломстри западно од Кајлари, во под- 
ножјето на планината Сињачико, на надморска 
височина од 690 метри с расположено голсмото и 
убаво македопско село Емборе (21'34' х 40°29'). 
Тоа прегставува самостојна општипа во Кајлар- 
ската околнја, чиј атар опфаќа површина од 15 
квадратни километри. Во селото Емборс спорсд 
К'нчов живсе.пе 1.320 Македонци и 200Турци, до- 
дека Милосвиќ го спомпува со 250 максдопски и 
50 турски куќп. Во пописот од 1913 година с сви- 
дентирано со 1.398, а во 1920 година со 1.180 жи- 
гсли. Причината за ваквото намалување сс дол- 
жи на иселувањето на повсќс максдонски семеј- 
ства по доаѓањето иа грчките власти. По исе- 
луван.сто на малобројните Турци во 1924 годипа 
тука сс паселиле речиси еднаков број бегалски 
ссмејсгва (182 бегалски жители), така што село- 
то Емборс II натаму остана во свосто апсолутно 
мнозипство со македонско населснис. Како так- 
во. во 1928 годлна с свидентирапо со 1.078 жлтс- 
ли, а во 1940 годлиа со 1.177 житсли. Во времсто 
на Втората светска војна, а посебно во Граган- 
скага војна, македонского населенис многу на- 
страда, но и покрај тоа поголем број од житслите 
остапаа во сслого. Емборе во 1951 годипа с евл- 
делтирано со 1.173 жители, во 1961 година со 
1.169, додска во 1971 годлна, поради иселување 
во Кајлари и во други градски целтри, бројот на 
жителите се иамалл на 917, во 1981 година сс по- 
пишани 924, а во 1991 годипа 922 жители. Во Ем- 
борс постои жаидармсрлска станица која врпш 
надзор и врз неколку околни села, како и пошта. 
Селото и денсс во најголем дсл се состои од ма- 
ксдонско население. Главно занимање на ссла- 
нитс е земјоделството и делумно сточарсгвото.

13) ИНЕЛОВО (ИНЕЛИ)
-АНАТОЛИКОН Ανατολικόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна отпптлла во Кајларската 
околија. Расположено е во самата Кајларска Кот- 
лина на 6 километри североисточно од Кајлари, 
на падморска височииа од 630 метри (21°45* х 
40'33'). Атарот на оппггината опфаќа површина 
од 30 квадратни километри. Селото Инелово до 
1924 година било населено исклучително со гур- 
ско насслепис. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 650 Турци, а Мллоевиќ со 30 турски куќи, до- 

дска во 1913 година е евидентирано со 811, а во 
1920 година со 746 житсли, што укажува на фак- 
тот дска податоците на Милоевиќ се погрешни. 
По исслувањето на Турците во 1924 година тука 
се населени бсгалскл семејства од Мала Азија. 
Бројотла жлтслите во 1928 годииа изнесувал 1.273, 
а во 1940 годлла 1.518 душл. Бидсјќи селото на- 
страда во Втората свстска војпа и за врсмс на 
Граѓанската војна, по нормализирањето на ситуа- 
цијата бројот на нассленисто покажува лзвссло 
ламалување. Во 1951 година Инслово има 1.204 
жители, во 1961 година 1.180, во 1971 година нив- 
плот број лага па 849, во 1981 година одново се 
води со 1.020, а во 1991 година е свидснтирано 
965 жители. Намалувањето на бројот на жите- 
литс се должи на делумното иселување на не- 
говото населсние во Кајлари и во други градски 
цснтри. Населението сс занимава со земјодсл- 
ство (главнл производи се жито, тутун и други 
земјодслски производи), но прилично с развиено 
и сточарството, за што постојат поволпи услови.

14) КАЈЛАРИ (КАЛЈАРИ)
11ТОЛЕМАИС I Ιτόλεμαϊς

(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Град и седипгге на Кајларската околија. Гра- 
дот с расположсн во самата Кајларска Котлина 
на надморска височина од 600 метри. Лежи 29 кл- 
ломстрл северно од Кожалл л 52 киломстри ју- 
гоисточпо од Лсрин (2Г42' х 40°ЗГ). Атарот на 
општината опфаќа повришна од 57 квадратни ки- 
ломстри. Во мипатото тоа била мала турска на- 
сслба која особсно почнала да расте по ширење- 
то па Сариѓолското Блато, поради пгго порансш* 
ното седиште на таканаречената Џумајска каза. 
1.1 ума. почнало да опаѓа, а за негова смстка поч- 
нало да растс Кајлари кадс што било пренесено 
седипггето на казата. Според К'нчов Кајлари бро- 
ело 3.000 турски жители, а Милоевиќ го спомну- 
ва со 1.500 турски куќи. Во 1913 година Кајлари е 
рсгистрирано со 5.554, а во 1920 година со 7.103 
жители. Порастот па бројог на жителите сс дол- 
жи на факгот што гука постоела грчка админи- 
страција, концентрација на турско бегалско насе- 
лснпе поради Балканскигс војни и меѓуврсменч 
доселување на бсгалско насслсиис. По иселува- 
н.с го на ссто турско население во 1924 година тх- 
ка сс населиле поголсм број бсгалски семсјствг 
со вкупно 5.079 житсли, пресслсни од Мала Азв- 
ја по сила па Лозанска га конвенција, како и изве- 
ссн број македонски и влашки семејства од со 
ссдните села. На тој начин градот во 1928 годива 
пораснал на 6.442 житсли, а во 1940 година Ве 
7.719 жители. По Граѓанската војна, поради от- 
кривањето на големи наогалшпта на камен јаг- 
лсн во неговата непосредна близина, а и во пе- 
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лата Кајларска Котлипа, тука се изградени голе- 
ми термоцентрали, најголеми од овој вид во Гр- 
ција, како и голема фабрика за вештачки губрп- 
ва. По војнага градот е поврзан со жслсзничка 
линија со Солуп п Кожанп прску железнпчкио г 
јазел Сорович. Тоа овозможи брз пораст па гра- 
дот кој всќе во 1951 година има 8.816 жптели, за 
да пораспе во 1961 годипа па 12.747 житсли, во 
1971 година па 16.588, во 1981 година па 23.109, а 
во 1991 годпна на 25.125 жители, со тснденцпја за 
патамопшо растење. Како околиски центар, во 
градог се сместеии повсќе јавни и културпи пн- 
ституции, бапки, трговски и занастчиски дуќанп. 
а пегового население главпо е вработено во пп- 
дусгријата, во јавнитс служби и во занаетчиство- 
то, по дсл од него се запимава и со зсмјоделство.

15)КАРИДЈА Καρυδιά

Во пописот од 1971 година во составот на 
општинага Слпово е рсгистрирана нова паселба 
во изградба, но без населенпе, под името Кари- 
дја. Сместена е па падморска височипа од 880 мс- 
трп па североисточпитс падипи на Сињачико, за- 
падно од Слпово и југоисточно од Емборе (2Г35' 
х 40°28'). Најверојатно се работп за колибарска 
населба подпгпата во подпожјето па плапината 
Сињачико, до кадс пгго сс простира атарот па оп- 
штипата, кос с богато со пасишта п кадс отсе- 
когаш постоелс сгочарски колибарски населби. 
Насслбата се спомпува п во пописот од 1981 го- 
дина, по бсз нассление.

16) КАТРАНИЦА
- ПИРГИ πύργοι

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Само неколку километри источно од Ос- 
тровското Езеро, во подножјето па северозапад- 
ппот дсл на Каракамен, иа падморска височипа 
од 700 мстри е расположено убавото и големо сс- 
ло Катраница (21°5Г х 40°40'). Тоа претставува са- 
мостојпа општина во Кајларската околија, чиј 
агар опфаќа површина од 45 квадратни киломе- 
три. Оддалечено е 25 километри североисточпо 
од Кајлари и 37 километри југозападно од Водеи. 
К'пчов го спомнува со 2.040 жители, од кои 940 
Македонци и 1.100 Турци, а Милоевиќ со 250 ма- 
кедонски и со 250 турски куќи. Во 1913 година е 
евидентирано со 2.094 жители, а во 1920 годипа 
со 2.180. По иселувањето на Турцигс согласно 
Лозанската копвенција, во 1924 година тука се 
населепи поголем број бегалци, од кои 450 пре- 
селепи од Мала Азија, така пгго селото повторпо 
станало мсшапа населба која во 1928 годипа бро- 
ела 1.490, а во 1940 годипа 1.882 жптели. од кои 

половината Македонци, а другата половина бе- 
галски жители. Каграница спаѓа меѓу оние населби 
коп најмногу настрадаа за вримс на Втората 
свстска војна. Имспо, па 23 април 1944 годипа 
Гсрманците, во соработка со грчки колабораци- 
онпсти, го запалија селото и на самото место па 
ѕверскп пачип убија 385 житсли, мсѓу кои голсм 
број жепп и дсца. Оттогаш бројот на жителите 
во сслото покажува постојано намалување. Така 
тоа во 1951 година е евидентирапо со 978, во 1961 
годппа со 1.080 жители, во 1971 годипа нивниот 
број опаѓа на 847. во 1981 година на 817, додека 
во 1991 годпна покажува извссно зголемуваље и 
како такво сслото с евидентпрано со 855 житсли. 
Причината за намалувањето па паселението е не- 
говото преселување во поголсми градски цептри, 
па прво мссто во Кајлари и во Воден. Во селото 
постоп жапдармерпска станица која врши надзор 
п врз неколку околпи ссла, како и попгга. Насе- 
лението произведува жито и други земјоделскп 
пропзводи, а дслумио е развиено и сточарството.

17) КОЗЈ1У ЌОЈ
КАРИОХОРИО11 Καρυοχώριον

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 12 километри источно од Кајлари, во 
западного подпожје на планината Каракамен, на 
падморска влсочипа од 710 метри лсжи селото 
Козлу Ќој (2 Г’47' х 40°30‘). Тоа претставува само- 
стојна општипа во Кајларската околија, со атар 
кој опфаќа површипа од 23 квадратии километри. 
Селого до 1924 година било населено со турско 
нассление. Како такво, К'нчов го спомнува со 610 
1-урски жители, а Милоевиќ со 100 турски куќи. 
Во 1913 годпна е евидентирапо со 777, а во 1920 
година со 704 жители. По иселувањето на Турци- 
тс, по сила на Лозанската конвенција, тука се на- 
сслснп бегалски семејства од Мала Азија. Селото 
во 1928 годипа имало 634 жители, во 1940 година 
788, во 1951 година 725, во 1961 година 798, во 
1971 година 667, во 1981 година 678, а во 1991 го- 
дина 634 житсли. Паселението произведува глав- 
по жито, а делумно с развиено и сточарството.

18) КОМАН
- КОМАНОС Κόμανος

Покрај главниот пат кој води од Кожани за 
Кајлари, околу 9 километри југоисточно од Кај- 
лари, на надморска височина од 660 метри е рас- 
положепо селото Комап (2Г46' х 40°27'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина на Кајларскага око- 
лија, чиј агар опфаќа површина од 9 квадратни ки- 
лометри. Селото Коман во мипатото било насе- 
лсно со Македонци и со Турци. К'нчов го спом- 
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нува со 280 македонски и 250 турски жители, до- 
дека Милоевиќ го белсжи со 60 македонски куќи. 
што не е точпо, бидејќи селото било мешано. Во 
1913 година с евидентирано со 326, а во 1920 го- 
дина со 329 жители. По иселувањето иа мало- 
бројните турски жители (дел од пив се иселилс 
уште во времето на Балкаиските војни) тука сс 
населсни бсгалски семејства, така што селото Ко- 
ман повгорно станува мешана пасслба. Во 1928 
година сс попишани 555 жители, во 1940. година 
747, во 1951 година 823, во 1961 година 956, во 
1971 година 1.017, во 1981 година 1.067, а во 1991 
година бројот опаѓа на 817 жители, од коп пове- 
ќето од двс третини се Македонци. Населението 
се занимава со земјоделство (главен производ е 
житото), а делумно с развиепо и сточарството.

19) КОТЛАРИ
- ПЕНТАВРИСОС Πεντάβρυσος
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Во самата Кајларска Котлина, на надморска 
височина од 600 метри, оддалечно 7 километри 
северно од Кајлари, расположено с селото 
Котлари (21°43' х 40°33')· Тоа претставува само- 
стојпа општина во Кајларската околија, чиј атар 
опфаќа површина од само 6 квадрагпи киломс- 
три. Ова село Верковиќ го спомнува како маке- 
донска населба со 277 житсли, додека ниту од 
К'нчов, ниту во пописите од 1913 и 1920 година 
нс се спомнува како населба, што значи дека 
било распаднаго многу порапо. Обновспо с по 
1922 година, кога тука билс сместеии бегалски 
семејства. Нивниот број во 1928 годипа изнесу- 
вал 177 жители. Во 1940 година селото има 286 
жители, во 1951 година 252 жители, во 1961 годи- 
на 229, во 1971 година 200, во 1981 година 216, а 
во 1991 годипа 203 житсли. Во меѓуврсмс извесеп 
број семејства сс прсселија во градот Кајлари. 
Населението произведува жито, тутун и други 
зсмјоделски производи, додека сточарството по- 
ради скудните пасишта е слабо развиено.

20) КРМЧА (КРМСКО)
- МЕСОВУНОН Μεσόβουνον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На северозападпите падини па планината 
Каракамен на надморска височина од 840 метри 
лежи селото Крмча (21°50* х 40°38'), кое е одда- 
лечено 21 километар североисточно од Кајлари и 
само 5 километри јужно од Ка граница. Тоа прет- 
ставува самостојна општииа во Кајларската око- 
лија, чиј атар опфаќа површина од 60 квадратни 
километри. Селото Крмча во минатото било чис- 

то турска населба. Како таква, К'нчов ја спом- 
нува со 1.260 жители, а Милоевиќ само со 25 тур- 
ски куќи, што нс е точпо, бидејќи во пописот од 
1913 година сслото е регистрирано со 1.236, а во 
1920 година дури со 1.468 жители. (Зголемување- 
то на бројот на жителитс во 1920 година, веро- 
јатно, се должи на фактот што тука во мсгувре- 
ме биле сместсни и бегалски семејства.) По исе- 
луваљето на Гурците во 1924 година тука биле 
пасслсни бргалскси семејства од Понд и Кавказ. 
прсселени во Грција уште пред Грчко-турскат^. 
војна. Селото со новите жители во 1928 година е 
свиденгирано со 801, а во 1940 година со 1.171 
жител. Ова село е едно од малобројните во Егеј- 
ска Македонија и во цела Грција кое настрада на 
23 октомври 1941 година од гсрманскиот окупа- 
тор кога на самото место беа убиени сите на? 
денп мажи од 16 до 65-годишна возраст. Истата 
судбипа го снајде селово и на 23 април 1944 го- 
дина кога беа убиени од истиот окупатор, во со- 
рабогка со грчките колаборационисти, уште 200 
мажи. И покрај тоа пгго двапати беше изгорено и 
речиси убиено целото негово возрасно машко на- 
селение, селото пр војната беше обновено и как 
такво во 1951 година е свидентирано со 550 жи- 
тели, во 1961 година со 715, во 1971 година со 470. 
во 1981 година со 400, а во 1991 година со 53. 
житсли. Големото намалување на бројот на жи- 
телпте во шеесеттите години се должи на иселу 
вап.сто во поголемите градски цсптри, претежно 
во Кајлари, и во странство. Основни производн 
на селото се жпто, тутун, компири, а делумно и 
сточарски преработки.

21) КСЕНОДОХИО ПАНТЕЛИДИС
Ξενοδοχείο Παντελίδης

Во близина на градот Кајлари во последните 
години е изграден хотел кој го носи името на соп- 
ственикот Пангелидис. Хотело г во пописот од 1991 
година е евидентиран како посебно населено местг 
со 11 жители. (Се работи за члеиови на семејствотс 
на сопственикот и за персоналот на хотелот.)

22) КСЕНОДОХИО ПТОЛЕМЕОС
Ξενοδοχείο Πτολεμαίος

Во пописот од 1991 година во атарот на гра- 
дот Кајлари, во неговата непосредиа близина, ка- 
ко посебно населено месго е евидентиран ново- 
изградениот хотел Птолемеос со 18 жители. Оваа 
бројка всројатно се однесува на членовите на се- 
мејството на сопственикот на хотелот и на пер- 
соналот.
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23) КУНУЈ (КОНУЈ)
- ДРОСЕРОН (ЕЈ1ОС) Δροσερόν (Έλος) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Околу 7 километри северозападно од Кајла- 
ри, во самата Кајларска Котлина, на надморска 
височина од 650 метри лсжи селото Кунуј (21°36' 
х 40°ЗГ). Тоа претставува самостојиа општина во 
Кајларската околија, чиј атар опфаќа површина 
од 11 квадратни километри. Селото Кунуј во ми- 
натото било населено со македонско и турско 
населсние. К'нчов го спомнува со 535 жители, од 
кои 270 Македонци и 265 Турци, а Милоевиќ со 
30 македонски, 40 турски и три куќи на Роми хри- 
стијани, додека во 1913 година е евидентирано со 
464, а во 1920 година со 462 житсли. По иселу- 
вањето на Турците во 1924 година тука се насе- 
лени бегалски семејства од Мала Азија со вкупно 
234 души, така што Кунуј повторно станало 
мешана населба. Во 1928 година се евидентирани 
заедно со новото население 437 жители, во 1940 
година 523, во 1951 година 484. во 1961 година 
486, во 1971 годииа 392, во 1981 година со 373, а 
во 1991 година 377 жители, од кои повеќе од една 
третина се Македонци, а останатите се бегалско 
населенис. Селото е мошне богато. Населението 
одгледува земјоделски култури, мсѓу кои првото 
место го зазсма житото.

24)ЛИПИНЦИ
- АСВЕСТОПЕТРА Ασβεστόπετρα 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 7 километри јужно од Кајлари, во са- 
мата Кајларска Котлина, на надморска височина 
од 635 метри лежи селото .Пипинци (2Γ4Γ х 40°27'). 
Гоа претставува самостојна општина во Кајлар- 
ската околија, чиј атар опфаќа површина од 24 
квадратни километри. Селото во минатото прет- 
ставувало мешана населба, во која живеело ма- 
кедонско и турско население. К'нчов го спомнува 
со 510 жители од кои 240 Македонци и 270 Турци, 
Милоевиќ го бележи со 120 македонски и со 120 
турски куќи, додека во пописот од 1913 година се 
регистрирани 976, а во 1920 година 907 жители. 
11о иселувањето на Турците во Липинци сс 
населеии бегалски семејсгва со вкупно 475 бе- 
галци, така што тоа повторно станало мешана 
населба. Во 1928 година е евидентирано со 1.061 
жител, во 1940 година со 1.305, во 1951 година со 
1.148, во 1961 година со 1.158, во 1971 година со 
1.032, во 1981 година со 896, а во 1991 година со 
828 жители, од кои две третини се македонско на- 
селение. Селото е мошне богато, поради што и 
иселувањето е сведено на минимум. Населението 
произведува жито, тутун и други земјоделски про- 

изводи, а доста е развиено и сгочарството. по- 
себно краварството.

25) Л'КА
- МИЈ1ОХОРИОН Μηλοχώριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192·,

На 17 килмометри западно од Кајлари Еа 
надморска височина од 680 метри лежи селото 
Л'ка (2ГЗЗ' х 40°30'). Тоа претставува самостоЈна 
општина во Кајларската околија, чиј атар опфа- 
ќа површина од 13 квадра гни километри. Селотг 
до 1924 година било населено со македонск · 
чурско население. К'нчов го спомнува со 160 Ма- 
ксдонци, 30 Власи и 300 Турци, а Милоевиќ со 5 
турски, 20 влашки и 30 куќи на Роми христнјаѕи 
Како мсшана населба, во 1913 година ЈТка е ева- 
дснтирана со 434 жители, а во 1920 година со 555 
жители. По иселувањето на турското населснве 
тука се насслиле бегалски семејства од Мала Азија 
со вкупно 246 бегалци. Л'ка во 1928 година. за- 
едно со бегалското население, имала 520 жите.тз 
во 1940 година 774, во 1951 година 695, во 1961 го- 
дина 756, во 1971 година 600, во 1981 година 632. а 
во 1991 година 796 жители, од кои две третини сс 
Максдонци. Населението произведува жито, ту- 
тун, компири, како и сточарски преработки

26) ПАЛЈА АМПЕЛИЈА (СГАРИ ЛОЗЈА)
Παλιά Αμπέλια

11ова населба, првпат регистрирана во попи- 
сотод 1961 година со 123 житсли. Во пописот од 
1971 година бројот на жителите се покачи на 385 
додека во пописот од 1981 година се евидентира- 
пи 392, а во 1991 година 349 жители. Населбата е 
лоцирана во атарот на општината Дурутово, два 
километра источно од неа и југоисточно од гра- 
дот Кајлари (21°43' х 40°29')· Основана е од жи- 
тсли па села кои со желба да се најдат поблизу до 
градог Кајлари откупиле имоти од месните жители 
на Дурутово И на нив ги изградиле своите куќи 
Оваа населба се смета и како предградие на 
градот Кајлари, кој се наоѓа во подем. Името го 
добила според месноста во која некогаш се на- 
огале старите лозја на жителите од Дурутово. 
кои во Првата светска војна настрадале од фи- 
локсерата.

27) ПАЉОР (ПАЛЕОР)
- ФУФАС (ПАЛЕОХОРИОН) 
Φούφας (Παλαιοχώριον)
(н. од 27.11.1932, Вл. в/к бр. 421/2.12.1932)

На 19 километри западно од Кајлари и три 
километри севсрно од селото Л'ка, на надморска 
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височина од 670 метри с расположено селото 11а- 
љор (2Г34' х 40°32'). Тоа претставува самосгојна 
општина во Кајларската околија, чиј атар опфа- 
ќа површина од 18 квадратни киломстри. Селото 
било населсно претсжно со македопско, а делум- 
но и со турско население. К'нчов го спомнува со 
780 житсли, од кои 600 Македонци и 180’Гурци, а 
Милоевиќ со 150 македонски и 35 гурски куќи, 
додска во 1913 година с свидентирано со 948, а во 
1920 година со 876 жители. По иселувањето на 
Турците во 1924 година тука сс населени бегал- 
ски семејства. Селото како такво во 1928 година 
имало 458 жигели, од кои 234 бегалци, но очи- 
гледно сс работи за грешка, бидејќи во пописот 
од 1940 година е евидентирано со 1.225 жигели, а 
малобројните иселени Турци речиси во еднаков 
број се заменети со бсгалски семсјства. Селото не 
настрада многу во војната, поради што во попи- 
сот од 1951 година сс попишани 1.197 жители, во 
1961 година 1.174, во 1971 година911, во 1981 годи- 
на 850, а во 1991 година 827 житсли. Намалува- 
њего на бројот на жигслЗгге по војпага сс должи 
на делумната емиграција во странство и во пого- 
лсмите градови, посебно во Кајлари. Почвага с 
мошнс плодна, поради што и го задржала своето 
паселенис кое произвсдува големи количества 
жито, тутун, компири и други земјоделски про- 
изводи, а делумно с развпено и сточарството.

28) РАДУНИПП А
- КРИОВРИСИ Κρυόβρυση
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На надморска височина од 700 метри, меѓу 
селата Дсбрец и Слпово, 10 километри југоза- 
падно од Кајлари, лоцирано е сслото Радуништа 
(2Г35' х 40°29') кое амдинистративно се наоѓа во 
составот па оппггината Слпово. Селото Радуни- 
шга до 1924 година било населеио исклучително 
со Македонци. Како такво, К'нчов го спомнува 
со 91 жител, а Милоевиќ со 6 македонски куќи. 
Селото во 1913 година с свидентирано со 44, а во 
1920 година со 66 македонски жители. По 1923 
година тука биле насслснп 121 бегалец, така што 
населбата станала мсшаиа. Во 1928 година имала 
200 жители, во 1940 година 285, во 1951 година 
236, во 1961 година 217, во 1971 година 168, во 
1981 година 248, а во 1991 година 204 жители, од 
кои половината Македонци. Населението произве- 
дува жито, тутун и други земјоделски производи.

29) РАКИТА
-ОЛИМПЈАС Ολυμπίάς
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На надморска височипа од 670 метри, одда- 
лсчено 11 кнлометри северозападно од Кајлари и 

околу 3 километри источно од Врапчинското 
Езеро, лоцирано е големото македонско село Ра- 
кита (21°36' х 40°34'). Тоа иретставува самостојна 
опиггина во Кајларската околија, чиј атар опфа- 
ќа површина од 16 квадратни километри. Селото 
Ракита до 1924 година било населено исклучи- 
тслно со македонско насслсние. К'нчов го спом- 
нува со 700 максдонски жители, а Милоевиќ со 
100 македонски куќи и 3 куќи на Роми христија- 
ни, додека во 1913 година е евиденгирано со 715 
жители, а во 1920 година, поради иселувањс на 
извесен број семејства, бројот на жителите опад- 
на на 502. 11а мсстото на иселенитс Македонци 
во 1924 година се населиле бегалски семејства со 
вкупно 66 жители, заедно со кои селото Ракита 
во 1928 година броело 796 житсли. Во 1940 годи- 
на имаше 984, во 1951 година 1.014, во 1961 годи- 
на 1.054, во 1971 година поради иселување во по- 
големите градски центри и во прекуокеанскиге 
зсмји бројот на жителитс опадна на 720, во 1981 
година на 698, за да се покачи повторно во 1991 
година на 889 жители со апсолутно мнозинство 
на Македонци. Селото е доста богато, а населе- 
нието произвсдува многу жито, компири и други 
земјоделски производи, а и сточарството е доста 
развиено.

30) РАНЦИ (ФРАНГОЧ)
- ЕРМАЌА Ερμακιά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 22 киломстри источно од Кајлари, на 
југозападните падини на Каракамсн, на надмор- 
ска височина од 1.000 метри е расположено маке- 
допското село Ранци (2Г5Г х 40°30'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кајларската око- 
лија, чиј атар опфаќа површина од 53 квадратни 
километри. Селото Ранци се смета за мошне ста- 
ра населба, која многу настрадала во времето на 
Негушкото востание од 1822 година. Поради уче- 
ството на селаните во НО движење селото на 16 
март 1944 година било ѕверски нападнато од ко- 
лаборационистичките грчки сили на грчкиот пол- 
ковник Пулос, поголемиот дел од селото запален 
и 66 души убиени, поради ιιπό неговите жители 
билс принудени да се раселат. Селово исто така 
настрада и во времето на Граѓанската војна. К'н- 
чов сслото Ранци го спомнува со 680 македонски 
жители, а Милоевиќ со 240 македонски и 30 тур- 
ски куќи. Всушност селото било поголемо и како 
такво во 1913 година е евидентирано со 1.164, во 
1920 година со 1.108, во 1928 година со 1.225 жи- 
тели, а во 1940 година нивниот број се покачи на 
1.735, сите Македонци. Поради загубите што се- 
лово ги претрпе во Втората светска војна и за вре- 
ме па Граѓанската војна, бројот на нсговите жи- 
тели значително се намали. Така во 1951 година 
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« вжишани 592 жители, во 1961 година 667, во 
.Ж- гсдина 581, во 1981 година 593, а во 1991 го- 

«89 житсли. Поголемиот дел од населенис- 
» вобара спас во Република Македонија. Во сс- 
.»г· сс произвсдуваат многу компири и жито, а 
■ пространите плаиински пасишта прилич- 
® с развиено и сточарството.

31 слпово
- АРДАСА Άρδασσα
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На надморска височина од 641 мегар, одда- 
■меао седум километри, југозападно од Кајлари, 
Жжж селото Слпово (21°38' х 40°29'). Тоа прст-

■ вл самостојна општина во Кајларската око- 
λεϊ. чиј атар опфаќа површина од 36 квадратни 
«XI- чери, вклучувајќи го и атарот на селото Ра- 
јг-ггигга кое влегува во составот на оваа општи- 
■а- До 1924 годипа Слпово било населено со ма- 
«ѓјкнкко и турско население. Како такво, К*пчов 
оспомнува со 810 жители, од кои 650 Турци и 

МС Македонци, а Милоевиќ со 180 турски и 20 
г*хл на Роми христијани. Во 1913 година е евиден- 
~г-но со 929 жители, а во 1920 година со 1.000 
жатели. По иселувањето на помногубројното 
турско население во Турција во 1924 година тука 

населени бегалски семејства од Мала Азија, 
- вкупно 641 житсл, така шго селото повторно 
гганало мешана населба која во 1928 годииа има-

973 жители. Во 1940 година сс попишани 1.382, 
■о 1951 година 1.071 и во 1961 година 1.225 жите- 
м Во 1971 година поради преселување во пого- 
лемите градски центри, пред се во градог Кајла- 
-а. бројот на жителите во селото опадпа на 997, 
■о 1981 година се евидентирани 1.036, а во 1991 
г дина 997 жители, сите бегалци. Селото с при- 
тачно богато. Нсговото население произведува 
многу жито, тутун и други земјоделски произ- 
=- ли, а поради пространите пасишта што се на- 
оѓаат во околината во голема мера е развиено и 
сточарството.

32) ТРЕМЊО (ТРЕБИНО)
- КАРДИЈА Καρδία
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

♦
Оддалсчено помалку од 4 километри од па- 

тот игго води од Кожани за Кајлари, па пеговата 
источна страна, и 18 километри југоисточно од 
Кајлари, на надморска височина од 700 метри до 
крајот паЈ976 годипа лсжело убавото максдон- 
ско село Трсмњо (2Г48' х 40°27'). Тоа претсгаву- 
вало самостојна општина во Кајларската околи- 
ја. чиј атар опфаќало површина од 8 квадратни 
километри. Селото од прастаро врсме, односпо 

од неговото основање па сс до негово го напуш- 
тање, било и остана чисто македонска иаселба. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 220 максдои- 
ски житсли, а Милоевиќ со 42 македопски куќи, 
но бројот на населението брзо растсл, што се 
гледа од официјалните статистики на грчките 
власти кои ги даваат следниве податоци: во 1913 
година селово имало 290 жители, во 1920 година 
321, во 1928 година 421, во 1940 година 615, во 
1951 година 692, во 1961 година 814, а во 1971 
година 897 житсли, за да достигне кон крајот на 
1976 година повсќе од 1.000 жители. Тоа значи 
дека за помалку од осум децснии селото пораспа- 
ло пет пати. Всушност, единствено с во околија- 
га кос покажува таков пораст дури и по Граѓан- 
ската војна, кога поголемиот број од сслата во 
околијата покажуваат памалување, било поради 
стравотиите на војната било поради иселувањето 
во градските центри. Тремњо беше богато село, 
а неговото население произведувало многу жито, 
тутун II надалску прочуспиот по квалитст анасоп. 
Тремњо е п најоддалеченото македонско село на 
југ од Кајларската Котлина, од кадс се пшреле 
турските населби чиешто населенис во 1924 го- 
дина било заменето со бегалско население од Мала 
Азија. 11оради големите наслаги од камен јаглсн 
откриени во агарот на селото и на просторот 
пгго го зафаќаше самото ссло, а кои почнаа да сс 
експлоатираат неодамна, со одлука на грчката 
влада земјиштето и атарот на селото, како и 
самите згради беа откупени од претпријатието 
што ја врши сксплоатацијата на камениот јаглен, 
а паселението беше принудено да се расели кон 
крајот на 1976 година. Поголемиот дел од жите- 
литс минаа во градот Кајлари каде што им се из- 
градсни нови станови, а помал дел од семејствата 
се преселија во сслото Исламли (Кила), кое се 
наоѓа на 4 киломс гри севсрно од Кожани на са- 
миог главен паг кој води за Кајлари. На тој на- 
чин згасна едно убаво македонско село во Кај- 
ларската околија. Селото сепак не е избришано 
од евиденција и во пописот од 1981 година про- 
должува да се води како самостојна општина, но 
со само тројца житсли, додска во пописотод 1991 
година тоа е евидентирано без жители.

33)ТРЕПИШТА
- АГИОС ХРИСТОФОРОС
Αγιος Χριστόφορος
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

11а надморска височина од 670 метри, во са- 
мата Кајларска Котлина, оддалечено 8 киломе- 
три источно од Кајлари, расположено е селото 
Трепипгга (2Г46' х 40°ЗГ). Тоа прстставува само- 
стојна општина во Кајларската околија, чиј атар 
опфаќа површина од 18 квадратни километри. До 
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1924 година селото било населено со македонско 
и со гурско населенис. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 530 жители, од кои 280 Македоици и 250 
Турци, додека Милоевиќ го бележи со 40 македои- 
ски и 60 турски куќи. Во пописотод 1913 година е 
евидентирано со 559, а во 1920 година со 581 жител. 
По иселувањето на Гурците во 1924 година во него 
сс населени поголем број бегалски ссмсјства со 
321 жител, така што тоа повторно стаиало меша- 
на населба која во 1928 година имала 704, а во 1940 
година 936 жители, од кои околу една третина Ма- 
кедонци, а останатите доселеници. Бидејќи селото 
не претрпе сериозни загуби во Вторага светска вој- 
иа и за време па Граѓанската војна, нс покажува 
осетно намалување, односно тоа во 1951 година е 
евидентирано со 835 жители, во 1961 година со 909, 
во 1971 година со 838, во 1981 година со 928, а во 
1991 година со 791 жи гел. Бидејќи лежи сред поле, 
има мошнс плодна почва, населението е богато и 
се занимава со земјоделство. Главни производи 
се жи го, тутун и други земјоделски производи, до- 
дека сточарството поради ограничените пасишта 
е послабо развиено.

34) УЧИНИ (УЏАНА)
-КОМНИНА Κομνηνά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Кајларскага 
околија. Лежи 13 километри севсроисточно од Кај- 
лари па надморска височина од 680 метри на са- 
миот пат кој од Кајлари преку Острово води за Во- 
ден (2Г47' х 40°36'). А гарот на селото има површи- 
на од 62 квадратни километри и е едеп од најго- 
лемите во околијата, бидејќи опфаќа пошироки 
пространства од севсрозападниот дел на планината 
Каракамен. Учини до 1924 година било населено 
исклучително со турско население. Како такво, 
К'нчов го спомнува со 600 житсли, а Милоевиќ со 
30 турски куќи, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 682, а во 1920 година со 914 
турски жители. По иселувањето на Турците во 
1924 година тука се населени поголем број бе- 
галски семејства (од нив 411 се преселени по завр- 
шувањето на Грчко-турската војна, а останатите 
пред неа). Селото во 1928 година имало 1.906 бе- 
галски жители, за чии потреби биле изградени и 
нови станови, а во 1940 година е евидснтирано со 
1.788. Поради иселување во поголемите градски 
центри бројот на жителите во 1971 година се на- 
мали на 1.017, а во 1981 година се евидентирани 
1.047. Со ист број жители селово е евидснтирано 
и во пописотод 1991 година. Селото е прилично бо- 
гато. Неговото нассление произвсдува многу жито, 
тутун, грозје и други земјоделски производи и 
поради широките пространства погодни за пасе- 
ње доста е развиено и сточарството.

35) ХАЈДЕРЛИ (ХАЈДАРЛИ)
- КЛИТОС Κλαίτος
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Ссло и самостојна општина во Кајларската 
околија. Лсжи североисточно од Сариѓолското 
Блато, од кое е оддалечено околу четири кило- 
мстри, околу 22 километри југоисточно од Кајла- 
ри и исто толку североисточно од Кожани (21°52’ 
х 40°26'). Неговата надморска височина изнесува 
705 метрц, а атарот на општината опфаќа повр- 
1лина од 25 квадратни километри. Селото Хајдер- 
ли до 1924 година било населено исклучително со 
турско население. К'нчов го спомнува како мала 
турска населба со 150 жители, пгго е изгледа по- 
грешно, бидејќи во пописотод 1913 година е еви- 
дентирано со 939, а во 1920 година со 1.011 жите- 
ли. По иселувањето на многубројните турски 
ссмејства во Турција тука се населени бсгалски 
ссмејства од Мала Азија. Нивниот број во 1928 
година изнссувал 662 жители. Во 1940 година 
бројот на жителите се покачи на 1.022, во 1951 
година имаше 1.118, во 1961 година 1.173, во 1971 
година сс намали поради иселување во поголеми- 
те градски центри на 848, во 1981 година се попи- 
шани 888, а во 1991 година селото покажува зго- 
лемување и брои 1.063 жители. Селото е прилич- 
ио богато. Неговото нассленис произведува жи- 
то, тутун, компири и други земјоделски произ- 
води. Делумно е развиено и сточарството.

36) ЧОР
-ГАЛАТИЈА Γαλάτεια
(н. од 12.2.1926, Вл. в/к бр. 69/25.2.1926)

Село и самостојна општина во Кајларската 
околија. Лежи на надморска височина од 650 мет- 
ри (2Г36' х 40°33'), околу 9 километри североза- 
падно од Кајлари, меѓу селата Кунуј и Ракита. 
Атарот на селото опфаќа површина од 17 ква- 
драгни киломстри. Селото Чор до 1924 година 
било населено исклучително со турско населе- 
нис. Како такво, К'нчов го спомнува со 800 жи- 
тели, а Милоевиќ со 300 турски куќи, додека вс 
пописот од 1913 година е евидентирано со 1.247, а 
во 1920 година со 1.266 турски жители. По нив- 
ното иселување во Турција во 1924 година тука 
се населени бегалски семејства од Мала Азија. 
преселени по сила на Лозанската конвенција. Нив- 
ниот број во 1928 година изнссувал 826, во 194 
година 912, во 1951 година се евидентирани 82' 
жители, во 1961 година 912, во 1971 година 696 
во 1981 година 613, а во 1991 година 532 жителв 
Намалувањето на бројот на жителите се должг 
на иселувањето во поголемиге градски центрв. 
посебно во градот Кајлари, а еден помал број вс
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--т-.нство. Населението произведува жито, гро-
- компири и други земјоделски производи, а де- 

лтмно е развисно и сточарството.

37) ЏЕЛЕЛИ Τσελελή

Мала турска населба лоцирана во пепосред- 
» близина и во атарот на селото 1Јума (2Г5Г х 
<*2Т). Оваа турска насслба К’нчов нс ја спом- 
№. но таа е регисгрирана во пописот од 1913 
-О1ина со 124 жители, а во пописот од 1920 годи- 

е евидентирана со 91 жител. По иселувањето 
кј малобројното турско население тука нс биле 
■аселени бегалски жители и како населба селото 
~ распаднало. Со нарсдба на грчката влада број 
»2328 од 1928 година се води како напуштено и 
зфацијално е избришано од евиденција.

38) ЏУМА (ЏУМАЈА)
- ХАРАВГИ (АМИГДАЛА) 
Χαραυγή (Αμύγδαλα) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(н. бр. 81/22.1.1961, Вл. в/к бр. 20/14.2.1961)

Село и самостојна општина на Кајларската 
околија. Лежи на надморска височина од 730 мс- 

три (21°50’ х 40°27'). Оддалсчено е околу 18 ки- 
лометри југоисточно од Кајлари и исто толку се- 
всроисточно од Кожаии. Агарот на селото опфа- 
ќа површина од 23 квадратни километри. Џума 
во минатото претставувала поголема населба и 
била седиште на Цумајската каза, но поради про- 
ширувањето иа Сариѓолското Блато и маларич- 
носта на теренот почнала да опаѓа, така што се- 
дшптсто на казата се прсмесгило во Кајлари, кос 
почнало да расте за сметка на Џума. К'нчов 
1,1ума ја спомпува со 850 турски жигсли, во 1913 
година е евидентирана со 802 турски жители, а во 
1920 година со 850 турски жители. По иселуваље- 
то на Турците во 1924 година тука се населени 
бсгалски ссмсјсгва од Мала Азија. Нивниот број 
во 1928 година изнесувал 1.154 жители, во 1940 
година 1.338, во 1951 година 1.177, во 1961 година 
со 1.228, во 1971 година 1.092, во 1981 година 
1.238, а во 1991 година 1.096 жнтели. Селото е 
моише богаго, бидејќи лежи в поле. Неговото 
население произведува жиго, компири, грозје и 
други земјоделски производи. Покрај земјодел- 
ството прилично е развиено и сточарството. Во 
селото постои жандармериска станица која врши 
надзор и врз неколку околпи ссла.

•'АЈЛАРИ
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АВЛЕС
- АВЛЕ Αυλαί

Околу четири километри западпо од Ссрфи- 
Ж ва надморска височина од 360 мегри (2Г58' х 
МНПе сместено селото Лвлес. Тоа претставува 
Оипстојна оппггина во Кожанската околија (п. 
■ 16 3 1920, Вл. в/к бр. 74/31.3.1920), со вкуппа по- 
■сс_мна на општинскиот атар од 11 квадратни ки- 
Жметри. По се изглсда дека потеклото на нсго- 
м _ постаро население е грчко, иако во статис- 
чвата за бегалските населби од 1928 година се 
мвкажува како чисто бегалска населба. Кај К'н- 

? не постојат податоци за нахијата Серфиџе. 
Во пописот од 1913 година сслото е евидентира- 
■:· со 180 жители, а во 1920 година со 146 жители. 
По 1923 година тука биле населени 30 бегалски 
семејства со вкупно 109 житсли, така што селото 
станало мешана населба, која во 1928 година имало 
-,;5 жители, во 1940 година 440 жители, во 1951 
година 494, во 1961 година 634, во 1971 година 
526, во 1981 година 481, а во 1991 година 490 жи- 
•ύ.ίη. Основно занимање на населението е земјо- 
Јелството (главно жито, компири и други земјо- 
клски производи), а дслумно и со сточарство го.

2) АГИЈА КИРЈАКИ (СВЕТА НЕДЕЛА)
Αγία Κυριακή

Мала иовооснована населба во непосрсдна 
близина на градот Кожани. Лежи на надморска 
височина од 760 метри. Прв пат се спомнува во 
пописотод 1981 година со 24, а во 1991 година со 
46 жители.

3) АГИЈА ПАРАСКЕВИ (СВЕТА ПЕТКА)
Αγία Παρασκευή

Село и самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 6 ква- 
дратни километри. Селото е сместено дванаесе- 
тина километри јужно од Кожани на надморска 
височина од 610 метри (21°47' х 40°14'). Неговото 
населенис по се изгледа има грчко потекло. Како 
такво, селото во 1913 година е евидентирано со 
249 житсли, во 1920 година има 268, во 1940 го- 
дина 386, во 1951 година 474, во 1961 година 568, 
во 1971 година 524, во 1981 година се попишани 583, 

а во 1991 година 628 житсли. Населението про- 
изведува жито, компири и други земјоделски про 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

4) АГИОС АТАНАСИОС (СВЕТИ АТАНАСИЈ) 
Άγιος Αθανάσιος

На помалку од еден километар јужно од Ко- 
жани основана с нова насслба, позната под името 
Агиос Атанасиос, која адмипистративно влегува 
во составот на градската ошптина на Кожани 
(21°47* х 40°17'). Прв пат се спомнува како насел- 
ба во пописот од 1971 годипа со 418 жители. Ве- 
ројатно се работи за новоосноваиа населба во ко- 
ја се сместени жители од позагрозени планински 
села. Во пописите од 1981 и 1991 година не се 
спомнува како населба, што зпачи дека е присо- 
сдинета кон градот Кожани.

5) АЕРОДРОМ (ЛЕ ГИПП Е)
- АЕРОДРОМИОН Αεροδρόμιο ν

Околу четири километри источно од Кожа- 
ни и помалку од гри километри западно од село- 
то Џинџилср, во чиј атар и влсгува, на надморска 
височина од 170 метри по 1961 година е подигна- 
га мала населба, која поради близината на летв- 
пггето го доби името Аеродромион (25°5Г х 
40° 17'). Оваа населба прв пат е регистрирана во 
пописо г од 1971 година со 16 жители, во 1981 го- 
дина се попишани 30, а во 1991 година 17 жители.

6) АК САКЛИ (АК САКАЛИ)
-ЛЕВКАРА Λεύκαρα
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Едно од нскогаш најголемите турски села 
во Кожанската околија, инаку самостојна оппгги- 
на во околијата (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/ 
1918), со вкупна површина на оппггинскиот атар 
од 25 квадратни километри. Сместено е на околу 
17 километри источно од Кожани на надморска 
височина од 450 мс гри (21°59’ х 40° 17'). Во состав 
на оваа ошптина влегува и соседното мало село 
Селимеглер. Според К'нчов Ак Сакли броело 
1.240 турски житсли, додека во пописот од 1913 
година с свидентирано со 1.333, а во 1920 година 
со 1.457 жители. По нивното присилно иселување 
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во 1923 година во 'Гурција, по сила на Лозанската 
конвенција, тука билс населени поголем број бе- 
галски семсјства со вкупно 707 житсли, колку 
што имало селото во 1928 година. Во 1940 година 
во Ак Сакли сс попишани 432, во 1951 година 345, 
во 1961 година 559, во 1971 година 346, во 1981 го- 
дина 233, а во 1991 година 288 жители. Населени- 
ето се занимава со земјоделство, при шго главни 
производи се тутун, жито и други производи, а 
делумио и со сточарсгво.

7) АЛОНИЈА
- АКРИТАС Ακρίτας (Αλώνια)

Новооснована населба во атарот на опшги- 
ната Караџилар (Дрспанон). Сместена е околу два 
километра јужно од Караџилар (21°50’ х 40"20') иа 
надморска височина од 750 метри. 11рв пат се 
спомнува како насслба во пописотод 1971 година 
со 25 жители, во 1981 година има 62 житела, до- 
дска во пописот од 1991 година е евидснтирана 
под новото име Акритас со 18 жители.

8) БАХЧЕ (БАХЧИ)
-КИПОС Κήπος
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југоисточно од Кожани, западпо од Серфи- 
џе и помалку од три километри северозападно од 
Кесарија на надморска височина од 360 метри се 
паоѓа малото село Бахчс (2Г5Г х 40" 1 Г). Админи- 
стративно влегува во составот на општината Ке- 
сарија. Селово до 1923 година било населено со 
гурско население. К'нчов го спомнува со 45 тур- 
ски жители, додека во 1913 година имало 72, а во 
1920 година 65 жители. ГЈо иселувањсто на Тур- 
ците тука се населиле семејства од околните гр- 
чки села. Како такво, селото во пописот од 1928 
година е евидентирано со 94 жители, од кои само 
5 бсгалци. Во 1940 годипа има 124, во 1951 година 
156, во 1961 година 210, во 1971 година 198, во 
1981 годииа 192, а во 1991 година 172 жители. На- 
сслението произведува пченица, тутун и други зе- 
мјоделски производи.

9) БАХЧЕ ЛОВАСИ (БАХЧЕ)
- КИПАРИОН Κηπάριον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Северозападво од Кожани и два километра 
појужно од Карпуџилар во југоисточнитс разгран- 
ки на планината Сињачико на надморска височи- 
на од 750 метри е сместено е малото село Бахчс 
Ловаси (2Г4Г х 40°20'), кое административно вле- 
ι-ува во составот на оппггината Карпуџилар. Оваа 

насслба во минатото била турска. Според К'нчов 
во неа живееле 45 турски жители. Меѓутоа, ова 
ссло веројатно било нешто поголемо, бидејќи во 
пописот од 1913 година се попишани 100, а во 
1920 година 182 жители. По иселувањето на Тур- 
ците, по сила на Лозанската конвенција, тука би- 
ле населени 24 бегалски семејства од Мала Азија 
со вкупно 106 жители, колку што селото имало 
во 1928 година. Во пописот од 1940 година има 
168, во 1951 година 164, во 1961 година 192, во 
1971 година, поради помасовно иселувње во пого- 
лсмитс градови, има 99, во 1981 година 67, а во 
1991 година само 63 житсли. Во селото се произ- 
всдувааг компири, жито и други земјоделски 
производи, а населенисто делумно се занимава и 
со сточарство.

10) БИЏЕЛИ
КУВУКЛИЈА Κουβούκλια

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Селото Биџели с сместено југоисточно од 
Кожани и северозападно од Серфиџе, на над- 
морска височина од 395 мстри (21°56’ х 40°16’). Ад- 
министративно влегува во составот на општина- 
га Хаџи Оморлу. Неговото население до 1923 го- 
дипа било турско од групата на Коњарите. Како 
такво, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 211 жители, а во 1920 година со 179 жители. 
По нивното присилно иселување во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власти 
гука населиле 31 бегалско семејство од Мала Азија 
(туркофони) со вкупно 128 жители колку ιπτο 
селото броело во 1928 година. Селото во 1940 го- 
дина имаше 137, во 1951 година 117, во 1961 го- 
дина 105, во 1971 година, поради помасовно исе- 
лување во поголемитс градови, попишани се са- 
мо 53, во 1981 година 55, а во 1991 година 53 жите- 
ли. Населението произведува жито, компири и 
тутун, а делумно се занимава и со сточарство.

11) БУЈУК ТЕКЕЛЕР
- АМИГДАЛЕА Αμυγδαλεα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Осумнаесетина километри југоисточно ол 
Кожани и два километра југозападно од Кичи- 
лер, па надморска височина од 380 метри (21°54' х 
40° 15') с сместено селото Бујук Текелер. Тоа 
претставува самостојна ошптина во Кожанскате 
околија (н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928), сг 
вкупна површина на опиггинскиот атар од 21 кве- 
дратсн километар. Селото, како и ситс околнх 
села од овој регион, во минатото било населен? 
со турско населсние. Како такво, К'нчов го спом- 
нува со 215 турски житсли, во 1913 година е евг- 
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дентирано со 153, а во 1920 година со 168 жители. 
11о иселувањето на Турците во 1923 година тука 
биле сместени 35 бегалски семејства од Мала 
Азија, со вкупно 153 жители, но во селото во 
1928 година останале само 77 бегалци, а другите 
се преселиле во другите населби. Во 1940 година 
се попишани 172 жители, во 1951 година 176, во 
1961 година 171, во 1971 година, поради помасов- 
но иселување во поголемите градови, селово сс 
води со 15 жители, а во 1981 година има само два 
жигела. Меѓутоа, во последниве годипи селото 
почна да се обновува и во пописот од 1991 година 
се води со 81 жител.

12) ВЕЛВЕНДО
- ВЕЛВЕНДОС Βελβενδός

Во западните разгранки на плапината Пие- 
рија, југоисточно од Кожани и северно од Сер- 
фиџе и околу три километри од источниот брег 
на рекага Бистрица, на надморска височина од 
420 метри (22°04' х 40°15’) е сместено гратчето 
Велвендо. Тоа е поголема населба, според голе- 
мината втора во Кожанската околија. Има статус 
на градска општина и вкупиата површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 55 квадратни киломе- 
гри. Оваа релативно стара населба била населена 
прегежно со грчко население, но според К'нчов 
тука живееле и околу 300 турски жители. Во 
гратчето при пописот во 1913 година се попи- 
шани 3.691 жител, а во 1920 година 3.041 жител. 
Намалувањето, веројатно, се должи на меѓувре- 
меното иселување на малобројните турски жите- 
ли. Во пописот од 1928 година во Велвендо сс ре- 
гистрирани 3.244 жители, од кои само 10 бегал- 
ски семејства со вкупно 41 жител. Во 1940 година 
имаше 3.614, во 1951 година 3.573, во 1961 година 
4.158, во 1971 година 4.063, во 1981 година 3.591, а 
во 1991 година 3.577 жители. Велвсндо прстста- 
вува и стопански центар на повеќе околни села, а 
тука постојат и административни и други уста- 
нови, како и повеќе занаетчиски и трговски дуќа- 
ни. Неговото население се занимава со земјодел- 
ство, делумно со сточарство, со трговија, занает- 
чиство и со други занимања.

130ВЕЛИСТИ
- ЛЕВКОПИГИ (АСПРОНЕРИ) 
Λευκοπηγη (Ασπρονέρι)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Десетина километри југозападно од Кожани 
на надморска височина од 650 метри (2Г45' х 
40Ί4') е сместено селото Велисти. Тоа претставува 
самостојпа опиггина во Кожанската околија (н. 

од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 26 квадратни 
километри. Селото Велисти како во минатото 
така и денес претставува чисто грчка населба 
која досега нема презрпено никакви етнички из- 
мени. Во пописот од 1913 година селото е еви- 
дентираио со 599 жители, во 1920 година има 607, 
во 1928 година 710, во 1940 година 870, во 1951 
година 978, во 1961 година 1.093, во 1971 година 
1.057, во 1981 година 1.227, а во 1991 година 1.309 
жителн. Населението произведува жито, тутун, 
компири и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

14) ГИРОКОМИОН (СГАРСКИ ДОМ)
Γηροκομείον

Околу два километра југозападно од Кожа- 
ни, крај самиот пат што од Кожани води за Гре- 
бен, на надморска височина од 720 метри (2Г47' х 
40“ 17’), во најново врсме е подигнат старски дом 
кој во пописот од 1971 година се води како на- 
сслба со вкупно 27 жители. Во 1981 година е ре- 
гисгриран со 60, а во 1991 годииа со 100 жители 
(старци и персонал).

15) ГОВЛИПГГА
-КРОКОС Κρόκος
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Шсст километри југоисточно од Кожани на 
надморска височина од 600 метри (21°49' х 40° 16') 
лежи селото Говлипѓга. Тоа претставува само- 
стојна општина во Кожанската околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
па општинскиот атар од 18 квадратни километри. 
Селото Говлишта, иако носи македонско име, 
одамна сс води како грчка населба. Во пописот 
од 1913 година имало 992 жители, во 1920 година 
1.005, во 1928 година 1.132, во 1940 година 1.543, 
во 1951 година 1.847, во 1961 година2.118, во 1971 
година 1.951, во 1981 година 2.469, а во 1991 
година 2.780 жители. Населението произведува 
жито, гутун и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

16) ГОЛЕМА ВАНИЦА (ВАНЧА)
- АНО КОМИ (АНО ВАНИЦА)
Άνω Κώμη (Άνω Βάνιτσα)
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општииа во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 13 ква- 
драгни километри. Се наоѓа па надморска висо- 
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чина од 450 метри. Ова село, кое е сместено на 
околу 10 километри југоисточно од Кожани (2Г50' 
х 40°14'), во минатото претставувало мешана 
населба, во која спорсд К'нчов живееле 131 Грк и 
100 Турци. Според пописот од 1913 година имало 
554 жителн (значи бројот на жителите бил пого- 
лем од оној што го наведува К’нчов), а во 1920 
година имало 531 жител. По присилното иселува- 
н>с на турското населсние во 1923 година, по сила 
на .Позанската конвенција, грчките власти тука 
доселиле бегалски семејства со вкупно 521 
бегалец, така што селото во 1928 година, заедно 
со помалобројните мссни жигели од грчко πο- 
το кло, имало 572 жители. Во 1940 година се реги- 
стрирани 791, во 1951 година 946, во 1961 година 
1.128, во 1971 година 1.115, во 1981 година 1.414, а 
во 1991 годипа 1.488 жители. Населенисто произ- 
всдува жито, тутун, компири и други земјоделски 
производи, а делумно се занимава и со сточар- 
ство. Во сслото е сместена и жандармериска ста- 
ница која врши надзор врз неколку околни села.

17) ГУЈ1ЕШ
-ГУЛЕ Γούλαι

Десетина километри југозападно од Серфи- 
џс и два километра источно од реката Бистрица, 
на надморска височина од 290 метри (21°55' х 
40Ί0') лежи селото Гулеш. Тоа претставува само- 
стојна ошптина во Кожанската околија, со вкуп- 
на површина па општинскиот атар од 11 ква- 
драгни километри. Во минатото тоа била мала 
паселба во која според пописот од 1913 година 
живееле 78, а спорсд пописот од 1920 година 76 
житсли од грчко потекло. По 1923 година тука 
биле населени поголем број бегалски семејсгва 
(40 семејства со вкупно 122 жители), така што 
селото се зголемило и во 1928 година се води со 
236 жители, во 1940 година имаше 314, во 1951 
година 323, во 1961 година 445, во 1971 година 
354, во 1981 година 299, а во 1991 година 250 жи- 
тели. Населепието произведува жито, тутун, ком- 
пири и други земјоделски производи, а делумпо 
се занимава и со сточарство.

18) ГУРЧОВА (КУРЧОВО)
- Ј1ИВЕРА Λιβερά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Дваесетина километри северозапано од Ко- 
жани, а јужно од Кајлари, на надморска височина 
од 960 метри (2Г4Г х 40°24') лежи селото Гурчо- 
ва. некогашна голема населба и самостојна оп- 
штина во Кожанската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на оп- 
штипскиот атар од 22 квадратни километри. 

Иако носи македонско име, селото до 1923 годи- 
на било населено со турско население. Во попи- 
сот од 1913 година се попишани 723, а во 1920 
година 780 жители. По присилното иселување на 
Турците во 1923 година грчките власти тука на- 
селиле 70 бегалски семејства, со вкупно 295 жи- 
тели, колку што броело селото во 1928 година. 
Како село со бегалско население, во 1940 година 
е рсгистрирано со 356 жители. Во 1951 година 
има 199, во 1961 година 203, во 1971 година 147, 
за да опадне во 1981 година на само 69 жители, 
додека во 1991 година е евидентирано со 112 жи- 
тели. Ова село доста настрада во Втората свет- 
ска војна и за време на Граѓанската војна, а по 
војната поради планинското и неплодно земјиш- 
те желбата за иселување с се поголема. Населе- 
нисто произведува компири, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

19) ДЕДЕЛЕР (ДИДИЛЕР)
-СКИТИ Σκήτη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Кожани, крај главниот пат што 
води за Гребен, во југоисточните разгранки на 
планината Сињачико на надморска височина од 
740 метри (2Г39' х 40°19') е сместепо селото Де- 
делер. Тоа претставува самостојна оппггина во 
Кожанската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), во чиј состав влегува и селото Кирмези 
Ќој (Кокинарас). Вкупната површина на општин- 
скиот атар изнесува 26 квадратни километри. Се- 
лото Деделср до 1923 година било населено ис- 
клучително со турско население. Како такво спо- 
ред пописог од 1913 година имало 618, а во 1920 
година 758 турски жители. По присилното иселу- 
вање на Турците во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, грчките власти тука насе- 
лиле исклучиво бегалско население. Селото со 
доселеното население во пописот од 1928 година 
се води со 343 жители, во 1940 година има 564, во 
1951 година 588, во 1961-година 543, во 1971 го- 
дина 433, во 1981 година 423, а во 1991 година 347 
житсли. Населението произведува тутун, компи- 
ри, жито и други земјоделски производи, а дслум- 
но се занимава и со сточарство.

20) ДЕЈНЛИ
-ЛИГЕРИ Λυγερή
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Десетина километри северозападно од Ко- 
жани на надморска височина од 690 метри (21°43 
х 40°20') лежи селото Дејнли. Тоа претставува са- 
мостојна оппггина во Кожанската околија (н. од
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19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна повр- 
шина на оппггинскиот атар од 13 квадратни кило- 
мс гри. Во минатото селото било населено исклу- 
чително со турско население, па како гакво во по- 
писот од 1913 година е регистрирано со 431, а во 
1920 година со 452 жители. По присилното исслу- 
ван>е на Турците во 1923 година, по сила на Лозан- 
ската конвенција, тука биле населени бегалски се- 
мејства. Нивниот број во 1928 година изнесувал 
249, во 1940 година 343, во 1951 година 396, во 
1961 година 323, во 1971 година 209, во 1981 годи- 
на 204, а во 1991 година 191 жител. Населенисто 
произведува жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а дслумно се занимава и со сточарство.

21) ДЕЛИНО
-ТРИГОНИКОН Τριγωνικόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Околу 12 километри југозападно од Серфи- 
џе, недалеку од патог што од Кожани води за 
Еласона, на надморска височина од 750 метри 
(2Г56' х 40°07') е сместено селото Делино. Тоа 
прстставува самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 17 ква- 
дратни километри. Селото отсекогаш претставу- 
вало чисто грчка населба, така што во етнички 
поглед не претрпело никаква промена. Според 
пописот од 1913 година имало 387 жители, во 
1920 година 409, во 1928 година 484, во 1940 годи- 
на 508, во 1951 година 575, во 1961 година 628, во 
1971 година 480, во 1981 година 458, а во 1991 го- 
дина 381 жител. Населението произведува жито, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

22) ДЕМИРЏИЛАР
-СИДЕРАС Σιδεράς
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 29 ква- 
дратни километри. Расположено е околу 15 кило- 
метри северозападно од Кожани и околу 4 кило- 
метри јужно од Гурчова на надморска височина 
од 950 метри (2Г42' х 40°23'). Селото Демирџилар, 
како и околните села, до 1923 година било на- 
селено со Турци. Како такво во пописот од 1913 
година е регистрирано со 395, а во 1920 година со 
446 жители. По присилното иселување на Турци- 
те во 1923 година, по сила на Лозанската конвен- 
ција, тука биле сместени исклучително бегалски 
семејства, чиј број во 1928 година изнесувал 268 
жители. Селото во 1940 година имаше 363, во 

1951 година 391, во 1961 година 389, во 1971 годи- 
на 275, во 1981 година 313, а во 1991 година 318 
жители во чиј број влегуваат и малобројните жи- 
тели од соседното село Таракчилар. Населението 
произведува компири, тутун, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

23) ДОРТАИЛИ
- ТЕТРАЛОФОН Τετράλοφον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Кожани и југозападно од 
Бер, крај главниот пат што води од Бер за Ко- 
жани, на надморска височина од 730 метри (21°58' 
х 40°23') лежи селото Дортанли. Тоа е самостојна 
општина во Кожанската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 25 квадра гни километри. Се- 
лото Дортанли, како и сите други села од овој 
регион, до 1923 година било населено исклучи- 
телно со турско население. К'нчов го спомнува 
со 398 турски 1ители, додека во пописот од 1913 
година е регистрирано со 541, а во 1920 година со 
594 жители. По присилното иселување на Турци- 
те во 1923 година, по сила на Лозанската конвен- 
ција, грчките власти тука населиле исклучително 
бегалски жители од Мала Азија (туркофони). 
Сслото со доселените жители во 1928 година 
имало 567 души, во 1940 година се попишани 841, 
во 1951 година 763, во 1961 година 790, во 1971 и 
во 1981 година 457, а во 1991 година 487 жители. 
Населението произведува тутун, жито, компири 
и други земјоделски производи, а делумно се 
занимава и со сточарство. Во селото е сместена и 
жандармериска стнаица која врши надзор над 
неколку околни села.

24) ДРАБУТАНИШТА
- МЕТАМОРФОСИС (СОЛИНАРИ) 
Μεταμόρφωσις (Σωληνάρι)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 12.3.1928, Вл. в/к бр. 81/14.5.1928)

Пе гнаесетина километри југозападно од Ко- 
жани, јужно од патот што од Кожани води за 
Гребен, на надморска височина од 780 метри е 
сместено селото Драбутаништа (2Г4Г х 40°15'). 
Тоа претставува самостојна општина во Кожан- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 од 
1918), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 20 квадрагни километри. Неговото население 
уште од поодамна било чисто грчко и во етнички 
поглед до денес нема претрпено никакви проме- 
ни. Селото во пописот од 1913 година е регистри- 
рано со 526, во 1920 година со 436, во 1928 година 
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со 541, во 1940 година со 674, во 1951 година со 
676, во 1961 година со 798, во 1971 година со 563, 
во 1981 годнна со 549, а во 1991 годипа со 546 
жители. Нсговото население произведува жиго, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
дслумно се занимава и со сточарство.

25) ДУГЏИЛАР
ΚΟΙГГОВУНИОН Κοντοβούνιον 

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Петнаесетина киломстри југоисточно од Ко- 
жани и 4 километри западно од реката Бистрица, 
на надморска височина од 350 метри е сместено 
малото село Дугџилар (21°53* х 40°13'). Тоа е са- 
мостојна општина во Кожанската околија (н. од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). во чиј состав 
влегува и селото Кула (Пиргос). Вкупната повр- 
шина на оппггинскиот атар изнесува 5 квадратпи 
километри. Иако носи турско име, се чини оти во 
селото живееле уште од порано грчки семејства, 
бидејќи никаде не с регистрирано дека се населе- 
ни доселенички ссмсјства. Селото во попнсот од 
1913 година е регистрирано со 89 жители, во 1920 
годипа имало 91, во 1928 година 105, во 1940 го- 
дина 117, во 1951 година 154, во 1961 година 170, 
во 1971 година 132, во 1981 годииа 123, а во 1991 
дина 104 жители. Населението произведува жи- 
га, гутун и други земјоделски производи, а дс- 
лумно се занимава и со сточарство.

26) ЃУЗОВО (ОЌУЗ ОВА)
- СКАФИ Σκάφη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Источно од Кожапи и југозападно од Бср, 
околу 5 километри јужно од главниот пат што од 
Бер води за Кожани, до неодамна било сместсно 
селото Ѓузово (22°0Г х 40°20'). Тоа претставувало 
самостојна општина во Кожанската околија (н. 
од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 34/13.2.1931), со вкупна по- 
вршина на опипгинскиот атар од 11 квадратни ки- 

„лометри. Селото Гузово, како и сите други окол- 
ни села, до 1923 година било населено исклучи- 
телно со турско насление. Како такво, во пописот 
од 1913 година е регистрирано со 225, а во 1920 
година со 283 жители. По присилното исслуван.с 
на Турците во 1923 годипа, по сила на Лозанска- 
та конвенција, грчките власти тука насслиле ис- 
клучително бсгалски жители од Мала Азија (тур- 
кофони), чиј број во 1928 година изнесувал 188 
души. Ѓузово во 1940 година имаше 260, во 1951 
година 271, а во 1961 година 223 жители. Во 1971 
година поради масовно иселување во поголемитс 
градови нивниот број се намали на само 12. Во 
пописот од 1981 година селото е избришано од 

евидснциЈа, а атарог на селото влсзс во општи- 
ната Софулар. Во ова село иа 13 април 1943 го- 
дина беше убиен Лазо Грповски, инструктор на 
11окраинското биро на КПГ за Егејска Македо- 
нија, познат првоборец од селото Д'мбени - Ко- 
сгурско. Во времсто на Втората светска војна, 
заедно со околното туркофонско население по 
потекло од Мала Азија, сслото се стави во служ- 
ба на германскиот окупа гор и на крајната грчка 
дссница, бранејќи го виталниот пат кој од Солун 
и Бср преку Кожапи води за Атина.

27) ЕВРЕНЕСЛИ
- АНАТОЛИКОН Ανατολικόν
(II. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Кожани, крај главниот 
пат што води од Кожани за Бер, и само едсн ки- 
ломстар источно од селото Софулар, на надмор- 
ска височина од 690 метри е сместено малото 
ссло Евренесли (21°59' х 40°22’). Административ- 
но влегува во составот на општината Софулар. 
Неговото население се до 1923 година било тур- 
ско. Како такво, во пописот од 1913 година село- 
то с рсгистрирано со 131, а во 1920 година со 125 
турски жители. По нивното иселување во 1923 
година тука биле населени 116 бегалски жители, 
колку ш го броело селото во 1928 година. Во по- 
писот од 1940 година бројот на нсговите жители 
е пресметан во составот на селото Софулар. Во 
1951 годипа селото е евидентирано со 183, во 1961 
година со 160 жители. Во 1971 година, поради 
исслување во поголемите градови, нивниот број 
опадпа на 112, а во 1981 година на само 68. Во 
1991 година се попишани 87 жители. Населени- 
ето произведува тутун, жито и други земјоделски 
производи, а делумпо се занимава и со сточар- 
ство.

28) ЕНИ ЌОЈ
-АРГИЛОС Άργιλος
(и. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу осум километри југозападно од Ко- 
жани на надморска височина од 720 метри е смес- 
тено селото Ени Ќој (2Г45' х 40°16'). Тоа прет- 
сгавува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкуп- 
иа површина на општинскиот атар од само 
квадратни киломе гри. Селото до 1923 година би- 
ло насслепо со Турци. Како такво, во пописот од 
1913 година се води со 326, а во 1920 година со 
366 жители. По присилното иселување на Тур- 
ците, по сила па Лозанската конвенција, во 1923 
година во него биле населени бегалски семејства. 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 313. 
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во 1940 година 320. во 1951 година 317, во 1961 го- 
лина 292, во 1971 година 234, во 1981 година 208. а 
во 1991 година 257 жители. Во селото се произ- 
ведува жито, тутуп и други земјоделски про- 
изводи, додека сточарството, поради ограниче- 
ните пасишта, е слабо развиени.

29) ЗИНДАНИ
- МОНИ СГАНУ
(КСЕНДАНИ, КСИНДАНИ, МОНИ 
ЗИДАНИУ, МОНИ КСИНДАНИУ) 
Μονή Στανού (Ξενδάνι, Ξινδάνι, 
Μονή Ξινδανίου)

Три километри западно од селото Микро- 
валтон и исто толку источно од реката Бистрица, 
во атарот на општината Трановалтон, на надмор- 
-<а височипа од 590 метри е сместен манастир кој 
има повсќе имиња, но главно е познат како Мони 

тану. Под тоа име е регистриран при пописот 
■д 1940 година и така се води до деиес (2Г52' х 

40°05'). Во пописот од 1913 година е регистрирап 
како Зиндани со 26 жители, а во пописот од 1920 
годипа како Ксиндани (види наредба од 11.10.

•'19, Вл. в/к бр. 229 од 1919 година) со 13 жители, 
сите од машки пол. Во пописот од 1928 годипа 
м анастирот с регистриран како Ксендани со само
- жители (тројца мажи и две жени). Во пописот 
од 1940 година првпат се спомнува со новото имс,

Мони Стану со 11 жители, сиге од машки 
-·<ι. што зборува дека се работи за монаси. Ма- 
■астирот при пописот од 1951 година се спомнува 
оо еден жител, додека во пописо г од 1961 годипа 
■х евидентирани 7, во 1971 година 11, во 1981 го- 
Јана 36, а во 1991 година 7 жители.

30) ЗООДОХОС ПИГИ Ζωοδόχος Πηγή

Североисточно од Хандова (Полимилос), 
срај самиот пат што води од Кожани за Бер, па 
-.-.дморска височина од 1.300 метри (22°05' х 40"24') 
■ Граѓанската војна е подигната нова населба 
се работи за еден постар манастир) позната иод 
■мето Зоодохос Пиги, која административно 
жлегува во составот на општината Хандова. Прв 
«ат се спомнува во пописот од 1961 година со 30 
жжтели. Во 1971 година нивниот број е сведеи 
само на тројца, додека во 1981 година бројот на 
гателите повторно се зголеми на 25, а во 1991 

гина се евидентирани 23 жители.

31) ИЕРА МОНИ АНАЛИГ1СЕОС
Ιερά Μονή Αναλήψεως

Во атарот на градската општина Кожани
- 50’ х 40°19'), во пописот од 1971 година е реги- 

стрирапа нова населба (манастир) со 47 жители, 
која во 1981 година има 57, а во 1991 година 60 
жителп. Оваа населба е сместена на околу пет 
километрн североисточно од Кожани, на два ки- 
лометра северно од патот што од Кожани води 
за Еласона и Атина. Нејзината надморска висо- 
чина изнесува 670 метри.

32) ИЗВОР (АК БУНАР)
- ЛЕВКОВРИСИ (ИЗВОРОС) 
Αευκόβρυση (Ίζβορος)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Чс гири километри јужно од Кожапи на над- 
морска височина од 650 метри е сместено селото 
Извор (2Г47’ х 40°16'). Тоа претставува самостој- 
на општина во Кожанската околија (н. од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на 
оиштинскиот атар од 7 квадрагни километри. 
Иако носи македонско име, селово уште од пора- 
по било иапуштено од словенското население и 
до 1923 годииа во него живееле Турци. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 687 Турци, додека во 
пописот од 1913 година сс води со 334, а во 1920 
година со 667 жители. По присилното иселуван.е 
на Турците во 1923 година, по сила на Лозанска- 
та конвенција, грчките власти гука населилс бе- 
галски семејства, чиј број во 1928 година изнесу- 
вал 486 жители. Во 1940 година селото има 638, 
во 1951 година 693, во 1961 година 730, во 1971 го- 
дина 629, во 1981 година 851, а во 1991 година 922 
жители. Населението произведува жито, ту гун и 
други земјоделски производи. Поради ограниче- 
ните пасишта сточарството е слабо развиено.

33) ИЛЕСЛИ (ЛЕСЛИ)
-ИНОИ Οινόη
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Четиринаесст километри североисточно од
Кожани на надморска височина од 760 метри се 
наоѓа селото Илесли (21°55' х 40°19'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кожанската околија 
(н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 22 квадратни 
километри. Селото Илесли, како и сите околни 
села, до 1923 година био населено со Турци. Спо- 
рсд пописите, во 1913 година имало 410, а во 1920 
година 427 жители. По принудното иселување на 
Турците во 1923 година, по сила на Лозапската 
конвенција, грчките власти тука населиле пого- 
лем број бегалски семејства од Мала Азија (тур- 
кофони), со вкупно 384 жители, колку што имало 
селото во 1928 година. Нивниот број се зголемил 
во 1940 година на 501 жител, во 1951 година има- 
ше 435, а во 1961 година 405 житсли. Во 1971 го- 
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дина, поради поголемо иселување во поголемитс 
градови, бројот на жителите се намали на 203, во 
1981 година на 180, а во 1991 година се евиденти- 
рни 198 жители. Населението произведува тутун, 
жито и други зсмјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

34) ИНДЕЛОВА (ИПДЕЛОВО)
- АВГИ (АВЛИЈАНА, АГИЈА АНА) 
Αυγή (Αβλίανα, Αγία Άννα)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 4.11.1927, Вл. в/к бр. 306/22.12.1927) 
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955)

Селово до нсодампа претставувапге самостој- 
на оппггина во Кожанската околија (н. од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Лсжи на надморска 
височина од 880 метри (22°03' х 40°2Г). Вкупната 
површина на општинскиот атар изиссува 20 ква- 
дратни километри. Дснес влегува во составог на 
новоформираната градска општина Хандова. Ова 
нскогашно турско село, кос три пати го мснува- 
ло своето име (види погоре паредбите и броевите 
на Владиниот весник), во 1913 година се води со 
353, а во 1920 година со 424 турски житсли. ГЈо 
нивното присилното иселување во 1923 година, 
по сила на Лозанската конвепција, грчките вла- 
сти тука населиле бегалски семејства од Мала 
Азија (туркофони), чиј број во 1928 година изне- 
сувал 226 жители. При пописот од 1940 година 
имаше 280, а во 1951 година само 19 жители. Иа_ 
малувањето иа бројот на жителитс се должи иа 
реакционерноста на населеиието, кое во голема 
мера настрада во Втората светска војна и за вре. 
ме на Граѓанската војна. Меѓутоа, во 1961 година, 
бидејќи во меѓувремс неговите жители се вратија 
во сслого, нивниот број изнесувашс 193, во 1971 
година, поради помасовпо иселување во поголе- 
мите градови, повторно се намали на 97, во 1981 
година па 69 жители, а во 1991 година се попиша- 
ни 73 жигели. Населението произведува жито, 
тутун и други зсмјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

35) ИНЕОВА
- АКРИНИ Ακρινή
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Селото Инеова е сместено околу 20 киломе- 
три североисточно од Кожани и исто толку југо- 
исгочно од Кајлари. Тоа е самостојна оппгпша во 
Кожанската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 38 квадратни киломстри. Расположено с 
на западните падини на планината Каракамсн, на 
надморска височина од 840 метри (2Г’54’ х 40°26’). 

Иако носи максдонско име, од дамнина било на- 
селено со Турци. Како такво, во пописот од 1913 
година се води со 703, а во 1920 година со 906 жи- 
гели. По иселувањето на Турците тука биле насс- 
лени бегалски семејства од Мала Азија (турко- 
фони) чиј број во 1928 година изнесувал 552, а во 
1940 година 974 жители. По војната во 1951 годи- 
на Инеова имаше 882, во 1961 година 1.021, во 
1971 година поради помасовно иселување во по- 
голсмите градови бројот на житслитс се намали 
па 790, за повторно да се качи во 1981 година на 
1.047, а во 1991 годипа на 1.163 житсли. Населс- 
нието произведува жито, компири, тутуп и други 
земјоделски производи, а делумно сс занимава и 
со сточарство.

36) ИСЛАМЛИ
- КИЛА (ЛАМНИДЕС)
Κοίλα (Λαμνήδες)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна оппггина во Кожанската 
околија (н. од 5.7.1930, Вл. в/к бр. 243/16.7.1930), 
во чиј состав влегува и селото Раџилар. Вкупната 
површина на селскиот атар изнссува 10 квадрат- 
ни километри. Селото Исламли е расположено 4 
километри севсрно од Кожани, крај главниот пат 
што од Кожани води за Кајлари, на надморска 
височина од 690 мстри (2Г48’ х 40°20'). Неговото 
население до 1923 година го сочинувалс Турци. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 207 турски 
жители, додека во 1913 година с регистрирано со 
76, а во 1920 година со 188 жители. По нивното 
иселувањс во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле сместени 60 
бегалски семејсгва со 236 жители. Според попи- 
сот од 1928 година селото имало 317 жители, во 
1940 годииа се попишани 320, во 1951 година 336. 
во 1961 година 369, во 1971 година 337, додека во 
1981 година бројот на житслите се зголеми на 
839, а во 1991 година на 1.401 жител. Населе- 
пието произведува жито, гутун и други земјо- 
делски производи, а делумно е развиено и сто- 
чарствого.

37) ИСЌУПЛЕР
- -КИЈ1АС Κοιλάς
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

На надморска височина од 670 ме гри (2Г55 
х 40°22') крај главниот пат што води од Кожан· 
за Бер, помалку од 20 километри североисточвс 
од Кожани, лежи селото Исќуплер. Тоа претста- 
вува самостојна оппггина во Кожанската околиј» 
(н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупв* 
површина на опиггинскиот атар од 22 квадратз 
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километри. Селото Исќуплер до 1923 година би- 
ло населено исклучително со турско население. 
Како такво К'нчов го спомнува со 207 жители 
Турци, додека во 1913 година е регистрирано со 
228, а во 1920 година со 225 жители. По нивното 
присилно иселување во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, грчките власти тука на- 
селиле бегалски семејсгва од Мала Азија. Бројог 
на житслитс во 1928 година изнесувал 422, во 
1940 година 580, во 1951 година 632, во 1961 годи- 
па 631, во 1971 година 410, во 1981 година сс па- 
мали на 363, а во 1991 година се попишани 379 
жители. Насслението произведува гутун, жито п 
други земјоделски производи, а делумно се запп- 
мава и со сточарс гво.

Ипшклар (22°02' х 40°22'). Оваа мала населба која 
К'пчов ја спомнува со 137 жители Турци, во 1913 
година е регистрирана со 136, а во 1920 година со 
120 жители. По иселувањето на Турците во 1923 
година тука биле населени десетина бегалски се- 
мејства од Мала Азија (туркофони), со вкупно 42 
жители, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во 1940 година имаше 57, во 1951 година 56, 
во 1961 година 31, во 1971 година само 11 жители, 
за да се зголеми нивниот број во 1981 година на 
42, а во 1991 година повторно да опадне на 24. 
Основеп производ на селото е тутунот, а делумно 
се произведува и жито. Населението во помала 
мсра се занимава со сточарство.

38) ИШАКЛАР (АШИКЛАР)
- АГИОС ХАРА.ПАМПОС
Άγιος Χαράλαμπος
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Кожани и југозападно од 
Бср, речиси на половииа растојание меѓу двата 
града, крај самиот главен пат на надморска висо- 
чина од 720 метри (22°00' х 40°23') лсжи сслого 
Ишаклар. Тоа претставува самостојна опптша во 
Кожанската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиог 
атар од само 15 квадратни киломегри. Ишаклар 
до 1923 година било населепо исклучително со 
турско население. Како такво, К'нчов го спомну- 
ва со 319 житсли Турци. Во 1913 година е регис- 
трирано со 347, а во 1920 година со 388 жители. 
По нивното присилно иселување во Турција во 
1923 годипа, по сила па Лозанската копвепција, 
грчките власти тука населиле поголсм број бс- 
галски семејства од Мала Азија (туркофони), со 
вкупно 267 жители, колку пгго бросло селото во 
1928 година. Во 1940 година селото имаше 391, во 
1951 година 331, во 1961 година 332, во 1971 годи- 
на 211, во 1981 година 187, а во 1991 година 192 
жители. Населението произведува тутун, жито и 
други земјоделски производи, додека поради ог- 
раничените површини на пасиштата сточарство- 
то е слабо развиепо.

39) ИШИКЛАР
-ЛЕВЕНТИС Λεβέντης
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Североисточно од Кожани и југозападно од 
Бер, во непосредна близина и западно од селото 
Хандова, под чија општина и припаѓа, крај глав- 
ниот пат 11ΓΠ) води од Бер за Кожани на надмор- 
ска височина од 795 метри лежи малото село

40) ЈУНУЗЛУ (ЈАНОЗЛУ) 
-НЕАСИГИ Νέα Σιγή 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Некогаш големо турско село сместено крај 
главниот пат што води од Кожани за Серфиџе и 
Лариса, оддалечено само еден километар јужно 
од селото Кичилер, под чија општина и припаѓа. 
I Јсговата надморска височина изнесува 420 метри 
(21 °56’ х 40°16'). К'нчов го спомнува со 419 жите- 
ли, додека во 1913 година е регистрирано со 501, 
а во 1920 година со 498 жители Турци. По нив- 
ното принудно иселување во 1924 година тука би- 
лс населени повеќе бегалски семејства од Мала 
Азија со вкупно 276 жители, колку пгго броело 
селово во 1928 година, кога се уште имало статус 
на самостојна општина. Меѓутоа, поради посте- 
псното иселување, селото го загуби статусот на 
самостојна оппггина и во 1930 година е приклуче- 
но кон општината Кичилер и како такво во по- 
писот од 1940 година е евидентирано само со 171 
жптел. Во Граѓанската војна селото прилично 
настрада, но всднаш по војната е обновено и во 
него сс доселени поголем број жители од попа- 
сивните села, така што дојде до зголемување на 
бројот на неговите жители. Така во 1951 година 
во селото се регистрирани 394 жители. Меѓутоа, 
поради непосредната близина и споеноста со се- 
лото Кичилер, Јунузлу престана да се води како 
посебна населба, така што во пописите од 1961, 
1971, 1981 и 1991 година бројот на неговите жите- 
ли е прссметан во бројот на жителите на селото 
Кичилер (Ватилакос). Селото е прилично имот- 
но, има развиено сточарство и земјоделство. Во 
последно врсмс произведува многу градинарски 
култури и овошје, бидејќи дел од земјипггето се 
наводнува од водите на новото акумулационо 
езоро на реката Бисгрица со кое граничи и кое 
при зајазувањето поплави и дел од површинитс 
на селскиот атар.
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4ί) КАЛИВИЈА (КОЛИБИ)
-КАЈ1ИВИЈА Καλύβια

Како населба со 587 жители се спомнува во 
поппсот од 1913 година. Меѓутоа, во наредните 
пописи населба га не сс спомнува, пгго упатува на 
фактот дска се работи за привремена сгочарска 
паселба, најверојатно во западните падинп на 
планината Каракамен, во атарите на општините 
Инеова или Топчилар.

42) КАЛЈАНИ
- ΕΛΗΙΊ Αίαν ή
(и. од 9.2.1926, Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

Двассстина километри јужно од Кожани п 
четирп километри севсрно од реката Бистрица 
на надморска височина од 540 метри с сместено 
сслото Калјанп (2Г49' х 40°10'). Тоа претставува 
самостојна општипа во Кожанската околија (н 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна по- 
вршииа иа ошптинскиот атар од 52 квадратпи ки 
лометгри. Селото, иако носи македопско име, одам- 
на с населено со Грци. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 900 жители Грци. Во 1913 година с 
регистрирапо со 587, во 1920 година со 705, во 
1928 годипа со 858, во 1940 година со 1.0.36, во 
1951 година со 1.312, во 1961 година со 1.707, во 
1971 година со 1.521 жнтсл, за бројот на жите- 
лите повторно да се зголеми во 1981 година на 
1.867, а во 1991 година на 1.946 жи гели. Најмногу 
се произведува жито, потоа тутун и други земјо- 
дслски производи, а рслативно добро е развисно 
и сточарството. Во селото се сместени жандар- 
мериска станица и пошта.

4.3) КАЛЈОМБАСИ
- КАЈ1АМЈА Καλαμιά
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Десстина километри западно од Кожани, на 
надморска височина од 690 метри, крај патот што 
од Кожани води за Грсбен сместено е селото Ка- 
лјомбаси (2Г42' х 40°19'). Тоа претставува само- 
стојна опиггина во Кожанската околија (н. од 
12.4.1930, Вл. в/к бр. 120/19.4.1930), со вкупна по- 
вршина на ошптинскиот атар од 7 квадратни ки- 
ломе гри. Сслото во минатото било населено ис- 
клучигелно со турско населеиие. Како такво, во 
пописот од 1913 година е регистрирано со 28.3, а 
во 1920 година со 368 жители. По присилното 
иселување на Турците во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, лука биле населени 85 бс- 
галски семејства со вкупно 382 жители, меѓутоа 
во официјалниот попис од 1928 година бројот на 
житслитс од ова село е пресметан во состав на 

сслото С ари Ханлар, под чија општина сс наоѓа- 
1пе. Според пописот од 1940 година селото Кал- 
јомбаси имаше 454 жители, а во 1951 година 496, 
потоа бројот на жителите опаѓа, така што во 
1961 година има 393, во 1971 година 238, во 1981 
годпна 215, а во 1991 година сс свидентирани 271 
жител. Нассленисто ироизведува жито, тутун и 
други зсмјоделски производи, а поради ограниче- 
нитс пасипгга сточарството е слабо развиено.

44) КАЛТАДЕС
- ПРОСИЛИОН Προσήλιον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Мало село во составот на општината Рахово 
(Нолирахон). Сместспо е на надморска височина 
од 500 метри (21 °57' х 40"09'), на 6 километри југо- 
западно од Ссрфиџе, крај самиот пат што од Ко- 
жани и Серфиџс води за Еласона и Атипа. Адми- 
нистратпвпо влсгува во составот на општината 
Рахово. Неговото нассление с домородно, грчко, 
и селото како гакво во 1913 година е евиденти- 
рано со 93, во 1920 година со 86, во 1928 година 
со 147, во 1940 гбдина со 199, во 1951 година со 
272, во 1961 година со 299, во 1971 година со 276, 
во 1981 година со 291, а во 1991 година со 243 жи- 
тели. Населението произвсдува жиго, гутуп и 
други зсмјоделски производи, а дслумно се зани- 
мава и со сточарство.

45) КАРАГАЧ
- МАВРОДЕНДРИОН Μαυροδένδριον 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Десетина киломегри северно од Кожани и 
два киломстра западно од главниот пат што од 
Кожани води за Кајлари, на надморска височина 
од 720 метри лсжи селото Карагач (2Г47' х 40°23'). 
Тоа претставува самостојпа општина во Кожан- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 од 
1918), со вкупна повришна на општинскиот агар 
од 34 квадратни километри. До 1923 година село- 
то било населено исклучително со турско населе* 
пис. Како такво, во пописотод 1913 година с еви- 
дентирано со 818, а во 1920 година со 802 жители 
Ί ‘урци. По присилното иселување на Турците во 
1923 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле населени бегалски семејства со вкупно 
1.084 житсли, колку што броело селото во 1928 
година. Во пописот од 1940 година селото е еви- 
ден гирано со 1.404, во 1951 годииа со 1.282, во 1961 
година со 1.38.3, во 1971 година со 980, во 1981 го- 
дина со 1.135, а во 1991 година со 1.162 жители. 
Нсговото население произведува жито, тутун и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.
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46) КАРАЏИЛАР
-ДРЕПАНОН Δρέπανο ν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Помалку од десетина километри североис- 
точно од Кожани, на надморска височина од 700 мс- 
три, сместсно е селото Караџилар (2Г5Г х 4О”2Г). 
Тоа претставува самостојна ошптина во Кожан- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), 
со вкупна површина на општинскиот а гар од 30 
квадратни километри. Караџилар до 1923 годпна 
било пасслено исклучително со турско население. 
Како гакво, К'нчов го спомнува со 568 жителл 
Турци, додека во 1913 година е евидентирано со 769, 
а во 1920 година со 660 жители. По присилното исе- 
лување на Турците во 1923 година, ио сила на Ј1о- 
занската конвенција, грчките власти тука населилс 
бегалски семејства од Мала Азија, чие население 
во 1928 година изнесувало 823 жители. Во 1940 
година селото имало 913, во 1951 година 952, во 
1961 година 1.199, во 1971 година 817, во 1981 година 
838, а во 1991 година 1.08.3 жители (во оваа бројка 
сс пресметани и жителите од соседното село 
Ливади, кое се смета за споено со Караџилар).

47) КАРПУЏИЛАР
- АН ГОТОПОС' (КОСКИЊА)
Ανθότοπος (Κοσκινιά)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. бр. 81/22.1.1961, Вл. в/к бр. 20/14.2.1961)

Северозападно од Кожани па растојание од 
15 километри е сместено малото село Карпуџп- 
лар (21°40' х 40°20'), кое лежи на надморска ви- 
сочина од 750 метри. Селого Карпуџилар прет- 
ставува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 1.3.1933, Вл. в/к бр. 66/18.3.1933) со вкуп- 
на површина на оппггинскиот атар од 24 квадрат- 
пи километри. До 1923 година било населено ис- 
клучително со гурско население. Како такво, село- 
то во пописот од 1913 година е евидентирано со 
270. а во 1920 година со 323 жители. По нивното 
присилно иселување во Турција во 1923 година грч- 
ките власти тука населиле бегалски семсјства, чиј 
број на жители во 1928 година изнссувал 173. Спо- 
ред пописиге од 1940 и 1951 година во Карпуџи- 
лар имало по 211 жители. Во 1961 година се еви- 
дентирани 242, во 1971 година 178, во 1981 година 
177, а во 1991 годииа 203 жители. Населението про- 
изведува тутун, жиго, компири и други земјоделск» 
производи, а делумно е развиено и сточарството.

48) КАСГАЊА
-КАСГАНЕА Καστανέα

Кастања е едно од иајголемите села и само- 
стојна општина во Кожанската околијата (н. од 

19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна по- 
вршнпа на општинскиот атар од 49 квадратни ки- 
лометри. Сместено е три километри југоисточно 
од Серфиџе, на надморска височипа од 1.050 Με
τρ» на југозападпите падини на плапипата Тита- 
рио (22°0Г х 40°10'). Ова село отсекогаш било на- 
сслсно со грчко население, меѓу кое не се на- 
оѓале бсгалски семејства. Во пописот од 1913 го- 
днпа с свидентирано со 861, а во 1920 година со 
762 жители. Потоа бројот на жителите расте, та- 
ка што Кастања во 1928 година има 786, во 1940 
годпна 1.064, во 1951 година 1.117, а во 1961 годи- 
на 1.268. Оттогаш бројот на жителите почнува да 
опага, па во 1971 година има 954, во 1981 година 
794, а во 1991 година 534 жители. Населението 
произведува компири, тутун, жито, а поради по- 
волнитс услови за сточарење, делумно се заиима- 
ва и со сточарство.

49) КАТАФИГИОН Καταφύγιον

11екогашно големо ссло со физиономија на 
мало гратче и самосгојпа општина во Кожанска- 
та околија (». од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). 
Расположсно е југоисточно од Кожани и северо- 
источно од Серфиџе, на југозападнитс падини на 
плаппната Пиерија, на надморска височина од 
1.400 мстри (22°08' х 40°16'). Површината па оп- 
штинскиот атар изнесува 44 квадратни киломе- 
трн. Катафигион во 1913 година е евидентиран со 
2.877 жители, во 1920 година имал 2.728, во 1928 
годипа 1.471, во 1940 година 1.566 жители. Селото 
многу настрада во времето на Втората светска 
војна од окупаторот, а исто така и за време на 
Граѓанската војна. Поради тоа во 1951 година се- 
лово е евидентирано само со 16 жители, меѓутоа 
во 1961 година бројот па жителиге се качп па 
188, за да се намали во 1971 година на 23 и по- 
вторно во 1981 година да се качи па 127, а во 1991 
годнна имаше 218 жители. Неговото населепие 
делумно се нсели во прскуокеанските земји, за 
што постоеше традиција од порапо, а делумно во 
поголемите градови во земјата. Во минатото ту- 
ка било развиено сточарството, за што постоеле 
идсални услови, и се произведувале големи коли- 
чества компири и други зсмјоделски производи. 
Околната гора обилува со костени и ореви, чии 
плодови се собираат во големи количества.

50) КАХРИМАНЛИ (КАРАМАНЛИ)
КРЕМАСТИ Κρεμαστή

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село сместено на еден километар ис- 
точно од Исќуплер, крај самиот пат што од Ко- 
жани води за Бер, на надморска височина од 570 
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мстри (2Г57' х 40°22'). Административно влегува 
во составот на ошптината Исќуплер. До 1923 го- 
дина било населепо со Турци. К'нчов го спомнува 
со 35 турски жители, во 1913 година е евидснги- 
рано со 84, а во 1920 година со 94 житсли. По 
иселувањето на Турците во 1923 година тука би- 
ле населени 34 бегалски ссмсјсгва од Мала Азија 
(туркофони) со вкупио 150 жители, колку што 
броело селото во 1928 година. Во 1940 година е 
евидентирано со 221, во 1951 година со 246, во 
1961 година со 234, во 1971 година со 132, во 1981 
година со 141, а во 1991 година со 113 жители. На- 
селението произведува жито, тугун и други зе- 
мјоделски производи, а делумпо се заиимава и со 
сточарство.

51) КЕРАСЈА
- КЕРАСЕА Κερασέα

Околу 13 километри» јужно. од Кожани на 
надморска височина од 540 метри е сместено 
селото Керасја (21°48* х 40° 12'), кое претставува 
самостојна општина во Кожанската околија (н. 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкуппа по- 
вршина иа опиггинскиот атар од 31 квадратен 
километар. Во состав на оваа опиггина влегува и 
ссло го Ктени, а од неодамна и селото Милотини. 
Керасја отсекогаш било населено со грчко насе- 
ление. Како такво, К'нчов го спомнува со 85 жи- 
гели, во 1913 година е евидентирано со 79, во 
1920 година со 94, во 1928 година со 112, во 1940 
година со 173, во 1951 година со 176, во 1961 го- 
дина со 216, во 1971 година со 204, во 1981 година 
со 219, а во 1991 година со 207 жители. Населе- 
нието произведува жито, тутун и други земјодел- 
ски производи, а делумно е развиено и сточар- 
ството.

52) КЕСАРИЈА Καισαρεία

Оддалечено помалку од 20 километри југо- 
источио од Кожании и 3 километри западно од 
реката Бистрица, на надморска височина од само 
.330 метри е сместено селото Кесарија (21°52' х 
40°10'). Тоа претставува самостојна општина во 
Кожанскага околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), во чиј состав влегува и селото Бахче. 
Вкупната површина на општинскиот атар изнссу- 
ва 16 квадратни киломсгри. Населението на се- 
лото с домородно, грчко. Како такво, К'нчов го 
спомнува со 151 грчки жител. Во 1913 година е 
евидентирано со 319, во 1920 година со 350, во 
1928 годипа со 414, во 1940 година со 620, во 1951 
година со 702, во 1961 година со 856, во 1971 го- 
дина со 815, во 1981 година со 796, а во 1991 го- 
дина со 770 жители. Селото е мошне богато, би- 

дсјќи располага со плодни обработливи површи- 
ни. Населението произведува жито, тутун, ово- 
шје и други земјодслски производи, а делумно сс 
занимава и со сточарство.

53) КИРМЕЗИ ЌОЈ
- КОКИНАРАС Κοκκιναράς
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село кое административно влегува во 
составот на општината Деделер. Сместено е око- 
лу 12 километри северозападно од Кожани на по- 
малку од два киломстра североисточно од Де- 
делер (2Г40' х 40*49'). Неговата надморска висо- 
чина изнесува 720 метри. До 1923 година било на- 
селено со турско нассление. Како такво, во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 62, а во 
1920 година со 85 жители. По иселувањето на 
Турците во 1923 година тука биле населени 13 
бегалски семејства со вкупно 54 жигели, колку 
што броело селото во 1928 година. Според по- 
доцнсжните пописи бројот на жителите се дви- 
жсл вака: во 1940 година имало 77, во 1951 годи- 
на 89, во 1961 годипа 87, во 1971 година 54, во 
1981 година 50, а во 1991 година 48 жители. Насе- 
лението произведува тутун, жито и други земјо- 
делски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

54) КИЧИЛЕР
ВАТИЛАКОС Βαθύλακκος

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

Дванаесетина километри југоисточно од Ко- 
жани и 5 километри западно од реката Бистрица. 
крај главниот паг што води од Кожани за Серфи- 
џе, на надморска височина од 420 метри е сместе- 
но сслото Кичилер (2Г55' х 40°16'). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Кожанската околија 
(н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 17 квадратни 
километри. Селото до 1923 година било населено 
исклучително со турско население. Како такво. 
К'нчов го спомнува со 356 турски жители, додека 
во 1913 година е евидентирано со 436, а во 1920 
година со 526 жители. По присилното иселување 
на Турците во 1923 година, по сила на Лозанска- 
та конвенција, тука биле населепи 213 бегалски 
жители, колку што броело селото во 1928 годи- 
на. Во пописот од 1940 година бројот на жите- 
лите покажува зголемување, односно се качува 
на 553 души. Во времето на Втората светска вој- 
на неговото бегалско население, по потекло тур- 
кофони од Мала Азија, му се стави во служба на 
окупаторот, бранејќи ја виталната сообраќајнипа 
од Кожани за Серфиџе и Еласона, поради што ■
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настрада од единиците на ЕЛАС. Селото во по- 
писот од 1951 година с евидентирано со намалсн 
број житсли, односно тогаш имаше 338, во 1961 
година бројот на жителите се качи на 739, а во 
1971 година се иамали на 551 жител. Селото во 
1981 година се води со 604, а во 1991 година со 
617 жители. Последното зголемување на бројот 
на жителите се должи на соединувањсто со село- 
то Неа Сиги (Јунузлу), кое од 1961 година прсс- 
тана да се води како посебна населба (види и сс- 
ло Јунузлу). Населението произвсдува жито, ту- 
тун и други земјоделски производи, а делумно сс 
занимава и со сточарство. Во селото с сместена и 
жапдармериска станица, која врши надзор врз 
неколку околни села.

55) КОЖАНИ
-КОЗАНИ Κοζάνη

Оддалечен 136 километри југозападно од Со- 
лун, 62 километри од Бер, 29 километри југоисто- 
чпо од Кајлари и 25 киломезри источно од Сја- 
тиста, на надморска височина од 710 метри е рас- 
положен градот Кожани (2Г48' х 40° 18'). Тој всу- 
шност лежи во една котлина што претставува 
продолжение на котлинитс Пелагониска и Кај- 
ларска. Кожани со Солун е поврзан со пат и со 
железничка пруга, изградена по Граѓанската вој- 
на преку Кајлари и Сорович. Градот е доста стар. 
К нчов го спомнува со 3.000 Турци, 2.800 Грци и 
300 Власи (вкупно 6.100 житсли). Во 1913 година 
е евидентиран со 9.408, а во 1920 година со 10.334 
жители. Кожани е седиште на истоимениот ок- 
руг, формиран уигге во 1915 година (н. од 31.3. 
915, Вл. в/к бр. 120/1.4.1915), во чиј состав денес 

^легуваат: Кожанската, Населичката и Кајлар- 
схата околија. Статус на градска општина има 
упгге од основањето на општините во Македони- 
ја (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), а повр- 
■шната на градскиот атар изнесува 34 квадратни 
талометри. По иселувањето на турското населе- 
згае во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
■енција, тука биле населени 955 бегалски жите- 
в, од кои 136 дојдени пред 1922, а останатите по 
1922 година, што укажува иа фактот дека бројот 
■а Турците по Балканските војпи значително бил 
:-чален. Градот во 1928 година покажува извес- 
* зголемување - попишани се 12.702 жители. Во 
(940 година во него живеат 14.651, во 1951 година 
1~ 651, во 1961 година 21.537, во 1971 година 
13 240, во 1981 година нивниот број се качи на 
3·! 994, а во 1991 година на 31.553 жители. Посто- 
дното зголемување на бројот на населението се 
з лжи на големата миграција село - град, која на- 
гтана по Граѓанската војна и која се уште трае. 
Со тоа се промени и етничкиот состав на градог, 
<влејќи тука се населија голем број бегалци од 

Мала Азија (туркофони), како и Македонци од 
Кајларско, Власи од околината на Гребен итн. 
Во Кожани не с развиена индустрија, а неговото 
паселение се занимава со разни градски занима- 
н»а, како и со земјоделство. Новите доселеници 
од селата продолжуваат, по правило, да ги држат 
своиге имоти во селата и да ги обработуваат. Во 
близина на градог спрсма селото Џинџилер (Пе- 
трана) постои аеродром за врски со Солун, 
Атина и други краишта на Грција.

56) КОМУШЛАР
- ΑΒΡΑ (ПРАСИНАДА)
Αύρα (Πρασινάδα)

Околу два километра југозападно од селото 
Хејбели во нспосредна близина на западниот брег 
на новото акумулационо езеро на реката Бистри- 
ца, на надморска височина од 320 метри, лсжи ма- 
лото село Комушлар (22°02' х 40Ί7'). Селото адми- 
нистративно влегува во составот на оппггината 
Хсјбели. По се изгледа дека се работи за постара 
паселба иапупгтена порано од пеговите турски 
жители, бидејќи не сс спомнува ниту од К'нчов 
ни гу во пописите од 1913 и 1920 година. Како се- 
ло е обновена во 1924 година, кога тука биле на- 
селени дваесетина бегалски семејства од Мала 
Азија со вкупио 93 жигели, колку што броеше се- 
лото во 1928 година кога било и прсименувано во 
Прасинада. Во пописот од 1940 година не се спом- 
нува, бидејќи, најверојагно, бројот на неговите 
жители е пресметан во составот на Хејбели. Ко- 
мушлар настрада за време на Граѓанската војна, 
по која беше обновен и преименуван во Авра. Во 
пописот од 1951 година во селото се евидснтира- 
ни 124 жители, во 1961 година 152, во 1971 година 
82, во 1981 година само 56, а во 1991 година 51 
жител. Намалувањето на бројот на жителите се 
должи на фактот што извесеи број семејства се 
преселија во поголемите градски центри, додека 
неколку семејс гва се преселија во населбата ос- 
нована во седумдесеттите години во непосредна 
близина на Комушлар и крај самиот брег на но- 
воизграденото езеро, каде се преселија и извесен 
број ссмејства од селото Хејбели, а кое е познато 
под името Паралимни (види и с. Паралимни).

57) КОЏА МАТЛИ
- ВАТЕРОН Βατερόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна оппггипа во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкуппа површина на општинскиот атар од 18 ква- 
дратни километри. Селото е сместено 5 киломе- 
три западно од Кожани крај патот што води за
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Грсбен, на надморска височииа од 690 мстри 
(21°45’ х 40°18'). До 1923 година било насслсно ис- 
клучително со турско население. Како такво, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 436, а 
во 1920 година со 526 жители. По иселувањсто на 
Турците во 1923 година, по сила на Лозанската 
конвенција, грчките власти тука населиле бегал- 
ски ссмсјства, чиј број во 1928 година изнесувал 
600 жители. Во подоцнежните пописи бројот на 
жителите варира, така што во 1940 година имашс 
749, во 1951 година 702, во 1961 година 765, во 
1971 година 505, во 1981 година 615. а во 1991 го- 
дина 703 жители. Населението произведува жи- 
то, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

58) КРАНИК (ЏИНЏИРА)
- КРАНИДИЈА Κρανίδια
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Селото Краник се наоѓа 4 километри севе- 
розападпо од Серфиџе и два километра источно 
од реката Бистрица на надморска височина од 
320 метри (2Г57' х 40° 12'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Кожанската околија (н. од 19. 
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна иовршина 
на општинскиот атар од 12 квадратни киломсгри. 
По се изгледа дека селото во минатото било чис- 
то грчка населба. Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 245, а во 1920 година со 238 жи- 
тели. По 1923 година тука биле иаселени и 149 
бегалски жители, така игго тоа во 1928 година по- 
раснало на 430 жигели. Во 1940 година Краник е 
евидентиран со 678, во 1951 година со 787, во 
1961 година со 900, во 1971 година со 721, во 1981 
година со 730, а во 1991 година со 699 жители. 
Селото е доста богато, бидејќи располага со плод- 
ни обрабогливи површини. Неговото население 
произведува жито, гутун и други производи, а 
делумпо се занимава и со сточарство.

59) КТЕНИ
-КТЕНИОН Κτένιον

Релативно мала населба во составот на оп- 
штината Керасја. Сместена е јужно од Кожани 
на околу 4 километри југозападно од Керасја во 
југоисточното подножје на планината Бурино на 
надморска височина од 680 метри (21°47' х 40° 10'). 
Насслснисто с домородно, грчко. Како такво, се- 
лото во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 150 жители, во 1920 година со 136, во 1928 го- 
дина со 183, во 1940 година со 217, во 1951 година 
со 243, во 1961 година со 308, во 1971 година со 
210, во 1981 година со 211, а во 1991 година со 152 
житсли. Неговото население произведува компи- 

ри, жито, тутун и други производи, а делумно се 
занимава и со сточарство.

60) КУЈ1А
-ПИРГОС Πύργος

Југоисточно од Кожани, на два киломера се- 
вероисточно од Дугџилар, во чиј атар и влегува, 
сместено е селото Кула, кос лежи на надморска 
височина од 380 метри (2Г54' х 40° 13'). Селото 
одамна с населено со грчко населсние. Како так- 
во, К'нчов го спомнува со 77 Грци, а во пописот 
од 1913 година се евидентирани 97 жители, во 
1920 година 74, во 1928 година 101, во 1940 година 
140, во 1951 година 184, во 1961 година 190, во 
1971 година 157, во 1981 година 134, а во 1991 го- 
дина 135 жители. Неговото население произведу- 
ва жито, тутун и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

61) Ј1АВАНИЦА (Ј1АБАНИЦА)
-ЛАВА Λάβα
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Оддалечено околу пет километри југоисточ- 
но од Серфиџе, во југозападните падини на пла- 
нинага Титарио на надморска височина од 890 
мегри е смсстено старого село Лаваница (Лава) 
(22‘ΌΓ х 40°09'). Тоа прстставува самостојна оп- 
штина во Кожанската околија (н. од 19.12.1918. 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на оп- 
пггипскиот атар од 14 квадратии километри. Не- 
говото население е домородно, грчко. Како так- 
во, во пописот од 1913 година селово е евиден- 
гирано со 390, во 1920 година со 421, во 1928 го- 
дина со 664, во 1940 година со 667, во 1951 година 
со 677, а во 1971 година со 467 жители. Лаваница 
по седумдесеттите години повеќе не се води какс 
населба, бидејќи нејзините жители се преселени 
во новоизградената населба позната како Нова 
Лаваница (Неа Лава), изградена околу два кило- 
метра појужно од старото село крај самиот пат 
што од Серфиџе води за Лариса и Атина, каде 
што условите за живеење се далеку поповолнв 
Населението се занимава со земјоделс гво. Основнж 
производи се тутун, компири, жито, а порал 
поволните услови за сточарење, добро е развве- 
но и сточарството (види и село Нова Лаваница»

62) Ј1АЗАРАДЕС Λαζαράδες

Во северозападните разгранки на планинаи 
Камвунија, шест киломегри југозападно од Тр*- 
новалтон, под чија општина и припаѓа, на 635 мг- 
три надморска височина е сместено селото Лаз»·



Кожанска околија 319

радес (21°5Г х 40°0Г). Неговото населсние, како и 
на сите околни села, е домородно, грчко. Како 
гакво, во пописотод 1913 година е евидентирано 
со 129, во 1920 година со 143, во 1928 година со 
147, во 1940 година со 142, во 1951 година со 197, 
во 1961 година со 289, во 1971 година со 257, во 
1981 годипа со 196, а во 1991 година со 169 жите- 
ли. По се изгледа дека зголемувањето на бројот 
на населснието во последниве децении се должи 
па преселувањето на жителите од соседното село 
Надеж во ова село. Неговото население произве- 
дува жито, тутун, компири и други земјоделски 
производи, а дслумно се занимава и со сточарсгво 
(види и село 11адеж Вонгопетра).

63)ЛИВАДИ Λιβάδι

Североисгочно од Кожани и од западпата 
страна на патот што води за Бср, до сама га же- 
лезпичка пруга, во атарот на селото Караџилар е 
сместена новооснована паселба именувана Лива- 
ди (2Г49' х 40°20'). Прв пат се спомнува во попи- 
сотод 1971 година со 86 житсли, а во 1981 година 
иивниот број се зголеми на 344. Во пописот од 
1991 година прес гана да се води како посебна па- 
селба, бидејќи е споена со селото Караџилар, а 
нејзините жители се пресметани во составот па 
жигелите од сслото Караџилар (види и село Ка- 
раџилар).

64) ЛУЖЈАНИ
- ЕЛАТИ Ελάτη
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Повсќс од 50 километри јужно од Кожани, 
во северното подножје на планината Камвунија, 
три километри источно од реката Бистрица па 
надморска височина од 620 метри е сместено се- 
лото Лужјани (21°49' х 39°59'). Тоа претставува са- 
мосгојна оппггина и најоддалечено село на Ко- 
жапската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 
од 1918). Вкупната површина на општинскиот 
а гар изнесува 40 квадратни километри. Иако но- 
си словенско име, како и повеќето од околниге 
села. тоа одамна е населено со грчко население. 
Како гакво. во пописот од 1913 година е евиден- 
ирано со 641 житсл, во 1920 годипа со 523, во 
928 година со 555, во 1940 година со 645, во 1951 
одина со 617, во 1961 година со 886, во 1971 го- 

лина со 836, во 1981 година со 720, а во 1991 го- 
ина со 806 жители. Населението произведува 

кито, компири и други земјоделски производи, а 
'ради поволните услови за сточарање прилично 
развисно и сточарството. Во селото е сместена 
жандармериска станица која врши надзор врз 
колку околни села.

65) МАГУЛА Μαγούλα

Околу 10 километри југоисточно од Кожа- 
ни. мсѓу селата Голема Ваница и Дугџилар, во 
атарот на Голема Вапица во минатото постоела 
мала населба позпата под името Магула (2Г’5Г х 
40"14'). К'нчов ја спомнува со 51 грчки жител, до- 
дека во пописот од 1913 година сс води како на- 
пуштена населба, а повторно се спомнува во по- 
писот од 1928 година со само еден жител. Насел- 
бата во подоцнежните пописи нс се сиомнува по- 
всќе, ш го значи дека е растурена.

66) МАЛА ВАПИЦА (МАЛА ВАНЧА)
КАТО КОМИ (КАТО ВАНИЦА) 

Κάτω Κώμη (Κάτω Βάνιτσα) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 12 километри југоисточпо од Кожани 
11 7 километри западно од рската Бистрица, па 
падморска височипа од 400 ме гри, во долинага 
пгго ја формира реката Бистрица е сместеио се- 
лото Мала Ваница (2Г5Г х 40°1Г). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 23.1.1920, Вл. в/к бр. 42/20.2.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 8 ква- 
дратни кплометри. Сслото с населено уцгге отпо- 
рано со грчко население. К'пчов го спомнува со 
109 грчки житсли, додска во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 231 жител, во 1920 година 
имало 2.34, во 1928 година 285, во 1940 година 369, 
во 1951 година 438, во 1961 година 505, во 1971 
година 390, во 1981 година 355, а во 1991 година 389 
житсли. Населснието произведува жито, тутун и 
други земјоделски производи. Поради ограниче- 
нитс пасишта, сточарсгвото е слабо развиено.

67) МАНАСГИР СВЕТА ТРОИЦА
- ЕВРИТЕА (МОНИ АГИЈАС ГРИЈАДОС, 
КАТАСКИНОСИС МОНАСТИРИУ) 
Ευρυθέα (Μονή Αγιας Τριάδος, 
Κατασκηνώσεις Μοναστηριού)
(η. 6ρ. 79/21.1.1963, Вл. в/к бр. 16/9.2.1963)

Βο атарог на општината Вслвендо постои 
манастир посветен на Света Троица. Овој мана- 
стир се спомнува при основањето на општините 
во Егејска Македонија во 1918 година, но без жи- 
тсли, а административно се вклучува во составог 
на општината Велвендо. Во пописите од 1920, 
1928, 1940 и 1951 година не се спомнува како 
населено место. Прв пат повторно се спомнува 
во пописот од 1961 година под· името Катаски- 
носис Монастириу, но без жители, што укажува 
на фактот дека се работи за летсн логор (лету- 
валиште), најверојатно за ученици. Иако во 1963 
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година е преименуван, во Евритеа, во пописите 
од 1971, 1981 и 1991 година не се спомнува, бидеј- 
ќи се работи за привремсна населба, која се ко- 
ристи исклучително преку летниот период.

68) МАЧКОХОРИ
- МОСХОХОРИОН Μοσχοχώριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Некогашно големо село и самостојна оп- 
штина во Кожанската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918). Сместено било околу 8 ки- 
ломегри североисточно од Серфиџс и 4 кило- 
метри источно од Орта Ќој во југозападните па- 
дини на планината Пиерија, на надморска висо- 
чина од 1.050 метри (22°04' х 40°12'). Било насе- 
лсно со грчко нассление и како такво во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 695 жители. Во 
1920 година имало 667, во 1928 година 697, а во 
1940 годииа 843 жители. Селото настрада во вре- 
мето на Вторага светска војна и во Граѓанската 
војна, поради што и се распадна, а неговото насе- 
ление се прибра во селото Орта Кој и во други 
места. Атарот на селото е вклучен во составот 
на општината Орта Ќој.

69) МЕМИЛЕР Μεμιλερ

Некогашна мала турска населба која се на- 
оѓала два киломезра северозападно од Хејбели 
во атарот на општината Хејбели (22°03' х 40°19'). 
К'нчов не ја спомнува. Обновена е по 1923 годи- 
на, кога тука билс населени неколку бегалски 
ссмејства со вкупно 22 жители, колку што се во- 
дат во пописот од 1928 година. Оваа населба во 
подоцнежнитс пописи не е евидентирана, нгго зна- 
чи дска се распаднала, а нејзиното население се 
прибрало најверојатно во селото Хејбели.

70) МЕНДИШЛИ
- МОСХУЛА Μοσχούλα
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Три километри севсрозападно од Кожани, 
во атарот на општината Кучук Матли (Неа Ни- 
кополис), до Втората светска војна постоеше ма- 
лото село Мсндишли (21°45' х 40°20'). Тоа во ми- 
натото било населено со Турци. Како такво, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 125, а 
во 1920 година со 115 жители. По иселувањето на 
Турците во 1923 година тука биле населени не- 
колку бегалски семејства со вкуино 38 жители, 
колку што се евидентирани во 1928 година. Во 
пописот од 1940 година селото се спомнува со 41 
житсл. По се изгледа дека се распаднало, бидејќи 

во подоцнежните повосни пописи нс сс спомнува 
повеќе како насслба. Во пописите од 1971, 1981 и 
1991 година на истата локација се спомнува сс- 
лого Филакион, што зборува дека сслото е об- 
новсно, но се води под ново име (види и село 
Филакион).

71) МЕТАКСАС Μεταξάς

На.една од јужните разгранки на планината 
Камвунија, 25 километри југозападно од Серфи- 
џе, крај новиот автопат што од Кожани и Сер- 
фиџе води за Еласона и Атина на надморска ви- 
сочипа од 1.060 метри е сместспо големото село 
Ме гаксас (21°58' х 40°05'). Тоа претставува само- 
стојна оппггина во Кожанската околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на оппггинскиот атар од 58 квадратни километри. 
Селото упгге отпорано е населено со грчко насе- 
лсние. Како такво во пописог од 1913 годипа е 
евидентирано со 814 жители, во 1920 година со 811, 
во 1928 годииа со 877, во 1940 годипа со 1.141, во 
1951 година со 1.239, во 1961 година со 1.318, во 
1971 година со 956, во 1981 година со 666, а во 
1991 година со 593 жители. Селото по војната 
доста просперира, бидејќи тука минува соврсмен 
автопат. Се произведуваат компири, жито и дру- 
ги земјоделски производи. Поради поволнитс ус- 
лови за сточарењс, доста внимание му сс по- 
светува и иа сточарството.

72) МЕТОХ СВЕТА ТРОИЦА
- МЕТОХИОН АГИЈАС ТРИЈАДОС 
Μετόχιον Αγίας Τριάδος

Оваа мала населба (метох) била сместена се- 
вероисточно од Велвендо, под чија оппггина и 
припаѓала. Всушност се работи за манастирски 
имот на манастирот Света Троица (Мони Агијас 
Тријадос), каде повремено биле вработени работ- 
ници од околните села. При пописот од 1913 го- 
дина не сс спомнува како посебна населба, но 
при формирањето на општината во 1918 година 
метохот е регистриран како посебна населба, но 
без население, а администрагивно е вклучусн во 
општината Велвендо. Во подоцнежните пописи 
повеќе не се спомнува како населба. (Види и Ма- 
нас гир Све га Троица.)

73) МИКРОВАЛТОН Μικρόβαλτον

Околу 18 километри југозападно од Серфи- 
џе и источно од реката Бистрица, во долината 
што ја формира оваа река, на надморска висо- 
чипа од 750 мегри е смсстено релативно големо- 
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το село Микровалтон (21°53' х 40°05'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 23 ква- 
лратни километри. Селото уште отпорано е насе- 
лено со грчко население. Како такво, во пописот 

’Д 1913 година е евидентирано со 406 жители, во 
1920 годипа со 370, во 1928 година со 460, во 1940 
година со 581, во 1951 година со 795, во 1961 го- 
дина со 851, во 1971 годипа со 662, во 1981 година 
с > 696, а во 1991 година со 746 жители. Неговото 
население произведува жито, компири, тутун и 
лруги земјоделски производи, а помалку се зани- 
мава и со сточарство. Во селото е сместена жап- 
:-гмериска станица која врши надзор и врз не- 
жплку околни села.

74) МИЛОТИНИ
- МИЛЕА Μηλέα
(н. од 9.9.1950, Вл. в/к бр. 208/16.9.1950)

Околу 10 километри јужно од Кожани и два 
« метра западно од Голема Ваница на надмор- 

ввсочина од 440 метри лежи малото село Ми- 
(21"49’ х 40°13'), кое административно влс- 

во составот на општината Керасја. Населе- 
• есо Грци. Како такво, во пописот од 1913 го- 
Жаа с евидентирано со 105, во 1920 година со 112, 
» година со 139, во 1940 година со 168, во 1951

ПЕа со 223, во 1961 година со 299, во 1971 година 
25-. во 1981 година со 239, а во 1991 година со 214 
Γ'ν-Ή Населението произвсдува жито, тутун и 
г' 5 земјоделски производи, а поради ограниче- 

хасишта сточарството е слабо развиеио.

МОКРО
ЛИВАДЕРОН (ХОРТОЛИВАДО)

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

од Серфиџе и Метаксас, па голема по- 
една од разгранките на планината Кам- 

рк ва надморска височина од 980 метри е 
В»: селото Мокро (2Г57' х 40°02'). Тоа прет- 
№ самостојна општина во Кожанската око-

19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкуп- 
■Мрпшна на оппггинскиот атар изнесува 52 

галометри. Ова големо ссло е испуш- 
игдисотод 1913 година, но при формира- 

' ι плтпните во 1918 година е евиденти- 
= Ј *· жители. Во пописот од 1920 година 

® г<.г -*?3. во 1928 година 1.163, во 1940 го- 
*'·■- во 1951 година 1.714, во 1961 година 

година 1.638, во 1981 година 1.517, а 
1.588 жители. Зголсмувањето на 

бројот на населението е последица на природ- 
ниот прираст, а се должи иа бога гите обработ- 
ливи површини од кои се добиваат компири, жи- 
то, гутун и други земјоделски производи, а пора- 
ди постоењето на пространи пасишта е развиепо 
и сточарството. Во селото е сместена жандарме- 
риска станица, која врши надзор и над другите 
околни села.

76) МОРАНЛИ
-РИАКОН Ρυάκιον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточио од Кожани во југоисточното 
подпожје на планината Дурла на надморска ви- 
сочина од 760 мстри е сместено селото Морапли 
(21°56* х 40°24'), кое претставува самостојпа оп- 
штина во Кожанската околија (п. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918). Вкугшата површина на оп- 
пггинскиот атар изнесува 18 квадратни километ- 
ри. Селото до 1923 година било населено со тур- 
ско население и како такво во пописот од 1913 
годииа с евидентирано со 435, а во 1920 година со 
470 турски жители. По присилното иселување иа 
турското население во 1923 година, по сила на 
Лозапската конвенција, тука биле населени 117 
бсгалски ссмсјства од Мала Азија (гуркофони), 
со вкупно 463 жители, колку што броело насе- 
лепието во 1928 година. Во 1940 година Моранли 
имаше 584, во 1951 година 473, во 1961 година 
462, во 1971 година 334, во 1981 година 281, а во 
1991 година 389 жители. Намалувањето на бројот 
на жителнте се должи на помасовно иселување 
во поголемите градови во земјата. Населенисто 
произведува компири, жито и други земјоделски 
производи, а поради поволните услови за сточа- 
рење делумно се занимава и со сточарство.

77) НЕРАЈДА Νεράιδα

Нова доселеничка паселба осиована по 1928 
година. Сместеиа е крај левиот брег на реката 
Бистрица, околу 17 километри југоисточно од 
Кожани, на падморска височина од 280 метри 
(21°59' х 40°15'). Веќе со нар. од 28.9.1934 (Вл. в/к 
бр. 359/20.10.1934) се води како самостојна оп- 
штина со вкупна површина на општинскиот агар 
од 12 квадратни километри. Прв пат се спомнува 
во пописит од 1940 година со 153 доселенички 
жители. Во 1951 година имаше 199, во 1961 го- 
дина 278, а во 1971 година 188 жители, во 1981 
година нивниот број се намали на само 95, за да 
се покачи повторно во 1991 година на 182. Насе- 
лението произведува жито, овошје, зеленчук и 
други земјоделски производи, а делумно е раз- 
виено и сточарството.

’ -ес-= во Егејска Македонија - I дел
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78) иизискос
ФРУРИОН (ПАЛЈАЛОНА)

Φρούριον (Παλιάλωνα)
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928) 
(н. од 3.6.1961, Вл. в/к бр. 99/20.6.1961)

Јужно од Кожани, а западно од 'Грановал- 
топ, под чија општина и припаѓа, и помалку од 
два километра источно од реката Бистрица на над- 
морска височина од 600 метри е сместено малото 
село Низискос (21°48' х 40°04'). Селото уштс од 
постаро врсмс е населено со грчко населенис и 
како такво во пописот од 1913 година е евиден- 
гирано со 109 житсли. Во 1920 година имало 116, 
во 1928 година 159, во 1940 година 189, во 1951 го- 
дина 210, во 1961 година 264, во 1971 година 216, 
во 1981 година 127, а во 1991 година 96 житсли. 
Населението произведува жиго, компири и други 
земјоделски производи, а делумно сс занимава и 
со сточарство.

79) НОВА ЛАВАНИЦА (НОВА ЛАБАНИЦА)
ΓΙΕΑ .ПАВА Νέα Λάβα

I Јовоизградена населба, сместена крај глав- 
ниот пат што води од Серфиџе за Лариса и Ати- 
на на надморска височина од 460 метри (22°0Г х 
40”08'), во која се сместсни жителите од старото 
село .Паваница (Лава) кое лежело на два кило- 
метра северно од неа. Прв пат се спомнува во 
пописот од 1981 година со новото име и со 565, а 
во 1991 година со 574 жители, односно со стотнна 
жители повеќе од колку пгго старото село имаше 
во 1971 година. Тоа укажува дека во новата на- 
селба се сместени семејства и од други населби. 
11овата населба не претставува повеќе самостој- 
на општина, туку административно е вклучена во 
градската општина Серфиџе (види и ссло Лава- 
иица).

80) ОКЧИЛАР
- АГИИ ТЕОДОРИ Αγιοι Θεόδωροι 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Кожани, крај главниот 
па г што води од Бер за Кожани, во југозападните 
разгранки на планината Дурла на надморска ви- 
сочина од 760 мегри е сместено селото Окчилар 
(22°0Г х 40°23'). Селото Окчилар, кое администра- 
тивно влегува во сосгавот на општината Хандова 
(Полимилос), до 1923 година било населено со 
турско паселение. Како такво, во пописот од 1913 
година с евидентирано со 109, а во 1920 година со 
101 жител. По присилното иселување на Турциге 
во 1923 година тука биле населени помал број 
бегалски семејства од Мала Азија со вкупно 48 

жители, колку што имало селото во 1928 година. 
Во 1940 година е евидентирано со 83, во 1951 го- 
дина со 78, во 1961 година со 52, во 1971 година 
само со 36, во 1981 година со 24, а во 1991 година 
со 34 житсли. Населението се занимава со зем- 
јоделство и со сточарство. Произведува тутун, 
жито и други зсмјоделски производи.

81) ОРТА ЌОЈ
- ПЛАТАНОРЕВМА
ΓΙλατανό ρρευμα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Едно од најголемите села и самостојна оп- 
штина во Кожанската околија (н. од 17.9.1919, Вл. 
в/к бр. 211/24.9.1919), со вкупна површнна на оп- 
штинскиот атар од 35 квадратни километри. Ле- 
жи околу три километри североисточно од Сер- 
фиџе на надморска височина од 485 метри (22°0Г 
х 40°12'). Иако носи турско име, селото по се из- 
гледа било населено со грчко население. Во по- 
писот од 1913 година е евидептирано со 144, а во 
1920 година со 115 жители. Во 1928 година село- 
то се води со 182 жители, од кои 5 доселеиици. 
(Интересен е фактот што во пописот на бегал- 
ците спроведен прсд официјалниот попис од 1928 
година ова село се води како чисто доселеничка 
населба со само 5 жители.) Во 1940 годииа село- 
то имашс 242 жители, во 1951 година нивниот 
број е зголемен на 1.161 жител, во 1961 година 
има 1.369, во 1971 година 1.223, во 1981 година 
1.191, а во 1991 годииа 1.112 житсли. Зголсмува- 
њето главно се должи на доселувањето на жите- 
литс од селото Мачкохори во оваа паселба по 
Втората светска војна. Населението произведува 
тутун, жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

82) ПАДЕЖ (ПАДЕШ)
- ВОНГОПЕТРА Βογκόπετρα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Четири километри југоисточпо од Трано- 
валтон на надморска височина од 640 метри до 
Граѓанската војна лежело малото село Падеж 
(21°54' х 40°02') кое административно влегувало 
во составот на општината Трановалтон. Оваа 
мала населба отсекогаш била населена со грчко 
население. Во пописот од 1913 година е евиден- 
тирана со 139, во 1920 година со 118, во 1928 го- 
дина со 115, а во 1940 година со 102 житела. Се- 
ло го се распадна во Граѓанската војна, а по нор- 
мализирањето на ситуацијата неговите жители 
главно останале во соседното село Лазарадес, но 
и на гаму продолжуваат да ги обработуваат сво- 
ите имоти.
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83) ПАЛЕОГРАЦАНОН Παλαιογράτσανον

Североисточно од Серфиџе и југоисточно од 
Велвсидос на југозападните падини на планината 
Пиерија на надморска височина од 960 метри е 
сместено селото Палеограцанон (22°04' х 40°13’). 
Тоа до 1951 година претставувало самостојна оп- 
штина во Кожанската околијата (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина иа оп- 
штинскиот атар од 21 квадратен километар. Со 
нар. од 13.10.1951 (Вл. в/к бр. 277 од 15.10.1951) оп- 
штината сс понииггува и административно се вклу- 
чува во составот на општината Велвендо. Селото 
одамна с насслено со грчко население. Во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 803 жи- 
тели, во 1920 година со 647, во 1928 година со 630, 
во 1940 година со 729, во 1951 година со 363, во 
1961 година со 267, во 1971 година со 233, во 1981 
година со 148, а во 1991 година со само 97 жите- 
ли. Населението произведува жито, компири, гу- 
тун и други земјоделски производи, а поради ра- 
сполагањето со пространи пасишта во доста го- 
лема мсра е развиено и сточарството.

84) ПАРАЛИМНИ Παραλίμνι

Новоосиована населба во атарот па општи- 
ната Хејбели крај брегот на новото акумула- 
ционо езеро на реката Бистрица (22°02’ х 40° 17’), 
па надморска височина од 350 метри. Изградена е 
по завршувањето на изградбата на езерото, а во 
неа се сместени семејства од селото Кичилер и 
Комушлар. Бидејќи е изградена во средината на 
седумдесеттите години, прв пат се спомнува во 
пописот од 1981 година со 175 жители, додека во 
1991 година е евидентирана со само 74 жители. 
Населението се занимава со земјоделство и со 
сточарство, но и со одгледување на овошни дрвја 
и со фадинарство.

85) ПЛАТАНИЈА Πλατάνια

Во атарот на градската општина Кожани, 
малку појужно од градот, во поново време е 
подигната нова населба која е именувана Плата- 
нија (21°48’ х 40°18'). Прв пат е регистрирана во 
пописот од 1971 година со 217 жители, додека во 
пописите од 1981 и 1991 годипа бројот на неј- 
зиното население е пресметан во населението на 
градот Кожани.

86) ПОРТОРОЖ
- ПРОТОХОРИОН Πρωτοχώριον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Осум километри југозападно од Кожани на 
падморска височина од 670 метри лежи селого 

21*

11орторож (2Г45' х 40°15'), кое прстставува само- 
стојна општина во Кожанската околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкупната површина 
на општинскиот атар изнесува 11 квадратни ки- 
лометри. Иако носи македонско име, селото Пор- 
торож до 1923 година било населено со турско 
население. Како такво во пописотод 1913 година 
е евидентирано со 465, а во 1920 година со 515 
жители. По присилното иселување на Турците во 
1923 годииа, по сила на Лозанската конвенција, 
грчките власти тука населиле бегалски семејства, 
чиј број на жители во 1928 година изнесувал 452. 
Селото во 1940 годииа имаше 628, во 1951 година 
571, во 1961 година 580, во 1971 година 479, во 
1981 година 506, а во 1991 година 741 жител. На- 
елението произведува жито, тутун и други земјо- 
делски производи, а делумно е развиено и сто- 
чарството.

87) ПРОЛАКА Πρόλακα

Во атарот на општината Катафигион во ми- 
натото постоело мало село познато под имего 
Пролака. Ова село по се изгледа се распаднало 
уште пред Балканските војни, бидејќи во попи- 
сот од 1913 година се спомнува како иапуштена 
населба, а како таква се спомнува и при осно- 
вањето на општините во 1918 година. Населбата 
не била обновена, бидејќи ни во подоцнежните 
поппси не е евидентирана.

88) ПРОФИТИС ИЛИЈАС Προφήτις Ηλίας

Во атарот на општината Кичилер, еден 
километар западно од него (21°54' х 40°15'), на 
надморска височина од 500 метри е сместена но- 
ва населба под името Профитис Илијас, која прв 
пат е регистрирана во пописот од 1971 година со 
66 жители. Во 1981 година е евидентирана со 30, 
а во 1991 година со 17 жители.

89) РАДУВИШТА
-РОДЈАНИ Ροδιανή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Тринаесет километри југозападно од Кожа- 
пи па надморска височипа од 680 мстри е смес- 
тено селото Радувишта (21°45' х 40°12')· Тоа прет- 
сгавува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 15 ква- 
дратни километри. Иако носи македонско име, 
селото одамиа е населепо со грчко население. 
К'нчов го спомнува со 137 Грци, во пописог од 
1913 година е евидентирано со 161, во 1920 го- 
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дина ου 283, во 1928 година со 299, во 1940 година 
со 398, во 1951 година со 447, во 1961 година со 
634, во 1971 година со 361, во 1981 година со 391. 
а во 1991 година со 403 житсли. Населенисго 
произведува жито. гутуп и други земјоделски 
производи, а дслумно с развиено и сточарството.

90) РАХМАНЛИ
-ГАЛЈАНА Γαλιάνα
(н.од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Дсвет километри североисточно од Кожани 
и еден километар западно од Сармусалар сс на- 
оѓа малото село Рахманли (21°52' х 40°20') кое 
административно влегува во составот на оппгги- 
пата Сармусалар. Ова село, како и ситс околни 
села, до 1923 година било населено со турско на- 
селепие. Како такво, К'нчов го спомнува со 100 
Турци, во пописот од 1913 година с евидентирано 
со 108, а во 1920 година со 127 жители. По нив- 
ното иселување во Ј923 година воТурција, по си- 
ла на Лозанската конвснција, тука билс сместени 
27 бегалски семсјства од Мала Азија (турко- 
фони) со вкуппо 102 житсла, колку што имало 
селото во 1928 година. Во 1940 година Рахманли 
имаше 144, во 1951 година 99, а во 1961 година 83 
жители. Во пописите од 1971, 1981 и 1991 година 
неговиге житсли сс пресмегани во составот па 
селото и оппггината Сармусалар. Населенисто 
произведува тугун, жито и други земјоделски 
производи.

91) РАХОВО
-ПОЛИРАХОН ΓΙολύρραχον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Ссдум километри југозападно од Ссрфиџс 
крај иовиот автопат што водн од Кожани и Сср- 
фиџс за Еласона и Атина, на надморска височина 
од 650 метри, лсжи сслото Рахово (2Г57' х 
40*’09'). Тоа претставува самосгојна општииа во 
Кожанската околија (н. од 16.3.1920, Вл. в/к бр. 
74/31.3.1920), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 29 квадратни километри, вклучу- 
вајќи го и атарот на селото Кал гадес кое влсгува 
во сосгавот на оваа оппггина. Иако селото носи 
македонско име, гоа одамна е населено со грчко 
население. Како такво, во пописотод 1913 година с 
евидентирано со 144, во 1920 година со 146, во 
1928 година со 203, во 1940 година со 267, во 1951 
година со 270, во 1961 година со 322, во 1971 го- 
дина со 240, во 1981 година со 209, а во 1991 годи- 
на со 195 жители. Неговото население произве- 
дува жито, гутун и други земјоделски производи, 
а делумно се занимава и со сточарство.

92) РАЏИЛАР
- ОКТО СПИТИЈА Οκτώ Σπίτια
(II. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Пст кплометри северпо од Кожани крај 
главпиот пат што води од Кожани за Кајлари па 
надморска височииа од 680 метри до Вторага 
свстска војна постосло малото село Раџилар 
(2Г5О' х 40°21'), кое административно влегувало 
во составот на општпната Исламли. Тоа во мина- 
гото била мала турска насслба која според К’н- 
чов броела 16 жители Турци, додека во 1913 го- 
дпиа с свидентирана со 20, а во 1920 година исто 
така со 20 жители. По нивпото иселување во 1923 
година во Турција тука биле населени 8 бегалски 
ссмејства со вкупно 45 житсли, колку што имало 
селото во 1928 година. Во 1940 година селото е 
евидентирано со 44 жители. Во подоцнежните 
пописи гоа повеќе не сс спомнува, што значи де- 
ка се распаднало, а неговото население се приб- 
рало во соседното ссло Исламли, под чија оп- 
штина и припаѓаше.

93) РИМНИОН Ρύμνιον

Југоисточно од Кожани, околу 15 киломе- 
три југозападно од Серфиџе, во нспосредна бли- 
знпа на реката Бистрица, од нејзината источна 
страна, на надморска височина од 330 метри е 
расположсно сслото Римнион (21°52’ х 40°08'). 
Тоа претставува самостојна оппггина во Кожан- 
ската околија (н. од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 34/13.2 
1931), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 12 квадратни километри. Селото до 1923 годи- 
на било населено со малобројно грчко население. 
Во пописот од 1913 година с евидентирано со 60, 
а во 1920 година со 64 жители. По 1923 година 
тука биле населени 37 бегалски ссмсјства со 
вкупно 136 жители. Така сслото станало мешано 
и како гакво во 1928 година е евидентирано со 
194, во 1940 година со 294, во 1951 година со 285, 
во 1961 годипа со 362, во 1971 година со 297, во 
1981 годииа со 257, а во 1991 година со 278 жите- 
ли. Сслото с прилично богато, бидејќи располага 
со плодни обработливи површини од кои се до- 
биваат жито, тутун, пченка, компири и други 
земјоделски производи, а дслумно с развисно и 
краварството.

94) САРИ ХАНЛАР
АЛОНАЌА Αλωνάκια

(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Четиринаесет километри западно од Кожа- 
ни па надморска височина од 710 метри е смес- 
тепо сслото Сари Ханлар (21°40' х 40°18'), кое 
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прстставува самостојна општина во Кожанскага 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 11 
квадратни километри. Сари Ханлар до 1923 годи- 
па било населено исклучително со турско насс- 
ление. Како такво, во пописот од 1913 година 
сслото е евидентирано со 533, а во 1920 година со 
683 жители. По нивпото присилпо исслуваље во 
192.3 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука билс сместени бегалски семсјства, чиј број 
во 1928 година изнесувал 814 житсли. Во 1940 
година сс евидентирани 592, во 1951 година 635, 
во 1961 година 634, во 1971 година 433, во 1981 
година 493, а во 1991 година 433 жители. Насе- 
ленисто произведува жито, тутун и други земјо- 
дслски производи, а делумно с развиено и сто- 
чарсгвото.

95) САРМУСАЛАР
- ПТЕЛЕА (ФТЕЛЈА) Πτελέα (Φτελιά) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Десст километри североисточно од Кожани 
на надморска височина од 695 метри с сместено 
селото Сармусалар (21°53' х 40“20') кое пре гставу- 
ва самостојна општина во Кожанската околија 
(н. од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 34/13.2.1931), со вкупна 
поврпЈина на општипскиот атар од 12 квадратпи 
километри. Селото до 1923 година било населено 
со турско население. Како такво, во пописот од 
1913 година е евидентирано со 284, а во 1920 го- 
дина со 234 жители. По нивното иселувањс во 
1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле населени бегалски ссмеј- 
ства од Мала Азија (туркофони), чиј број во 1928 
година изнесувал 135 жители. Селото во 1940 
година с евидентирано со 163, во 1951 година со 
238, во 1961 година со 258, во 1971 година со 239, 
во 1981 година со 213, а во 1991 година 175 житс- 
ли, вклучувајќи ги и жителите од соседното село 
Рахманли. Населението се занимава со земјодел- 
ство, а главно произведува тутун, жито и други 
земјоделски производи.

96) САРТАКЈ1И (САЈГГАКЛИ)
-СПАРТОН Σπαρτόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Југоисточно од Кожани и северозападно од 
Серфиџе, три километри западно од реката Бис- 
трица, на надморска височина од .360 метри с 
сместено селото Сартакли (21°53' х 40"12'). Тоа 
■ретставува самостојна општина во Кожанската 
■колија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 

вупна површина на општинскиот атар од 12 
<=адратни километри. Сартакли до 1923 годииа 

било населсно исклучително со турско населс- 
нис. Како такво, К'нчов го спомнува со 520 тур- 
ски жители, во 1913 година е евидентирано со 
565, а во 1920 година со 571 жител. По нивното 
присилно иселување во Турција во 1923 година, 
по сила па Лозанската конвенција, тука биле на- 
сслсни бегалски ссмејства, чиј број во 1928 годи- 
на изнесувал 275 жители. (Всушност тука билс 
доселсни 126 бегалски семејства со вкупно 478 
житсли, меѓутоа дел од нив во меѓуврсмс сс пре- 
селилс во други села.) Во 1940 година селото е 
евидентирано со 412, во 1951 година со 376, во 
1961 година со 408, во 1971 година со 290, во 1981 
година со 191, а во 1991 година со 226 жители. 
Селото располага со плодни обработливи повр- 
шпни од кои се добиваат високи приноси. Насе- 
лснието произведува жита, тутун и други земјо- 
делски производи, а впиманис му посветува и иа 
краварството.

97) СВИЛЦИ (СФИЛЦИ) 
-ХРОМИОН Χρώμιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 25 километри јужно од Кожани, во 
сдпа долина создадена од мала рекичка која из- 
вира од пазувите на планината Бурино, на над- 
морска височина од 640 ме гри лсжи сслото Свил- 
ци (21°45* х 40°08'). Тоа претставува самостојна 
оппгпта во Кожанската околија (н. од 19.12 1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна поврпшна на оп- 
пгпшскиот атар од 46 квадратии киломстри. Иако 
носи македонско име, сслото од поодамна е насе- 
лено со грчко население. Како такво, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 242 жители ка- 
ко и во 1920 година, во 1928 годипа имаше 273, во 
1940 година 349, во 1951 година 313, во 1961 го- 
дина 370, во 1971 година 288, во 1981 година 239, а 
во 1991 година 277 жители. Населението произ- 
ведува компири, жито, ту гуп и други земјоделски 
производи, а поради поволпите услови за сточа- 
рење внимание му посветува и на сточарствого. 
I Ιοβοτο име е добиено затоа што се смета дека 
во непосредна околина постои хромпа руда.

98) СЕЛИМЕТЛЕР
-СИКЕЕ Συκέαν
(н. од 7.6.1957, Вл. в/к бр. 119/3.7.1957)

Источно од Кожани и еден километар се- 
всрно од Ак Сакли на надморска височина од 510 
метри с сместено селото Селиметлер (Сикее) 
(21”58' х 40°18'), кос административно влегува во 
составот на општината Ак Сакли. Всушност се 
работи за обновена постара турска пасслба. Прв 
пат сс спомнува во пописот од 1940 година со 104 
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бегалски жители, а во 1951 година е евидентира- 
но со 117 житсли. Во подоцнежните пописи село- 
во не се спомнува како населба поради тоа што 
дојде до намалување на неговото население, а 
преостанатите жители сс пресметани во составот 
па жителите на селото Ак Сакли, под чија оп- 
штина и припаѓаат.

99) СЕНЕКЛИ (СИНЕКЛИ)
- МЕЛИСИЈА Μελίσσια
(II. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Четири километри ссверно од Кожани на 
надморска височина од 695 мегри е сместено се- 
лото Сенекли (Мелисија) (21°48' х 40"20'), кое 
претставувало самостојна општина во Кожан- 
ската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 од 
1918), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 8 квадратни километри. Но поради драстич- 
ното намалување на неговото население по 1971 
година, тоа престана да се води како самостојна 
општина и влезе во составот па ошптината Ис- 
ламли. До 1923 година Сенекли било населено 
исклучително со турско население. Како такво 
во пописот од 1913 година се води со 205, а во 
1920 година со 241 жител. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле населени бе- 
галски семсјства чиј број на жители во 1928 годи- 
на изнесувал 212. Во 1940 година селото имаше 
269, во 1951 година 221, во 1961 година 192, во 
1971 година 87, во 1981 година 50, а во 1991 го- 
дина 51 жител. Негового население произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

100) СЕРФИЏЕ
-СЕРВИЈА Σερβία

Гратче во Кожанската околија со статус на 
градска оппггина. Дежи 25 километри југоисточ- 
но од Кожани крај главниот автопат што води за 
Еласона и Атииа, па надморска височина од 430 
метри (22°00' х 40° 1 Г). Вкупнага површина на оп- 
штинскиот атар изнесува 52 квадратни кило- 
метри. До Балканските војни тука било седиште 
на казата Серфиџс, а по доаѓањето на грчкитс 
власти с вклучепо во состав на Кожанскиот ок- 
руг како седиште на посебна околија која, ме- 
ѓутоа, во 1918 година е расформирана. Градот е 
прилично стар и според некои сознанија името го 
добил поради тоа што бил основан од Србите во 
врсмето на нивното владеење со Максдопија и 
Јужна Грција. К'нчов не го спомнува, како што 
не ги спомнува и си ге паселби на оваа каза. Сер- 
фиџс во големо мнозинство било населено со Гр- 

ци, а во пего живееле и голем број влашки и гур- 
ски семсјства. Во пописот од 4913 година е еви- 
дентирано со 2.918, а во 1920 година со 2.907 жи- 
тели. По иселувањето на турските семејства во 
1923 година, по сила на Лозанската конвенција, 
тука биле населени 290 бсгалски ссмејства со вкуп- 
но 1.112 бегалски жители, колку пгго отприлика 
изнесувал и бројот на иссленитс Гурци. Така на- 
селспието на Серфиџе пораснало во 1928 година 
на 3.250 жители, од кои повеќе од една третина 
доселеници. Во 1940 година се евидентирани 3.236, 
во 1951 година 4.241, во 1961 година 4.132, во 1971 
година 3.834, во 1981 година 3.369, а во 1991 го- 
дина 3.019 жители. Покрај со разни градски зани- 
мања, неговото население главно се запимава со 
земјоделство, а делумно и со сточарство.

101) СКУЛЈАРИ
- АГИЈА КИРЈАКИ Αγία Κυριακή
(н. од 391/3.6.1961, Вл. в/к бр. 99/20.6.1961)

Источно од Кожани, пет километри севсро- 
источпо од Вслвендо и два километра источно од 
реката Бистрица, во северозападните пазуви на 
планината Пиерија на надморска височина од 1.000 
метри е смесгено селото Скулјари (22°07* х 40° 17')· 
Тоа прстставува самостојна општина во Кожан- 
скагата околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/ 
1918), со вкупна површина на општинскиот агар 
од 18 квадратни километри. Селото уште одамна 
е населено со грчко население. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 675, во 1920 годп- 
на со 585, во 1928 година со 560, во 1940 година со 
637, во 1951 година со 474, а во 1961 година со 355. 
Во 1971 година поради масовното иселување во 
поголемите градови, бројот на жителите се нама- 
ли на 96, во 1981 година на 92, а во 1991 година 
само на 17 жители. Населението произвсдува ком- 
пири, жито, тутун и други земјоделски произво- 
ди, а делумно се занимава и со сточарс гво.

102) СОФУЛАР
- КАПНОХОРИОН Καπνοχώριον
(н. од 28.4.1954, Вл. в/к бр. 91/30.4.1954)

Дваесетина километри севсроисточно од Ко- 
жани, крај главниот пат што води од Кожани за 
Бер, на надморска височина од 675 метри е смес- 
гено селото Софулар (2Г59' х 40°22'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 25 
квадратни киломстри. До 1923 година селото Со- 
фулар било населено исклучително со турско на- 
селение. К'нчов го спомнува со 354 жители Тур- 
ци. Во 1913 година е евидентирано со 305, а во 
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1920 година со 374 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле населени бе- 
галски семејства од Мала Азија (туркофони). Во 
пописот од 1928 година селово е евидентирано со 
316, во 1940 година со 782, во 1951 година со 482, 
во 1961 година со 448, во 1971 година со 389, во 
1981 година со 388, а во 1991 година со 386 жи- 
тели. Основен производ на селото е тутунот, а 
дслумно се произведува и жито, додека сточар- 
ството е послабо развиепо.

10.3)СПИНАРИС Σπινάρης

I {овооснована населба во атарот на град- 
ската оппггина Кожани, на надморска височина 
од 700 метри. Лежи три километри североис- 
точно од Кожаии крај главпиот пат лгго води за 
Бер, во непосредна близииа на железничка пруга 
(21°50* х 40°19'). Прв иат с регистрирано како 
населба во пописот од 1971 година со 71 жител, 
додека во 1981 година се попишани 198, а во 1991 
година 240 жигели.

104) СПУРТА
- КАРИДИЦА Καρυδίτσα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Седум километри јужно од Кожани на над- 
морска височина од 610 мстри лежи сслото 
Спурта (21°48' х 40°15'), кое претставува самостој- 
на оппггина во Кожанската околија (н. од 19.12 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на 
општипскиот атар од само 8 квадратни киломе- 
три. Неговото населсние од поодамна е грчко. 
Како такво, К'нчов го спомнува со 108 грчки 
жители, а во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 230 жители. Во 1920 година има 267, во 
1928 година 327, во 1940 година 465, во 1951 годи- 
на 596, во 1961 година 734, во 1971 година 720, во 
1981 година 899, а во 1991 година 949 жители. 
Зголемениот број на неговите жигели се должи 
нсклучително на природниот прираст на населе- 
нисто. Селото е доста имотно, бидејќи располага 
со плодни обработливи површини. Населението 
произведува тутун, жито и други земјоделски про- 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

105) ТАРАКЧИЈ1АР
- КТЕНАС’ Κτένας
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Дваесетина километри северозападпо од Ко- 
жани и гри километри југоисточно од Демирџи- 
'ар, под чија општииа и припаѓа, лежи селого 

Таракчилар (21°43’ х 40°23'). Селото до 1923 годи- 
на било населено исклучително со турско населе- 
ние. Како такво, во пописот од 1913 година с 
свидентнрано со 164, а во 1920 годипа со 211 жи- 
тели. По присилното иселување на Турцитс во 
1923 година, по сила на Лозанскага конвепција, 
гука биле населени бегалски ссмејства. Бројот на 
нивните житсли во 1928 година изнесувал 162, во 
1940 година селото е евидентирано со 141, во 
1951 година со 166, во 1961 годииа со 178, во 1971 
година само со 39 житсли. Во пописите од 1981 и 
1991 година бројот на неговите жители с прес- 
мстан во составог на селото Демирџилар. Насе- 
лението произвсдува главно тутун, компири и 
други земјоделски производи, а делумно сс зани- 
мава и со сточарство.

106)ТЕКЕС Τεκές

Некогашно мало турско село сместено меѓу 
селата Софулар и Исќуплер (21°56' х 40°22'). 11с- 
ма статистички податоци за пего во минатото. 
Обповено е по 1923 година, кога тука билс насе- 
лени пеколку бегалски семејства од Мала Азија 
со вкупно 90 жители, колку што броело сслото 
во пописот од 1928 година. Малку подоцна дојде 
до спојувањс со соседното село Софулар, поради 
што во подоцпежните пописи престана да сс води 
како посебна населба.

107) ТОПЧИЈ1АР
- АГИОС’ДИМИТРИОС Αγιος Δημήτριος 
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Североисточпо од Кожани во југозападни ге 
пазуви на планипата Дурла и на надморска висо- 
чипа од 780 мстри с смсстепо селото Топчилар 
(2Г56' х 40°25'), кое претставува самостојна оп- 
штина во Кожанската околија (н. од 19.12.1918, 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 38 квадратни километри. Сс- 
лото Гопчилар до 1923 година било населено ис- 
клучително со турско нассление. Како такво, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 846, а 
во 1920 година со 852 жители. По нивното при- 
силно иселување во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле насе- 
лени 239 бегалски семејства од Мала Азија (тур- 
кофони) со вкупно 850 жители, колку пгго броело 
селото во 1928 година. Во 1940 година с еви- 
дснтирано со 1.375, во 1951 година со 1.247, во 
1961 година со 1.376, во 1971 годипа со 946, во 
1981 година со 985, а во 1991 година со 1.034 жи- 
тсли. Населението произведува компири, жито, 
тутун и други производи, а поради погодните ус- 
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лови за сточарење внимание му посветува и па 
сточарството.

108) ТРЛНОВАЛТОН Τρανόβαλτον

Село и самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површипа на општипскиот атар од 86 
квадратни километри (21°52* х 40Ό3'). Во сосга- 
вот на оплггината влегуваат и селата Лазарадес и 
Низискос и манастирот Зидани (Мони Стапу). 
Сместсно е од источната страна на реката Бис- 
грица, јужно од Кожани и југозападпо од Сср- 
фиџс, на надморска височина од 670 мегри. 11с- 
говото население од поодампа го сочипуваат Гр- 
ци. Како такво, во пописот од 1913 година е сви- 
дснтирано со 326, во 1920 година со 338, во 1928 
година со 433. во 1940 година со 499, во 1951 го- 
дина со 1.093, во 1961 година со 911, во 1971 го- 
дппа со 871, во 1981 година со 883, а во 1991 го- 
дипа со 861 житсл. Зголсмуван.ето па бројот па 
населенисто по Граѓанската војна сс должи на 
пресслувањето на жителиге од селого Падеж. 
Насслспието произведува пченка, жито, тутун и 
други земјоделски ипроизводи, а внимапие му 
посветува и па сточарството.

109) 'ГУРАШЛАР
ПЕРДИЌА Περδίκια

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

Осум киломстри северозападно од Кожани 
и гри километри северпо од селото Дејпли, под 
чија општина и припаѓало, на надморска височи- 
на од 750 метри до Граѓанската војна лсжело се- 
лото Турашлар (2Г43' х 40°2Г). Во минатото Ту- 
рашлар, како и сигс околни села, било населспо 
со турско население. Како гакво, во пописот од 
1913 година е евидснтирано со 106, а во 1920 го- 
дина со 136 житсли. По нивното присилно исслу- 
ван»с во Турција во 1923 година, по сила иа Лозап- 
ската конвенција, тука биле населени бегалски 
семејства со вкупно 60 жители, колку игго бро- 
сло селото во 1928 година. Во 1940 година е еви- 
дентирано со 64 жители. За врсме на Граѓанска- 
та војна селото се распадна и неговото населснис 
се прибра во соседното село Дејнли, каде што и 
остана по нормализирањето на ситуацијата, ио 
продолжува да ги обработува своите имоти.

110) ЌОСИЛЕР
- ТИМАРЈА (КИСА) Θυμαριά (Κίσσα) 
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 9.9.1950. Вл. в/к бр. 208/16.9.1950)

Североисточно од Кожани меѓу селата Со- 
фулар и Исќуплер е сместено селото Ќосилср 

(Тимарја), кос лсжи на надморска височина од 
685 метри (2Г57' х 40°2Г). Неговото население, 
као и на сите околни ссла, до 1923 година било 
турско. Како гакво, во 1913 година селово е еви- 
дептирано со 245, а во 1920 година со 265 жители. 
11о присилното иселување на неговото население 
во 1923 година во Турција, по сила на Лозанската 
конвенција, тука биле населени бсгалски семеј- 
ства од Мала Азија (туркофони) со вкупно 223 
житсли, колку ιιιτο се евидснтирани во 1928 го- 
дина. Селото во 1940 година имашс 275, во 1951 
годипа 302, во 1961 година 619, во 1971 година 
478, во 1981 година 404, а во 1991 годипа 347 жн- 
тсли. Зголемувањего на бројот на населението 
во 1961 година се должи па спојувањето со со- 
седпото село Шахилар Буџак. Иако дојде до зго- 
лемувањето на бројот на нсговите жители, Коси- 
лер административно потпаѓа под општината Ис- 
ќуплср. Населението произведува тутун. жито и 
други зсмјоделски производи.

111) ЌУЧУК МАТЛИ
- 1ΙΕΑ 11ИКОПОЛИС (СКАФИДИОН) 
Νέα Νικόπολις (Σκαφίδιον)
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927) 
(н. од 9.9.1950, Вл. в/к бр. 208/16.9.1950)

Шсст километри северозападно од Кожани 
па падморска височина од 690 мстри е сместсно 
селото Ќучук Матли (2Г45' х 40°20'), кое претста- 
вува самостојпа општина во Кожанската околија 
(н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна 
површина на општинскиот атар од 17 квадратни 
километри. Како и сите околни ссла така и ова 
село до 1923 година било населено исклучително 
со турско населепие. Како гакво, во пописот ол 
1913 година е евидентирано со 527, а во 1920 го- 
дииа со 692 жители. По присилното иселување на 
Турците во 192.3 година, по сила па Лозанската 
копвснција, тука биле населени бегалски семеј- 
ства со вкупно 477 жители, колку што броело се- 
лото во 1928 година. Во 1940 година имаше 534. 
во 1951 година 532, во 1961 година 468, во 1971 
година 231, во 1981 година 196, а во 1991 година 
216 жители. Населението произведува 171711, жи- 
то и други зсмјоделски производи.

112) ЌУЧУК ТЕКЕЛЕР (МАЛО ТЕКЕЛЕР)
- АНАТОЛИ (МИКРОН ТЕКЕЛЕР) 
Ανατολή (Μικρόν Τεκελέρ)
(н. од 20.9.1955, Вл. в/к бр. 287/10.10.1955*

Дванаесетина километри југоисточно од Ко- 
жани, во непосредна близина северно од Хаш>- 
лар, под чија оппггина и припаѓа, на надморск* 
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височина од 370 метри е сместено малото ссло 
Ќучук Текелер (21°54' х 40°14'). Селото до 1923 
година било населено со Турци. Како такво, К'п- 
чов го спомнува со 162 турски жители, додека во 
1913 година е евидентирано со 160, а во 1920 го- 
дина со 186 жители. По нивното присилно исс- 
лување во 1923 година во Турција тука билс на- 
сслени бегалски семејства со вкупно 142 житсли, 
колку што броело селото во 1928 година. Во 1940 
годииа имаше 167, во 1951 година 187, а во 1961 
година 169. Во 1971 година, поради помасовно 
иселување во поголемитс градови, бројот па жи- 
телите се намали на само 30, за да се покачп во 
1981 година на 69 и повторно да се намали во 
1991 година на 33 жители. Населението произвс- 
дува тутун, жито и други земјоделски производи. 
а делумно се запимава и со сточарсгво.

113)ФИЛАКИОН Φυλάκιον

Новооснована населба во атарот на ссло го 
Ќучук Матли (2Г46' х 40"20'). Всушпост се рабо- 
ги за обновување на старата населба Мендшпли. 
која беше распадната во Граганската војна. 11од 
ова име прв пат е евидентирапа во пописог од 
1971 година со 62 жители. Во 1981 годипа има 63, 
а во 1991 година 31 жител (види и ссло Мсн- 
дишли). Населението, како и во сите околни села 
произведува тутун, жито и други земјодслски 
производи.

114)ФИТИВЈАНИ
- ПОЛИФИТОН Πολύφυτον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Ссло и самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површииа на општинскиот атар од 10 
квадратни километри. Сместеио е источно од 
Кожапи и североисточно од Серфиџе крај дес- 
ниот брег на реката Бистрица, на надморска 
височипа од 320 метри (22°07' х 40°19'). Неговото 
население има грчко потекло. Во пописот од 
1913 година с евидентирано со 162, во 1920 годи- 
на со 140, а во 1928 година со 152 жители. Во 1940 
година има 248, во 1951 година 124, а во 1961 го- 
дииа 164 жители. Во 1971 година, поради пома- 
совно иселување во поголемите градови, бројот 
на жигелите се намали на 92, во 1981 година на 
само 27, а во 1991 година се евидентирани 31 жи- 
тсл. Населението произведува овошје, зеленчук, 
тутуп, жито и други земјоделски производи, а 
внимание му посветува и на краварството.

115) ХАНДОВА
- ПОЛИМИЛОС Πολύμυλος
(п. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Североисточно од Кожани и југоисточно од 
Бер, крај главпиот пат што води од Кожани за 
Бср. на надморска височина од 876 метри, на 
јужпите падини на планината Дурла и речиси на 
половина пат мсѓу двата града, сместено е селото 
Хапдова (22°04' х 40°22'). Тоа до пеодампа прет- 
ставуваше самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 од 1918), 
со вкупиа површина на оппггинскиот атар од 57 
квадратни километри. Во составот на оваа повр- 
шина се пресметани и атаритс на селата Окчилар 
и Ишиклар и па новата насслба Зоодохос Пиги, 
кои влегуваат во составот на оваа оппггина. Во 
последпите години Хандова доби статус на град- 
ска опшгина, во која влезе и селото Инделова. 
Хапдова до 1923 година била населена исклучи- 
тслно со турско население. Како таква, во попи- 
сог од 1913 година е евиден гирана со 697, а во 
1920 година со 868 жители. По присилното исе- 
лувап.с на Турците во 1923 година, по сила на 
Лозанската конвенција, тука биле населепи по- 
голем број бегалски семејства со вкупно 381 жи- 
тсл. колку пгго броело селото во 1928 година. Во 
1940 година имаше 779 жители, во 1951 година 
736, во 1961 година 757, во 1971 година 637, во 
1981 година 537, а во 1991 година 695 жители. Не- 
говото население произведува тутун, жито и дру- 
ги земјоделски производи, а делумно се занимава 
и со сточарство.

116) ХАРАВГИ Χαραυγή

Во пописот од 1991 година во атарот на оп- 
штината Исламли е евидентирано пово населено 
место со името Харавги со 8 жители (види и село 
Исламли).

117)ХАЦИ ОМОРЛУ
- РОДИТИС Ροδίτης
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Околу 15 километри југоисточно од Кожани 
Μ 12 киломегри северозападно од Серфиџс, на 
два километра северно од главниот пат што од 
Кожани води за Серфиџе, на надморска височина 
од 390 метри лежи селото Хаџи Оморлу (2Г57' х 
40"16'). Тоа претставува самосгојна општина во 
Кожанската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 17 квадрагни километри. Во оваа повр- 
шина е вклучен и атарот на селото Биџели, кое 
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влегува во составот на оваа општина. Хаџи 
Оморлу, како и сите околни села, до 1923 годииа 
било населено со турско население. Како такво, 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 364. 
а во 1920 година со 309 жители. По присилного 
исслување на Турциге во 1923 година во Турцнја, 
по сила на Лозанската конвепција, тука билс на- 
селсни бегалски семсјства од Мала Азија (тур- 
кофони), чиј број во 1928 година изнесувал 185 
жители. Селого во 1940 година имаше 377, во 
1951 година 424, во 1961 година 416, во 1971 го- 
дина 274, во 1981 година 307, а во 1991 година 318 
жители. Населението произведува тутун, жито, 
овошје и други земјоделски производи.

118) ХАЏИ РЕХАНЛИ (ХАЏИ РАНИ)
- МЕСЈАНИ Μεσιανή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Тринаесет километри југоисточно од Кожа- 
ни и 12 километри северозападно од Серфиџе, на 
едеп километар северно од патот што од Кожанп 
води за Серфиџе, на надморска височина од 395 
метри е сместено селото Хаџи Реханли (2Г’56' х 
40°16'). Тоа претставува самостојна ошптина во 
Кожанската околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 16 квадратпи километри. Селото Хаџи 
Реханли до 1923 година било населепо со турско 
население. Како такво, во пописот од 1913 годи- 
на е евидентирано со 538, а во 1920 година со 574 
жители. По присилното иселување на Турците во 
1923 година, по сила на Лозанската копвепција, 
зука биле населени бегалски семејства од Мала 
Азија (туркофони), чиј број во 1928 година из- 
несувал 392 жители. Селото во 1940 година пма- 
ше 620, во 1951 година 599, во 1961 година 585, во 
1971 година 434, во 1981 година 384, а во 1991 го- 
дина 489 жители. Населението произведува гу- 
тун, жито и други земјоделски производи, а по- 
малку се занимава и со краварство.

119) ХАЏИ ХАСАНЛИ (ХАСАНЛИ)
- ПРОСКИНИТАРИОН 
Προσκυνητάριον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Во непосредна близина на селото Софулар е 
сместено и малото село Хаџи Хасанли (21°58' х 
40°2Г), кое административно влегува во составот 
на општината Софулар. Неговото население до 
1923 година, како и на сите околни села, било тур- 
ско. К'нчов го спомпува со 24 турски жители, до- 
дека во 1913 година е евидентирано со 75, а во 1920 
година со 105 житсли. По нивното иселување во 
Турција тука биле населени десетина бегалски 

ссмејства од Мала Азија (туркофони), чиј број во 
1928 година изнесувал 55 жители. Во пописот од 
1940 година неговото население е пресметано во 
составот на жителитс од селото Софулар, додека 
во 1951 година попово се води како посебна на- 
сслба со 111, а во 1961 година со 89 жители. Во 
пописите од 1971, 1981 и 1991 година бројот на 
малобројните преостанати жители се пресметува 
во составот на општината Софулар.

120) ХАЏИЛЕР (ИШИКЛАР)
-АНИДРОН λνυδρον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Североисточно од Кожани меѓу сслата 
Софулар и Исќуплер до 1928 годипа постоело 
малото село Хаџилер (21°58’ х 40°2Г), кое адми- 
нисгративно влегувало во општината Исќуплер. 
Неговото нассление до 1923 година било турско. 
К'нчов го спомнува со 87 турски жители, додека 
во 1913 година е евидентирано со 99, а во 1920 
година со 93 жители. По пивното присилно исе- 
лување во Турција во 1923 годипа, по сила на Ло- 
занската коивенција, тука биле населени неколку 
бегалски семејсгва и тогаш било сменето и име- 
го на населбата. Мсгутоа, ниту во еден подоцне- 
жен попис оваа населба не се спомнува како по- 
себна населба, што укажува дека дошло до неј- 
зино припојување кон Исќуплср, или кон некоја 
друга од мошне блискитс еднадодруга мали на- 
селби на оваа општина.

121) ХАШИЛАР (XАШЛАР)
-СГАВРОТИ Σταυρωτή
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Село и самостојна ошптина во Кожанската 
околија (н. бр. 146/11.11.1970, Вл. в/к бр. 50/13.3. 
1971), со вкупна површина на општинскиот атаг 
од 21 квадратсн километар (21°54' х 40°13'). Него- 
вата надморска височина изнесува 350 метри. Во 
составот на општината влегуваат и селата Бујух 
Текелер и Кучук Текелер. Хашилар, како и сите 
околни села, до 1923 година било населено сс 
турско население. К'нчов го спомнува со 219 тур- 
ски жители, додска во 1913 година с евидентв- 
рано со 196, а во 1920 година со 205 жители. По 
нивпото присилно иселување во Турција во 1923 
година тука билс населени бегалски семејсгва οι 
Мала Азија (туркофони) со вкупно 192 жителж. 
колку пгго бросло селого во 1928 година. Хаш>- 
лар во 1940 година имаше 211, во 1951 година 18”. 
во 1961 година 209, во 1971 година 145, во 1981 го- 
дина само 92, колку што се евидентирани и вг 
пописот од 1991 година. Населението произвед^ 
ва тутун, жито и други земјоделски производи.
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122) ХЕЈБЕЛИ
- ИМЕРА 'Ιμερα
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општина во Кожанската 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкуппа површина на општинскиот атар од 38 
квадратни километри. Во нејзин состав влегува- 
ат и новооснованите населби Авра (Комушлар) и 
Паралимни. Хејбели е сместено источно од Ко- 
жани и северно од Серфиџе, на само два киломе- 
гра оддалеченост од западниот брсг на реката 
Бистрица, на надморска височина од 360 метри 
(22°03’ х 40°18’). Неговото население, како и на 
сите околни села, до 1923 година било турско. Како 
такво, во пописот од 1913 година е евидентирано 
со 1.150, а во 1920 година со 1.338 жители. По 
нивното присилно иселување во Турција во 1923 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле сместени бегалски семејства од Мала Азија 
(туркофони), чиј број во 1928 годииа изнесувал 
404, а во 1940 година се зголемил на 751. Во 
време го на В гората свстска војна населението од 
ова село сс стави исцело во служба на 
германскиот окупатор (беа убиени многу анти- 
фашисти, меѓу кои и Лазар Трповскн) заедно со 
вооружени колаборационисти од соседното село 
Ѓузово, поради што и настрада од единиците на 
ЕЛАС, од кои беше десеткувано. Поради тоа во 
пописот од 1951 година е евидентирано само со 
336 жители. Во 1961 година има 415, во 1971 го- 
ди)на 262, во 1981 година 191, а во 1991 година 208 
жители. Населението произведува многу гутун, 
жито, овошјс и други земјоделски производи, а 
поради пространи пасишта впимание му посвету- 
ва и на сточарството.

123) ЦЕЛИКАС Τσέλικας

Во пописот од 1991 година во атарот на 
општината Џинџилер е евидентирано ново насе- 
лено место под името Целикас - со 15 жители.

124) ЧАКАРЛИ (ЧАКИРЛАР)
-ГАЛАНИОН Γαλάνιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Дванаесет километри североисточно од Ко- 
жани, крај патот што од Кожани води за Бер, на 
надморска височина од 700 метри лежи малото 
село Чакарли (21°53’ х 40°22'), кое администра- 
тивно влегува во составот на општината Кара- 
џилар. Неговото население до 1923 година, како 
и во сите околни села, било турско. К'нчов го 
спомнува со 133 турски жители, во 1913 година е 
евидентирано со 147, а во 1920 година со 96 жи- 

тели. По нивното иселување во Турција во 1923 
година гука биле населени бегалски семејства со 
вкупно 199 жители, колку што броело селото во 
1928 година. Во 1940 година Чакарли имаше 182, 
во 1951 година 176, во 1961 година 161, во 1971 
година 100, во 1981 година 58, а во 1991 година 51 
жител. Населепието се занимава со земјодел- 
ство, а произведува тутун, житарици и други зе- 
мјодслски производи.

125) ЧОБАНЛИ
- ВОСКОХОРИОН Βοσκοχώριον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Во југозападного подножје на планината 
Дурла, североисточно од Кожани и југозападно 
од Вср, крај главниот пат што од Бер води за 
Кожапи на надморска височина од 770 метри 
лсжи селото Чобанли (22°00' х 40°23'). Тоа прст- 
ставува самостојна општина во Кожанската око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 25 ква- 
дратни километри. Неговото население до 1923 
година било турско. К'нчов го спомнува со 216 
турски жители, додека во 1913 година е евиден- 
гирано со 360, а во 1920 година со 400 жители. По 
нивното принудно иселување во Турција во 1923 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле иаселени бегалски семејства од Мала Азија 
(туркофони), чиј број во 1928 година изнесувал 
283 жители. Селото во 1940 година имаше 423, во 
1951 година 403, во 1961 година 314, во 1971 го- 
дина, поради помасовно иселување во поголеми- 
тс градови, бројот на жителите се намали на 208, 
во 1981 година се евидеитирани 204, а во 1991 го- 
дина 258 жители. Населението произведува ту- 
тун, жито и други земјоделски производи, а по- 
ради пространите пасишта со кои располага вни- 
мание му посветува и на сточарството.

126) ЧУКУР АМБАР
- ГЕРАКИОН Γεράκιον
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Тринаесет киломегри западно од Кожани, 
крај патот пгго од Кожани води за Гребен, на над- 
морска височина од 685 метри до неодамна ле- 
жело малото село Чукур Амбар (2Г4Г х 40°17'), 
кое административно влегувало во составот на 
оппггината Шахинлар. Селото Чукур Амбар до 
1923 година било населено со Турци. Како такво, 
во 1913 година е евидентирано со 255, а во 1920 
година со 311 жители. По пивното присилно исе- 
лувап.с во Турција во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвспција, тука биле населени бегал- 
ски семејства со вкупно 138 жители, колку што 
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броело селото во 1928 година. Чукур Амбар во 
1940 година имаше 187, а во 1951 година 166 жи- 
тсли. Во поновите пописи повеќе нс сс спомнува, 
бидејќи сс смета за споено со соседното ссло 
Шахинлар, под чија општина и припаѓа.

127) ЏИНЏИЛЕР
- ПЕТРАНА Πετρανά
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Село и самостојна општипа во Кожанска га 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 27 
квадратпи километри. Сместепо е па 7 киломс- 
три источно од Кожани, крај патот што од Ко- 
жани води за Серфиџе и Атина, на надморска 
височина од 620 метри (2Г52' х 40*47'). Населе- 
нието на Џинџилер до 1923 година било исклучи- 
гелно турско. Во пописот од 1913 година селово с 
свидентирано со 405, а вб 1920 година со 449 жи- 
тсли. По нивното' присилно иселување во 1923 
годииа во Турција, по сила на Лозанската коп- 
веиција, грчкитс власти тука населиле 83 бегал- 
ски семејства со вкупно 346 жители, колку што 
броело селото во 1928 годииа. Во 1940 година 
имаше 493, во 1951 година 1.113 (се работи за 
концентрација на загрозени семејсгва од планин- 
ските села поради Граѓанската војна, кои сс уште 
не се беа вратиле во своите села), додека во 1961 
година се попишани 618, во 1971 година 489, во 
1981 година 629, а во 1991 година 678 жители. Во 
пописотод 1991 година во составот на општината 
покрај аеродромот (летиштето), се евидснтирани 
уште две нови населени мсста, и тоа Целикас со 
15 жители и училиштето О.А.Е.Д. со 5 жители. 
Населението произведува тутун, жито и други 
производи, а делумно се занимава со сточарство, 
поссбно со краварство.

128) ШАХИЛАР БУЏАК (САХИЛАР БУЏАК
- АМИГДАЛЕА Αμυγδαλέα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Североисточно од Кожани, крај патот што 
води од Кожани за Бер, меѓу сслата Софулар и 
Исќуплер на надморска височииа од 685 мстри 

лежи село Шахилар Буџак, кое административно 
влегува во составот на општината Исќуплер 
(21°56' х 40°2Г). Неговото иаселение до 1923 годи- 
па било турско. Во пописот од 1913 година е еви- 
дептирано со 145, а во 1920 година со 167 жители. 
11о нивното присилно иселуваље во 1923 година, 
по сила на Лозанската конвенција, 'гука биле на- 
сслспи бегалски семејства со вкупно 206 жители, 
колку што броело селото во 1928 година. Во по- 
писите од 1940 и 1951 година е евидентирано со 
по 252 жители. Во поиисите од 1961, 1971 и 1981 
година неговото население е вклучено во насе- 
леписто на селото Ќосилер (Тимарја), а селово 
како посебна населба не се спомнува. Меѓутоа, 
во пописот од 1991 година тоа е повторпо еви- 
дентирано како посебна населба со 81 жител.

129) ШАХИНЛАР
- КСИРОЛИМНИ Ξηρολίμνη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Дванаесет километри западио од Кожани. 
крај патот што води од Кожани за Гребен, на над- 
морска височина од 685 метри е сместено селото 
Шахиплар (2Г40' х 40°18'). Тоа претставува само- 
стојна оиштина во Кожанската околија (н. од 19. 
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 25 квадратни километри 
Како и другите околни села, и ова село до 1923 
година било турско. Во 1913 година е евиденти- 
рано со 553, а во 1920 година со 684 турски жите- 
ли. По нивното присилно иселување во Турција 
во 1923 година, по сила па Лозанската конвен- 
ција, грчките власти тука населиле поголем број 
бсгалски ссмејства со вкупно 517 жители, колк> 
што бросло селото во 1928 година. Во пописотод 
1940 година е евидентирано со 662, во 1951 гс- 
дипа со 624, во 1961 година со 638, а во 1971 годи- 
на, поради помасовно иселување во поголемите 
градови, бројот на жителите се иамали на 439, вг 
1981 година на 414, а во 1991 година се евидев- 
гирани 461 жител, вклучувајќи ги и жителите оз 
соседното село Чукур Амбар кое се смета за 
споено со Шахинлар. Населението произведува 
тутун, жито и други земјоделски производи. а 
делумно сс занимава и со сточарство.
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1) ЛЈДОНОХОРИ
- АЈДОНОХОРИОН Αηδονοχώριον

Три километри западно од Лапшипгга крај 
патот пјто води за Коница и Јанина на надморска 
височина од 740 метри лсжи селото Ајдонохори 
(21°22’ х 40° 19'). Тоа до неодамна претставуваше 
самостојна опиггина во Населичката околијага 
(н. од 14.10.1929, Вл. в/к бр. 378/19.10.1929). Вкупна- 
га површина на општинскиот атар изнссува 10 
квадратни километри вклучувајќи го н атарот на 
селото Калисграт, кое влегуваше во составот на 
оваа ошлтина. Денес Ајдонохори е влезсно во со- 
ставот на градската општива Лапшишта. Ајдоно- 
хори уште од постаро врсмс било паселепо со 
чисто грчко население. Како такво, во пописог 
од 1913 годипа е евидентирано со 213, во 1920 го- 
дина со 181, во 1928 година со 131, мегу кои едно 
бегалско семејство со 3 души. Во 1940 година има- 
ше 343, во 1951 година 153, во 1961 годипа 156. а 
во 1971 година, поради помасовно иселување во 
поголемите градови, бројот на жителите сс пама- 
ли на 70. При пописот од 1981 година во Ајдо- 
нохори се попишани 66, а во 1991 година 56 жи- 
тсли. Населението произвсдува жито и други зе- 
мјоделски производи.

2) БА1БА
- АГИЈА ПАРАСКЕВИ Αγία Παρασκευή 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село во составот на општината Лато- 
ришта југозападно од Лапшишта (2Г14' х 40° 16'). 
Настрада во времсто на Граѓанската војна. К'н- 
чов го спомнува со 55 грчки житсли, во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 43, во 1920 го- 
дина со 25. во 1928 година со 26, а во 1940 година 
со 27 жители. Селото не е обновено.

3) БЈ1АЗОМИШТА (ПЛАЗУМИПГГА)
- СТАВРОДРОМИОН Σταυροδρόμιον 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Околу 10 километри западно од Лапшишта 
и јужно од Рупипгга на надморска височина од 
"10 метри е расположсно селото Блазомишта 
2Г16' х 40°18'). Тоа во мииатото претставувашс 

самостојна опшгина во Населичката околија (н. 
од 14.5.1926, Вл. в/к бр. 186/7.6.1926), со вкупна 

површина на општинскиот атар од 8 квадратни 
километри. Денес влегува во составот на град- 
ска га општина Чотиљ. Селото до 1923 година би- 
ло пасслсно со Грци муслимани. К'нчов го спом- 
нува со 300 жители, во 1913 годипа е свиден- 
тирано со 251, а во 1920 годипа со 294 жи гели. По 
нивното принудпо иселување во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, грчките власги 
гука населиле 66 бегалски ссмсјства, со вкупно 
233 житсли, по иоради тоа што некои од семсј- 
сгвата во меѓувреме го напуштиле селото, во 
1928 година се попишани 196 жители. Нивниот 
број во 1940 година сс качи на 293, во 1951 година 
имаше 236, во 1961 година 235, а во 1971 година, 
поради натамошиото иселувањс во поголемите 
градови, бројот на жителитс се намали на 136, во 
1981 година се попишани 89, а во 1991 година 92 
жптслп. Иаселението произведува жито, тутун, 
граории кулгури, компири и други земјоделски 
производи, а делумно сс занимава и со сточар- 
ство.

4) БОБУПГГ (БОБУПГГА)
ПЛАТАЊА (БУМПУЦИОН)

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

Северозападно од .Папшишта и југоисточно 
од Рупишта помалку од еден километар од дес- 
ниот брег на реката Бистрица, на надморска ви- 
сочина од 680 метри е сместено селото Бобушт 
(2Г2Г х 40”23'), кое претставува самостојна оп- 
штина во Населичката околија, со вкупна повр- 
шина на општинскиот атар од 10 квадратни кило- 
мстри. Неговото население до 1923 година го со- 
чинувалс Грци со муслиманска всроисповед. Ка- 
ко гакво, К'нчов го спомнува со 300 жители, до- 
дека во 1913 година с евидентирано со 351, а во 
1920 година со 290 жители. По нивното присилно 
иселување во Турција во 1923 годипа, по сила на 
Лозанската конвснција, тука биле сместени 72 
бегалски семејства со вкупно 213 житсли, колку 
игго броело сслото во 1928 година. Бобуштсо но- 
витс жители во 1940 година е евидентирано со 
305, во 1951 година со 245, во 1961 година со 177, 
во 1971 година со 116, во 1981 година со 151, а во 
1991 година со 148 жи гели. Зсмјипггето е мошне 
плодно. Населението произвсдува од се по малку, 
вклучувајќи и земјоделски производи.
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5) БРАТМИР Μπρατμήρ

Некогашна чифлигарска населба што се на- 
оѓала во Населичката околија. К'нчов ја спомну- 
ва со 60 жители Македонци, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирана како напуштена 
чифлигарска населба. Во подоцнежните пописи 
не се спомнува како населба, што значи дека не 
била обновсна. За жал, не се спомнува ни а гарот 
на општината во која се наоѓала оваа чифли- 
гарска населба.

6) БУРША
- КОРИФИ (БОРСИЈА) Κορυφή (Μπόρσια) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 15 ква- 
дратни километри. Сместено е на надморска ви- 
сочина од 920 метри југозападно од Лапшипгга и 
јужно од патот што води од Лапшишта за Ко- 
ница и Јанина (2Г14' х 40°12'). Неговото населе- 
ние уште отпорано го сочинувале Грци и во ет- 
нички поглед до денес нема претрпено никакви 
иромени. К'нчов го спомнува со 400 жители Гр- 
ци, додека во 1913 година е евидентирано со 577, 
во 1920 година со 479, во 1928 година со 498, во 
1940 година со 469, во 1951 година со 416, во 1961 
година со 338, во 1971 година со 207, во 1981 го- 
дина со 195, а во 1991 година со 208 жители. На- 
селението произведува жито, компири, тутун и 
други земјоделски производи, а делумно е разви- 
ено источарството.

7) БУХОРИНО (БОХОРИНА)
- ВУХОРИНА Βουχωρίνα

Селово до неодамна претставувало самос- 
тојна општина во Населичката околија (н. од 19. 
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 9 квадратни километри. 
Денес влегува во составот на градската општина 
Чотиљ. Смсстено е околу 16 километри југоза- 
падно од Лапшишта крај патот што од Лапши- 
пгга води за Коница и Јанина на надморска 
височина од 760 метри (21°16' х 40°13'). Неговото 
нассленис отсекогаш го сочинувале Грци. Во по- 
писот од 1913 година е евидентирано со 386, во 
1920 година со 328, во 1928 година со 345, во 1940 
година со 284, во 1951 година со 230, во 1961 го- 
дина со 163, во 1971 година со 128, во 1981 година 
со 128, а во 1991 година со 51 жител. Неговото 
наеелсние произвсдува жито, компири, тутун и 
други земјоделски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

8) ВАЈПЕС
- ДАФНЕРОН Δαφνερόν
(н. од 20.1.1927, Вл. в/к бр. 18/1.2.1927)

Мало село во атарот на општината Палео- 
кастрон. Лежи североисточно од Гребен и југо- 
источно од Шатиста, три километри југозападно 
од Палеокастрон, под чија општина и припаѓа 
(21°36' х 40°1 Г). Неговата надморска височина из- 
несува 690 мезри. Населението до 1923 година го 
сочинувале Грци муслимани. К'нчов го спомнува 
со 54 жигели, во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 43, а во 1920 година со 64 жители. 
По нивното присилно иселување во 1923 година, 
по сила на Лозанската конвснција, тука биле на- 
селени 23 бегалски семејства со вкупно 83 жи- 
тели, но и извесен број месни грчки семејства, 
така што селото станало мсшана населба, која во 
пописот од 1928 година имала 138 жители, во 
1940 година 214, во 1951 година 166, во 1961 го- 
дина 205, во 1971 година 154, во 1981 година 141, а 
во 1991 година 121 жител. Населението произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а делумпо се занимава и со сточарство.

9) ВАЈПЕС (ВАЈГ1ИС)
- ХИМЕРИНОН Χειμερινόν
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Вајпес е сместено околу четири ки- 
лометри ссверно од Лапшипгга и два километра 
западно од реката Бистрица на надморска висо- 
чина од 660 метри (2Г23' х 40°20'). Тоа до неодам- 
на претставуваше самостојна опшгина во Насе- 
личката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 
агар од 6 квадратни километри, а денес влегува 
во составот на градската општина Лапшипгга 
Селото во минатото претставувало мешана на- 
селба, во која според К'нчов живееле 160 Гри 
христијани и 166 Грци муслимани. Селото во 191* 
година е евидентирано со 321, а во 1920 година со 
361 жи гел. Во 1923 година по сила на Лозанската 
конвенција муслиманското население принудвг 
било иселено во Турција, а на негово место грч- 
ките власти населиле 61 бегалско семејство со 
вкупно 216 бегалци. Во пописот од 1928 годиѕ* 
селото се води како чисто бегалска населба со 
217 жители, во 1940 година има 354, во 1951 гс- 
дина 249, во 1961 година 216, во 1971 година 16- 
во 1981 година 123, а во 1991 година 84 жите.тх 
Зсмјиштето е многу плодно и населението пр> 
извсдува жито, тутун, компири и други зем > 
делски производи. Делумно е застапено и сточаг- 
ството.
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10) ВЕЛИСТИ
- АСПРУЛА Ασπρούλα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозападно од Лаппшшта и јужно од Ру- 
пишта на надморска височина од 740 мстри е 
сместено селото Велисги (2Г18' х 40°20’). Гоа 
претставува самостојна општина во 1(аселичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влсгува и селото Девла. Вкупната по- 
вршина на општинскиот атар изнесува 17 квадра- 
тпи километри. По се изгледа дска селото во ми- 
нагото било мешано - со грчко христијанско и грч- 
ко муслиманско население. Како такво во попи- 
сот од 1913 годидна е евидентирано со 302, а во 
1920 година со 289 жители. По присилното иселува- 
н»е на муслиманското населеиие, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1923 година тука билс на- 
селени 30 бегалски семејства со вкупно 116 жи ге- 
ли. Така селото повторно станало мешана насел- 
ба, која во 1928 година имала 281, во 1940 година 
362, во 1951 година 336, во 1961 година 310, во 1971 
година 215, во 1981 година 173, а во 1991 година 
159 жители. Неговото население произвсдува жи- 
то, компири, тутун и други земјоделски произво- 
ди. а делумно се занимава и со сточарсгво.

11) ВИДУЛУШ
- ДАМАСКИЊА 
(ВЕДИЛУЦИОН, ДАМАСКИНЕ А) 
Δαμασκηνιά (Βεδυλούτσιον, Δαμασκηνέα) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површипа на опиггинскиот атар од 14 ква- 
лратни киломстри. Сместено е југозападно од Ру- 
пншта и западно од Лапшишта на источните па- 
дини на планината Одрс на надморска височина 
>Л 990 мелри (2Γ1Γ х 40°20'). Според К'нчов се- 
лото било насслено со Македонци кои се сме гаа 
ѕеќе за погрчени. Тој нивниот број го качува на
- 5 жители, а во пописог од 1913 годидна с еви- 
■евтирано со 642 жители, во 1920 година со 573, 
■о 1928 година со 607, во 1940 година со 737, во
- 951 година со 678, во 1961 година со 570, во 1971 
година со 383, во 1981 година со 345, а во 1991 го- 
Жна со 354 жители. Населението произведува 
*- чпири, жито, тутун и други земјоделски про- 
■зводи, а делумно се занимава и со сточарство. 
Ѕ селото е сместена жандармериска станица ко- 
р врши надзор и врз неколку околни ссла.

12) ВИЛЈАН
- ЛЕВКАДЈА Λευκαδιά
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

сга растурена населба која се наоѓала во 
на општината Селица југозападно од нса 

(21 ”29' х 40° 19'). К'нчов ја спомнува со 50 жители 
Грци муслимани; во пописот од 1913 година сс 
води како напуштепа чифлигарска населба, а во 
1920 година со 11 жители. Иако во 1927 година 
била преимепувана во Левкадја, наскоро потоа 
била напуштсна, поради што и прссганала да сс 
води како населено место.

13) ВИЊАНИ
- ЛЕВКАДИОН Λευκάδιον
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село во агарот на градската опшгина 
Чотиљ. Сместсно е два километра северозападно 
од Водрица на надморска височина од 860 мстри 
(21Ί7' х 40Ί8'). Населението до 1923 година го 
сочииувале Грци муслимани. К'ичов го спомнува 
со 100 жители; во 191.3 година е евидентирано со 
172, а во 1920 годипа со 208 жители. По нивното 
присилно иселување во Турција, по сила на Ло- 
занската конвенција, во 1923 година тука билс 
насслепи 34 бегалски семејства со вкупно 122 жи- 
тели, колку пгго бросло сслото во 1928 година. 
Во 1940 година е свидеитирано со 233, во 1951 
година со 166, во 1961 година со 153, во 1971 го- 
дина, поради помасовно иселување во поголсми- 
те градови, бројог на житслите се памали на 73, 
во 1981 година на 58, а во 1991 година на 34. На- 
селеиието произвсдува жито, компири, тутуп и 
други земјодслски производи, а делумно се зани- 
мава и со сточарство.

14) ВОДОРИНА
- НЕА СПАРТИ Νέα Σπάρτη
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Мало село во атарот на градската општина 
Чотиљ (21°18' х 40°16'). К'нчов го спомнува со 100 
грчки жители муслимани, во 1913 година е сви- 
дентирано со 226, а во 1920 година со 177 житсли. 
Во 1923 година тие како муслимани, по сила иа 
Лозанската конвенција, присилно биле иселсни 
во Турција, а на нивно место биле населени 23 
бегалски семсјства со вкупно 89 жители, колку 
ιιιτο бросло сслото во 1928 и во 1940 година. Се- 
лото настрада во времето на Втората светска 
војна и во Граѓанската војиа, поради што во по- 
доцнежните пописи повеќе не се спомнува како 
насслба.

15) ВОДРИЦА (ВРОНДИЗА)
-ВРОНДИ Βροντή
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото до неодамна претставувало само- 
стојна општина во Населичката околија во чиј 
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состав влегувало и сслото Вињани (н. од 19.12. 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесувала 12 квадратни кило- 
метри. Денес Водрица влегува во составот на 
градската општина Чотиљ. Селото лежи околу 
13 километри југозападно од Лапшишта на над- 
морска височина од 780 метри (2Г18' х 40°17'). 
Неговото население до 1923 година го сочину- 
валс Грци муслимани. К'нчов го спомнува со 160 
жители, во пописот од 1913 година с евиденти- 
рапо со 315, а во 1920 година со 264 жители. 11о 
нивното присилно иселување во 1923 година во 
Гурција, по сила па Лозанската конвенција, тука 
биле населени 49 бегалски семејсгва со вкупно 
286 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во 1940 година Водрица имашс 353, во 
1951 година 298, во 1961 година 301, во 1971 
година 202, во 1981 година 135, а во 1991 година 
106 жители. Населснието на Водрица произ- 
всдува жито, тутун, компири и други земјоделски 
производи, а делумно се занимава и со сточар- 
ство.

17) ВРАТИН
- АЛЈАКМОН
(ВРАТИНИОН, ПАЉУРИОН) 
Αλιάκμων (Βρατίνιον, Παλιούριον) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. бр. 553/23.7.1960, Вл. в/к бр. 124/10.8.1960)

Источно од .Папшишта крај левиот брсг на 
рската Бистрица на надморска височина од 580 
метри е расположено селото Врагин (21°26' х 
40*49'). Тоа претставува самостојна општина во 
Населичката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на оппггинскиот 
атар од 21 квадратен киломстар, во чиј состав 
влсгува и атарот иа селото Мелидонион. Сслото 
Вратин по се изгледа уште отпорано било насе- 
лсно со грчко паселение. К'нчов го спомнува со 
375 грчки жители, во 1913 година е евидентирано 
со 467, во 1920 година со 354, во 1928 година со 
508. во 1940 година со 587, во 1951 година со 524, 
во 1961 година со 512, во 1971 годипа со 458, во 
1981 годипа со 451, а во 1991 година со 316 жите- 
ли. Неговото население произведува мпогу жито, 
гутун, компири, пченка и други земјодслски про- 
изводи, а делумно се занимава и со сточарство.

16) ВРАНИПГГА (ВРОНИПГГА)
- КАЛОНЕРИОН (ВРОНГИСТА) 
Καλονέριον (Βρογγίστα)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичкага 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкуппа поврпшна на општинскиот атар од 22 
квадратни километри. Сместено е крај самиот 
пат што води од Шатисга за Лапшишта на над- 
морска височина од 630 мс гри (21°30' х 40°18'), 11 
километри југоисточно од Лапшишта. Вранипгга 
до 1923 годипа било мешана населба, во која жи- 
весле Грци христијани и Грци муслимани. Според 
К'нчов од вкупно 300 жители 150 биле христијани 
и 150 муслимани. Селото во 1913 година е еви- 
дентирано со 635. а во 1920 година со 692 жители. 
По сс изгледа дека бројот на муслиманите бил 
далеку поголсм, бидејќи по присилното иселува- 
ње на муслиманското население во 1923 година, 
по сила на Лозанската конвенција, тука биле на- 
селени 129 бегалски семејства со 504 жители од 
вкупно 621 жител колку што броело селото во 
1928 година. Во 1940 година имаше 788, во 1951 
година 702, во 1961 година 661, во 1971 година 
588. во 1981 година 588, а во 1991 година 617 жи- 
тели. Неговото населсние произведува жито, ту- 
тун, компири и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарс гво.

18) ВРОШТАНИ
АГИИ АНАРГИРИ Άγιοι Ανάργυροι 

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

Село и самостојна општипа во Населичката 
околија (н. од 16.3.1920, Вл. в/к бр. 74/31.3.1920), со 
вкуппа површина на општинскиот атар од 9 ква- 
дратни километри. Селото Вроштани е сместено 
југозападно од Лапшишта на надморска височина 
од 930 метри (2ΓΊΓ х 40° 17'). Нсговото население 
по се изгледа го сочинувале Грци муслимани. Во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 279. а 
во 1920 година со 286 жители. По нивпото присил- 
но иселување во Турција во 1923 година, по сим 
на Лозанската конвенција, тука билс населени 4о 
бегалски семејства со вкупно 178 жители, колк) 
што бросло селото во 1928 година. Во 1940 годи- 
на имаше 286, во 1951 годииа 289, во 1961 година 
230, во 1971 годипа, поради помасовно иселуваас 
во поголемите градови, бројот на жителитс опад- 
на на 84, во 1981 година на 55, а во 1991 година се 
попишани 57 жители. Неговото население произве- 
дува жито, компири, тутун и други земјоделси 
производи, а дслумно се занимава и со сточарство

19) ГИНУШ
- МОЛОХА (ГИНОСИОН)
Μολόχα (Γκινόσιον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.192’

Село и самостојпа општина во Населичкап 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), сг 
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вкупна површина на оппггинскиот атар од 9 ква- 
дратни километри. Сместено е околу 8 километ- 
ри северозападно од Лапшишта, оддалечено око- 
лу три километри од десниот брег на реката 
Бистрица, на надморска височина од 700 метри 
(21°22' х 40°22'). Неговото население до 1923 годи- 
на го сочинувале Грци муслимани. К'нчов го 
спомнува со 250 жители, во 1913 година е евиден- 
тирано со 259, а во 1920 година со 249 житсли. 11о 
нивното присилно иселување во Турција во 1923 
година, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени 72 бегалски семејства со вкупно 
226 жители, колку што броело селото во 1928 го- 
дина. Гинуш во 1940 година имаше 347, во 1951 
година 352, во 1961 година 307, во 1971 година 
216, во 1981 година 228, а во 1991 година 201 жи- 
гсл. Неговото население произведува жито, ту- 
тун, компири и други земјоделски производи, а 
делумно се занимава и со сточарство.

20) ДЕВЛА
- КРИОНЕРИОН Κρυονέριον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село расположено северозападно од 
Чапшишта и помалку од три километри северо- 
источно од селото Велисти во чијашто општина 
припаѓа (21°18' х 40°2Г). Неговата надморска ви- 
сочина изнесува 750 метри. Населението уште од 
постаро време го сочинувале Грци. К'нчов го 
спомнува со 100 грчки жители, додека во 1913 го- 
дина е евидентирано со 134, во 1920 со 147, во 
1928 година со 198, во 1940 година со 241, во 1951 
година со 208, во 1961 година со 185, во 1971 го- 
дина со 115, во 1981 година со 105, а во 1991 годи- 
на со 88 жители. Населението произведува ком- 
пири, тутун и жито, а делумно се занимава и со 
сточарство.

21) ДИСЛАГ1
- ДРАГАСЈА (ДИСЛАПОН)
Δραγασιά (Δίσλαπον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна оппггина во Населичката 
дколија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина иа оппггинскиот атар од 16 ква- 
^ратни киломстри. Сместено е западио од .Пап- 
шипгга на североисточните падини на планина га 
Лрагош, на надморска височина од 960 метри 
‘21°09' х 40°20'). Неговото население до 1923 го- 
хнна според К'нчов било грчко муслиманско. 
<’нчов го спомнува со 100 жители, додека во 

13 година е евидентирано со 432, а во 1920 
:ина со 414 жители, што зборува дека било 

ν поголемо отколку што го прикажува К'н- 

чов. 11о се изгледа дека селото било мешано, би- 
дејќи по иселувањето на муслиманското населе- 
пие во 1923 година, по сила на Лозанската кон- 
венција, тука биле паселени само 21 бегалско се- 
мејство со вкупно 92 жители, додека селото во 
пописотод 1928 година е евидентирано со вкупно 
315 жители, што зборува дека поголемиот број 
од жигелите го сочинувале месни Грци. Селото 
во 1940 година има 430 жители, во 1951 година 
423, во 1961 година 407, во 1971 година, поради 
помасовно иселување во поголемите градови, 
бројот на жителите се намали на 203, во 1981 
година имаше 212, а во 1991 година 138 жители. 
Населението произведува компири, жито, тутун 
и други земјоделски производи, а делумно сс за- 
нимава и со сточарство.

22) ДОЛОС
-ВИТОС Βυτός
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918) со 
вкупна површина на општинскиот атар од 25 ква- 
дратни киломстри. Сместено е југозападно од 
Лапшишта крај патот што води од .Папшишта за 
Коница и Јанина, во југоисточните падини на 
планината Војон, на иадморска височина од 980 
метри (2Г08' х 40° 12'). Неговите жители погек- 
нуваат од месното грчко население, така што се- 
лото до денес во етнички поглед не прстрпело 
иикакви промени. К'нчов го спомнува со 561 жи- 
тел, додека во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 770 жители. Во 1920 година имало 559 
жители, во 1928 година 593, во 1940 година 611, 
во 1951 година 342, во 1961 година 335, во 1971 
година 227, во 1981 година 277, а во 1991 година 
252 жители. Населението на Долос произведува 
компири, жито и други земјоделски производи, а 
прилично внимание му се посветува и на сточар- 
ството.

23) ДОМОВИШТА (ДОМАВИШТА)
- ФЛАМУРЈА Φλαμουριά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Растурено село во атарот на општината Се- 
лица северозападно од неа, на западните падини 
на планииата Сињачико (2Γ3Γ х 40°23'). К'нчов 
го спомнува со 50 житсли Грци, а во пописот од 
1913 година е евиденгирано како ненаселен чиф- 
лик. Во 1920 година во Домовишта се евиденти- 
рани 23 жители. Малку подоцна тоа било сосема 
напуштено, поради што и престанало да се води 
како населба.

-аселените места во Егејска Македонија - I дел
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24) ДРАМИППА
ДАФНИ (МАКРИПЛЛЃА)

Δάφνη (Μακρυπλαγιά).
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 17.7.1930, Вл. в/к бр. 251/24.7.1930)

Ссло и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 5.1.1931, Вл. в/к бр. 2/7.1.1931), со 
вкупна површина на ошптинскиот а гар од 5 ква- 
дратни километри. Сместсно е во источпитс па- 
зуви иа планината Војо, југозападно од Лап- 
шишта, на надморска височина од 1.040 метри 
(2Г09' х 40" 17'). Населенисто има грчко потекло 
и сслото во етпички поглед до денес псма прс- 
грпено никакви промени. К'нчов го спомнува со 
270 жигели Грци, во пописогод 1913 годипа с сви- 
дснтирано со 257 жители, во 1920 година со 178, 
во 1928 година со 229, во 1940 година со 205, во 
1951 година со 164, во 1961 година со 137, во 1971 
година со само 94. во 1981 година со 72, а во 1991 
година со 63 жители. Населението на Драмишта 
произведува компири, жито и други производи, а 
впимание му посветува и на сточарството.

25) ДРЈАНОВО
-ДРИОВУНОН Δρυόβουνον
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Дрјаново се наоѓа на дванаесетина 
километри североисточно од Лапшишта, оддалс- 
чсно гри километри источно од главниот пат што 
водн за Рупишта и Костур (2Г27' х 40"22'). Тоа 
прстставува самостојна огпптина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 од 1918), 
со вкуппа површина на општинскиот атар од 25 
квадратпи километри. 11еговата надморска висо- 
чина изпесува 800 ме гри. Населението е од грчко 
потекло. Во пописот од 1913 година Дрјаново с 
евиденгирано со 666, во 1920 година со 546, во 
1928 година со 650, во 1940 година со 740, во 1951 
година со 656, во 1961 година со 717, во 1971 го- 
дина со 537, во 1981 година со 510, а во 1991 годи- 
на со 531 жител. Населението произведува жито, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
вниманис му посветува и на сточарството.

26) ЖУПАН
- Г1ЕНТАЛОФОС (ПЕТРОВУНОН) 
Πεντάλοφος (Πετρόβουνον) 
(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)

Големо село и самостојна општина во Насе- 
личката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/ 
1918), со вкупна површина на општинскиот атар 
од 38 квадратни километри. Сместено е на ју-

гоисточните падини на планината Војо, југоза- 
падно од Лапшишта, крај патот што води за Бор- 

» ботско и Коница ва надморска височина од 1.040 
метри (2Г09' х 40" 12'). Самото име укажува дека 
оваа некогашна поголема населба била седиште 
на жупа. Населението на Жупан одамна е погр- 
чено. Како такво, К'нчов го спомпува со 1.750 жи- 
гели, додека во пописот од 1913 година с свиден- 
тирано со 2.323 жители. Во 1920 година има 1.560. 
во 1928 година 1.708, во 1940 година 1.752, во 1951 
година поради Граѓанската војна бројот иа жите- 
лите се намали на 1.144, во 1961 година има 981, 
во 1971 година 814, во 1981 година 789, а во 1991 
година 652 жители. Неговото населснис произве- 
дува компири, жито и други земјоделски произ- 
води, а внимание му иосветува и на сточарството. 
Во Жупан с сместена жандармериска станица. 
која врши надзор и над неколку околни села, ка- 
ко и пошта.

27) ЗАПСКО (ЗАНЦИКО)
-3ΟΙ1И (ΙΈΡΛΚΟΧΟΡΗ) Ζώνη (Γερακοχώρι) 
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Западно од Лапшипгга на североисточните 
падини на планината Војо на надморска височина 
од 1.050 метри с смсстено селото Занско (21°08' х 
40" 19'). Тоа претставува самостојпа општина во 
Иаселичката околија со вкупна површина на оп- 
штинскиот атар од 13 квадратпи километри. Се- 
лото Занско, иако носи македонско име, како ре- 
чиси и сите други села во Населичката околија, е 
населено со грчко население, или - подобро ре- 
чено - со погрчено македонско население. К'н- 
чов го спомнува со 200 жители Грци, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 562 
житсли. Во 1920 годипа има 439, во 1928 година 
451, во 1951 година 410, а во 1961 година 426. Во 
1971 година, поради масовно иселување во пого- 
лемите градови во земјата и во странство, бројот 
на жигелитс сс намали на 264, во 1981 година на 
241, а во 1991 година на 196. Населението на Зан- 
ско произведува компири, жито и други земјодел- 
ски производи, а внимание му посветува и на 
сточарството.

28) ЈАНКОВО
- МЕСОПОТАМОН Μεσοπόταμον 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Некогашна мала населба која се наоѓала ју- 
гозападно од Шагиста во нејзиниот општински 
атар (21°3 Г х 40°14'). К'нчов селово го спомнува 
како мешана населба со 100 Грци христијани и 
100 Грци муслимани, додека во 1913 година е 
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евидентирано со 131, а во 1920 година со 143 жи- 
тсли. По се изгледа дека тука живееле само Грци 
муслимани, бидејќи селото по иселувањето на 
муслиманите во 1923 година сс води како чисго 
бегалска населба во која билс населени 35 бе- 
галски семејства со вкупно 124 жители, колку 
што бросло во 1928 година. Во пописот од 1940 
година Јанково се води со само 29 жители, доде- 
ка во подоцнежните пописи не се спомнува, што 
значи дека е напуштено и растурено во времето 
на Втората светска војпа или во Граѓанската 
војна во Грција.

29) КАЛИСТРАТ
- КАЛИСГРАТИОН Καλλιστράτιον

На мала оддалеченост југозападно од Лап- 
шишта е сместено малото село Калистраг (21 "22' 
х 40°18'), кое администрагивно до неодамна вле- 
гувало во составот на оппггината Ајдонохори, а дс- 
нес влегува во составот на градската општина Лап- 
шишта. Надморската височина му изнесува 680 
метри, а неговото население се смега за грчко. 
К'нчов го спомнува со 100 жители, во 1913 годи- 
на е евидентирано со 127, во 1920 година со 110, а 
во 1928 годипа со 194 жители. При пописот од 1940 
година бројот на неговото население веројатно е 
пресметан во населснисто на општината Ајдоно- 
хори, додска во 1951 година е евидентирано со 136, 
во 1961 година со 115, во 1971 година со само 57, 
во 1981 година со 50, а во 1991 година со 45 жи- 
тели. Селото е доста бедно, а населението про- 
изведува жиго и некои други земјоделски произ- 
води. Делумно се занимава и со сточарство.

30) КИНАМ
- ПОЛИЛАКОН (КИНАМИ) 
Πολύλακκον (Κύναμη)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 10 ква- 
дратни километри. Смсстено е западно од Шати- 
ста крај десниот брег на реката Бистрица на над- 
морска височина од 640 метри (2Г28' х 40°16'). 
Неговото население се смета за грчко. К'пчов го 
спомнува со 250 жители Грци, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 339 жигели, во 
1920 година со 270, во 1928 година со 329, во 1940 
година со 341, во 1951 година со 263, во 1961 го- 
дина со 252, во 1971 година со 147, во 1981 година 
со 121, а во 1991 година со 91 жител. Неговото 
население произведува жито, тутун и други зем- 
јоделски производи, а делумно се занимава и со 
сгочарство.

31) КЈ1ЕПУШ (КЛЕПЕШЕ)
- ПОЛИКАСТАНОН (КЛЕПИСТИОН) 
Πολυκάστανον (Κλεπίστιον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Лапшиигга во пазувите на плани- 
ната Војо на надморска височина од 1.050 метри 
е сместено селото Клепуш (21°08’ х 40° 18'). Тоа 
претставува самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 18 ква- 
дратни километри. Неговото население се смета 
за грчко и во етнички поглед до денес нема 
претрпепо никакви промени. К'нчов го спомнува 
со 250 жители. Во 1913 година е свидентирано со 
476, во 1920 годипа со 421, во 1928 годипа со 477, 
во 1940 година со 530, во 1951 година со 464, во 
1961 година со 377, во 1971 година со 252, во 1981 
година со 237, а во 1991 година со 197 жители. 
Нсговото население произведува многу костени, 
орсви, компири и други зсмјоделски производи, а 
делумно се запимава и со сточарство.

32) КОНСКО
- ГАЛАТИНИ (КОНЦИКОН)
Γαλατινή (Κ,οντσικόν)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 55 ква- 
дратни киломегри. Се наоѓа околу 7 километри 
северно од Шатиста во пазувите на планината 
Сињачико, на надморска височина од 1.010 метри 
(2Г34' х 40°19'). Неговото население се смета за 
грчко. К'нчов го спомнува со 1.200 грчки жители, 
а во 1913 година е евидентирано со 1.522 души. 
Натамошните пописи ја даваат следната состој- 
ба: во 1920 година 1.359, во 1928 година 1.473, во 
1940 година 1.810, во 1951 година 1.798, во 1961 
година 1.819, во 1971 година 1.789, во 1981 година 
2.043, а во 1991 година 2.097 жители. Населе- 
нието на Конско произведува компири, жито и 
други земјоделски производи, а поради повол- 
нитс услови за сгочарење во голема мера е раз- 
виено и с гочарството.

33) КОСТАНСКО (КОСТАЏИК)
- АВГЕРИНОС (КОНСГАНЦИКОН) 
Αυγερινόσ (Κωνστάντσικον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Лапшипгга и северно од Жу- 
пан во источните пазуви на планината Војо на 
намдорска височина од 1.050 метри е сместено 
селого Костанско (2Γ10 х 40°14). Тоа претста- 
вува самостојна општина во Населичката околи- 

22·
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ја (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкуп- 
на површина на општинскиот атар од 44 квадра- 
тни километри. Неговото население се смега за 
грчко. К'нчов го спомнува со 850 жители Грци, а 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 1.201 
жител. Во подоцнежните пописи бројот на житс- 
литс се движсл вака: во 1920 година 702, во 1928 
година 882 (од пив 6 бегалци), во 1940 година 
селото има 975, во 1951 година 713, во 1961 годи- 
па 704, во 1971 година поради помасовно иселува- 
п>е во поголемите градови и во странство бројот на 
жителите се намалува на 461, во 1981 година се по- 
пишани 444, а во 1991 година 414 жигели. Околи- 
пата на Костанско обилува со костење, од кадс ве- 
ројатно произлегува и неговото име. Населението 
произведува компири, жито и други земјодслски 
производи, а вниманис му посветува и на сточар- 
ството. Во селото е смесгсна жандармериска стани- 
ца, која врши надзор и над неколку околни села.

34) КРИМИН
- К.РИМИНИОН Κριμήνιον

Југозападно од Лапшипгга крај патот пгго во- 
ди за Гребен на надморска височина од 730 метри 
лсжи селото Кримин (21° 17' х 40° 13'), кое прет- 
ставува самостојна општина во Населичкага око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918). Вкуп- 
ната површина на општинскиот атар изнесува са- 
мо 4 квадратни километри. Населението се смста 
за грчко. К'нчов го спомнува со 487 жители Грци, 
а во пописот од 1913 година Кримин е евиденти- 
рано со 540 души. Во 1920 година селото имало 
309, во 1928 година 335, а во 1940 годипа 255 жи- 
тсли. Во 1951 година, поради стравотиите на Гра- 
ганската војна, бројот на населението се намали 
на 109 души, во 1961 година има 84, во 1971 годи- 
на 60 жители, додека во 1981 година нивниот број 
изнесува 161, а во 1991 година 142. Населснисто 
произведува жито, тутун, компири и други земјо- 
делски производи, а се занимава и со сточарство.

35) КУЦУФЛЈАНИ Κουτσύφλιανη

Во пописот од 1913 година во Нассличката 
околија се спомнува населбата Куцуфлјани како 
ненаселен чифлик, но за жал не се спомнува оп- 
штината во чиј атар чифликот припаѓал, поради 
што не можеме да ја одредиме неговата место- 
положба.

36) ЛАБАИИЦА
- ПЛАКИДА Πλακίδα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Лапшишта и јужно од Рупипгга 
на надморска височина од 820 метри с располо- 

жено селото Лабаница (21°14' х 40°20'). Тоа пре г- 
ставува самостојна оппггина во Населичката око- 
лијата (п. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од само 5 
квадратни километри. Неговото население се сме- 
та за грчко. К'нчов го спомнува со 155 жители 
Грци, а во 1913 година е евидентирано со 171 жи- 
тсл. Во 1920 година се свидентирани 137, во 1928 го- 
дина 143, во 1940 година 162, во 1951 година 147, а 
во 1961 година 132 жители. Во 1971 година, поради 
помасовно иселување во поголемите градови, бро- 
јот на жителитс се намалува на само 44, во 1981 
година на 30, додека во пописот од 1991 година се 
евидентирани 51 жител. Населението произведу- 
ва жпто, тутун, компири и други земјоделски про- 
изводи. а помалку се занимава и со сточарство.

37) ЛАБАНОВО
-СИМАНДРОН Σήμαντρον
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Ссло и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 6 ква- 
дратни километри. Сместено е северозападно од 
Лапшишта и југоисточно од Рупишта на десната 
страна на реката Бисгрица, на надморска висо- 
чина од 770 метри (21°19' х 40°23'). По се изгледа 
дека селото било населено со Грци муслимани. 
К'нчов го спомнува како такво со 175 жители, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 219, а 
во 1920 година има 186 жители. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле насе- 
лени 46 бегалски семејста со вкупно 172 жители, 
но веројатно во меѓуврсме извесен дел од бегал- 
ските семејства го напуштиле селото, бидејќи во 
пописот од 1928 година се попишани само 96 бе- 
галски жители. Во пописот од 1940 година Лаба- 
иово има 184, во 1951 година 151, во 1961 година 
117, во 1971 година 78, во 1981 година 93, а во 
1991 година 87 жители. Населението произвсдува 
жиго, тутуи, компири и други земјоделски произ- 
води, а помалку се занимава и со сточарство.

38) ЛАИ
- ПЕПОЊА Πεπονιά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Лаи (Пепоња) лежи околу три кило- 
метри југоисгочно од Лапшишта во непосредна 
близина на патот пгго води за Шатиста (21°25' х 
40"!7'). Неговата надморска височина изнесува 600 
метри. До нсодамна претставуваше самостојна 
општина во Населичката околија (н. од 19.12.1918. 
Вл. в/к бр. 260/1918), со вкуина поврпшна на оп- 
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π,тинскиот атар од 11 квадратни километри, а де- 
нсс влегува во составот на градскага оппггина 
Лапшипгга. Пеговото население до 1923 година 
било грчко со исламска всроисповед, како и мно- 
гу други села во Населичката околија. К'нчов го 
спомнува со 300 грчки житсли муслимани. Во 
пописот од 1913 година е евидентирапо со 321, а 
во 1920 година со 312 жители. По нивното при- 
силно иселување во Турција во 1923 година, по 
сила на .Позанската конвенција, тука билс насе- 
сни 88 бегалски семејства со вкупно 338 жители. 
колку што бросло селото во 1928 година. Во 1940 
година Лаи имаше 446, во 1951 година 363, во 
196! годииа 382, во 1971 година 242, во 1981 годи- 
на 215, а во 1991 година 164 житсли. Неговото 
нассление произведува жито, тутун и некои дру- 
ги земјоделски производи, а иомалку се занимава 
и со сточарство.

39) ЛАПШИПГГА
- НЕАПОЛИС Νέαπολις
(н. од 11.9.1928, Вл. в/к бр. 193/20.9.1928)

Мало гратче и некогашно седиште на Насе- 
личкага каза. Се наоѓа западно од Кожани на 
оддалеченост од 47 километри и на растојание од 
22 километри ссвсрозападио од Шатиста (2Г23' х 
40°19'). Неговата надморска височипа изнесува 
670 метри. Поврзано е со добар пат и со Рупипгга 
и Костур, од каде што е оддалечсно 36 кило- 
мегри. Денес Лапшишта претставува самостојна 
градска општина и седиште на Населичката око- 
лија во чиј состав влегуваат и селата Ајдонохо- 
ри, Вајпес, Калистрат, Лаи, Марчишта, Мелидо- 
нион и Пиљур. Вкупната површина на градскиот 
атар изнесува 42 квадратни километри До 1913 
година според К'нчов тука живееле 1.600 Грци 
муслимани, 800 Грци хрисгијани и 200 Роми. Лап- 
шишта како мсшана насслба во пописот од 1913 
година е евидентирано со 1.047, а во 1920 година 
со 1.401 жител. По присилпото иселување на Гр- 
ците муслимани, по сила на Лозанската конвси- 
ција, во 1923 година тука биле населени 239 бс- 
галски семејства со вкупно 978 жители. Така Лап- 
шишта повторнц станало мешана населба која во 
пописот од 1928 година е евидентирапа со 1.592 
жигели. Во 1940 година нивниот број сс зголеми 
на 1.944, во 1951 година имаше 1.987, во 1961 го- 
дина 1.838, во 1971 година 1.992, во 1981 година 
1.872, а во 1991 година 1.889 жители. Во Лап- 
шишта постојат повеќе јавни служби, пошга и 
жандармериска поткоманда, како и повеќе тр- 
говски и занаетчиски дуќани. Неговото населс- 
ние во основа се занимава со земјоделство. Про- 
изведува жито, тутун и други производи.

40) ЛАТОРИПГГА
- АГИЈАСМА Αγιασμα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Селото Латоришта е сместено југозападно 
од Лапшишта и два километра источно од селото 
Царишта, под чија општина и припаѓа (21°14 х 
40°17'). Порано претставувало самостојна општи- 
на. Неговата падморска височина изнесува 745 
метри. Според К'нчов во селото живееле 55 Грци 
христијани и 55 Грци муслимани. Во пописот од 
1913 година е евидентирано со 149, а во 1920 го- 
дина со 143 жители. По се изгледа дека мусли- 
мапите уште отпорано го имале напушгено село- 
то, бидејќи пе се регистрирани бсгалски жители 
доселени во ова село кое се води како чиста на- 
сслба. Во пописот од 1928 година селото имало 
145, во 1940 година 126, во 1951 година 127, а во 
1961 година 109 жители. Во 1971 година, поради 
помасовно иселување во поголемите градови во 
Грција, бројот на жителите се намали на 45, во 
1981 годипа имаше 50, а во 1991 година само 35 
жители. Неговото население произведува жито, 
компири и други земјоделски производи, а по- 
малку се занимава и со сточарство.

41) ЛИБОХОВО
- ДИЛОФОН (ВРАХОПЛАЃА) 
Δίλοφον (Βραχοπλαγιά)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(и. од 2.2.1929, Вл. в/к бр. 40/5.2.1929)

Југозападно од Лапшишта и помалку од че- 
тири километри југоисточно од Жупан на над- 
морска височина од 980 метри е сместено селото 
Либохово (2ΓΊ0 х 40°10'). Тоа претсгавува само- 
стојна општина во Нассличката околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 15 квадратни километри. 
Неговото население се смета за грчко. К'нчов го 
спомнува со 300 жители Грци. Во пописот од 1913 
годипа е евидентирано со 501, во 1920 година со 
347, во 1928 година со 338, во 1940 година со 331, 
во 1951 година со 196, во 1961 година со 135, во 
1971 година со само 70, во 1981 година со 117, а 
во 1991 година со 112 жи гели. Нсговото населе- 
ние произведува компирн, жито и пекои други 
земјодслски производи, а дслумио се заиимава и 
со сточарство.

42) ЛИКНАДЕС Λικνάδες

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Сирочани. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 6 квад- 
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ратни километри. Смсстсно е западно од Лап- 
шишта II југозападно од Рупипгга на надморска 
височина од 730 метри (2Γ13 х 40°18'). Неговото 
паселение се смета за грчко. К'пчов го спомнува 
со 150 жигсли Грци. Во 1913 година е евиден- 
тирано со 148, во 1920 година со 131, во 1928 го- 
дина со 144, во 1940 година со 371 (во оваа бројка 
е пресметан и бројот на жителите од селото 
Сирочани). Според пописот од 1951 година Лик- 
надес има 134 жители, во 1961 година 120, во 1971 
година 81, во 1981 година 62, а во 1991 година 48 
житсли. Неговото иаселение произведува жито, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
помалку се занимава и со сточарство.

43) ЛОКУМ (Ј1ОКОМ)
- ЛУКОМИОН Λουκόμιον

Селото Локум с сместено југозападно од 
Лапшишта и помалку од три километри северо- 
источно од Чотиљ на надморска височина од 715 
метри (2Г2Г х 40°16'). Тоа до неодамна претста- 
вуваше самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 21.9.1928, Вл. в/к бр. 199/27.9.1928), 
со вкупна површина на општшгчиот атар од 9 
квадратни километри. Денес влегува во составот 
на градската оппггина Чотиљ. Неговото нассле- 
ние се смста за грчко. К'нчов го спомнува со 235 
жители Грци, во пописот од 1913 година е еви- 
дснтирано со 235, во 1920 година со 188, во 1928 
година со 245, во 1940 година со 277, во 1951 го- 
дипа со 231, во 1961 година со 170, во 1971 година 
со 134, во 1981 година со 157, а во 1991 година со 
83 жители. Насслението произведува жито, ком- 
пири и други земјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

44) ЛОПЕШ
- АПИДЕА (АНАРГИРИ)
Απιδέα (Ανάργυροι)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 6.3.1960, Вл. в/к бр. 42/12.4.1960)

Околу пст киломегри југозападно од Лап- 
шишта на надморска височина од 680 метри лсжи 
малото село Лопеш (2Г19' х 40° 18'), кое админи- 
стративно влсгува во составог иа градската оп- 
пггина Чотиљ. Неговото населеиие сс смета за 
грчко. К'нчов го спомнува со 71 грчки жител. Во 
1913 година е евидентирано со 130, во 1920 годи- 
на со 115, во 1928 година со 122, во 1940 година со 
159, во 1951 година со 145, во 1961 година со 139, 
во 1971 година со 108, во 1981 година со 85, а во 
1991 година со 51 жител. Неговото населенис 
произведува жито, компири, тутун и некои други 
земјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство.

45) ЛУВРИ Λούβρη

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на оппггинскиот атар од 6 ква- 
дратни километри. Смсстено е југозападно од Лап- 
шишта и 5 километри југозападно од Чотиљ, крај 
патот пгго води за Гребен, на надморска височи- 
на од 750 метри (21°18’ х 40°14'). Неговото населе- 
ние се смета за грчко. К'нчов го спомнува со 200 
жители Грци, во пописот од 1913 година е свиден- 
тирано со 304, во 1920 година со 205, во 1928 година 
со 193, во 1940 година со 159, во 1951 година со 
114, а во 1961 година со 92 жители. Во пописите 
од 1971 и 1981 година се попишани по 52, а во 1991 
година 62 жители. Населението на Луври произ- 
всдува жито, компири и други земјоделски произ- 
води, а помалку се занимава и со сточарство.

46) МАЗГАН
- АХЛАДЕА Αχλαδέα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Лапшишта, јужпо од Рупи- 
шга и помалку од три километри југозападно од 
Царишта, под чија општина и припаѓа, на над- 
морска височина од 800 метри е расположено 
малото село Мазган (2Γ12* х 40°16'). Според К'н- 
чов неговото население се состоело од 125 Грци 
муслимани и 40 Грци христијани. Мсѓутоа, по се 
изгледа дека селото го напуштиле Грцитс хри- 
стијапи, така што тоа во 1913 година е евиден- 
тирано со 143, а во 1920 година со 140 жители Гр- 
ци муслимани, кои по сила на Лозанската конвен- 
ција во 1923 година се иселиле во Турција. На 
нивно место биле населени 18 бегалски семејства 
со вкупно 72 жители, колку што броело селотс 
во 1928 година. Во 1940 година Мазган имаше 
108, во 1951 година 83, во 1961 година 98, во 1971 
година 60, во 1981 година 54, а во 1991 година 
само 19 жители. Населението произведува жито. 
компири, тутун и други земјоделски производи, а 
помалку се занимава и со сточарство.

47) МАНАСГИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА ОД ЧЕРУШНИЦА
- МОНИ КИМИСЕОС ТЕОТОКУ 
МИКРОКАСТРУ
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρον

Овој манастир е сместен западно од Шатис 
та крај патот што води од Кожани за Лапшишта- 
а административно влегува во составот на ос- 
шгината Черушница (2Г30’ х 40°16'). Првпат се 
спомнува во пописот од 1940 година со 4 жителв. 
сите од машки пол, што упатува на фактот дек_· 
се работи за калугери. Во пописот од 1951 годие 
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с евидентиран исто така со 4 жители, додека во 
1961 година се попишани 78, во 1971 година 57, во 
1981 година 18, а во 1991 година 15 жители, пгго 
зборува дека се работи за мала оформена населба.

48) МАРЧИШТА
- ПЕРИСТЕРА (МАРТИЦИОН)
I Ιεριστέρα (Μαρτίτσιον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Чстири километри југозападно од Лапши- 
шта на надморска височина од 700 мегри е смес- 
тено селото Марчипгга (21°22' х 40Ί7'). Тоа до 
неодамна претставуваше самос гојна општина во 
Населичката околија (н. од 16.3.1920, Вл. в/к бр. 
74/31.3.1920), со вкупна површина на општин- 
скиот атар од 7 квадратни километри. Дснес вле- 
гува во составот на градскага општина Лапши- 
шта. Неговото населепие се смета за грчко. Спо- 
рсд К'нчов во Марчишта живееле 350 житсли Гр- 
ци, додека во 1913 година е евидентирано со 273 
души. Според подоцнежнитс пописи бројот на жи- 
гелитс се движсл вака: во 1920 година 258, во 
1928 година 256 (од нив осуммина бегалци), во 1940 
година селото имаше 217, во 1951 година 135, во 
1961 година 124, во 1971 година 108, во 1981 година 
84, а во 1991 година 74 жители. Населението про- 
извсдува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарс гво.

49) МЕЛИДОНИОН Μελιδόνιον

Околу шест километри североисточно од 
Лапшипгга, крај левиот брег на реката Бистрица, 
на падморска височина од 590 метри е сместено 
малото село Мелидонион (21°24’ х 40°2Г), кое 
административно влегува во составот на град- 
скага општина Лапшишта. По се изгледа дека 
неговото иаселение е од грчко потекло. Во по- 
писот од 1913 година селото е евидентирано со 
87, во 1920 година со 90, во 1928 година со 121 (од 
нив шестмина бегалци), во 1940 година има 151, 
во 1951 година 137, во 1961 годипа 139, во 1971 
година 106, во 1981 година 90, а во 1991 година 79 
жители. Населението произведува тутун, жито и 
други зсмјодслски производи, а помалку се зани- 
мава и со сточарство.

50) МИРАЛИ
- ХРИСАВГИ (СТРОНГИЛОН) 
Χρυσαυγή (Στρογγυλόν)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 17.7.1930, Вл. в/к бр. 251/24.7.1930)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 

вкупна површина на оппггинскиот атар од 12 ква- 
дратни километри. Сместсно е југозападно од 
Лапшишта и југоисточно од Жупан на иадморска 
височина од 820 метри (2Г13' х 40°10'). Неговото 
населенис се смета за грчко. К'нчов го спомнува 
со 280 жители Грци, а според пописот од 1913 го- 
дипа имало 339 души. Во 1920 година во Мирали 
се попишани 320, во 1928 година 344, во 1940 го- 
дина 347, во 1951 година 271, во 1961 година 266, 
во 1971 година 181, во 1981 година 213, а во 1991 
година 194 житсли. Неговото население произ- 
ведува компири, жито и други земјоделски про- 
изводи, а делумпо се занимава и со сточарство.

51) МИРАСАН (МИРСАН)
- МОРФИ Μόρφη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Лапшишта, а североисточно 
од Жупан, крај самиот пат што води од Лапшн- 
шта за Коница и Јанина на иадморска височина 
од 860 метри е сместепо сслото Мирасан (21°12' х 
40° 13'). Тоа прстставува самостојна општина во 
Населичката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкуппа поврптина па оппггинскиот 
агар од 7 квадратни километри. Неговото насе- 
лепие сс смета за грчко. К’нчов го спомнува со 
280 грчки житсли, а во пописот од 1913 година е 
свидентирано со 362 души. Според подоцнежните 
пописи бројот на жителите се движел вака: во 
1920 годипа се попишани 259, во 1928 година 314, 
во 1940 година 329, во 1951 година 221, во 1961 го- 
дина 179, во 1971 годипа 103, во 1981 година 124, а 
во 1991 годииа 142 житсли. Неговото население 
ироизвсдува компири, жито и други земјоделски 
производи, а делумно се запимава и со сточар- 
ство.

52) МИСЛЕГОПГГИ
- МЕСОЛОНГОС (МЕСОЛО11ГОЦИОН) 
Μεσόλογγος (Μεσολογγότσιον) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Лапшишта, а јужно од Рупишта 
на надморска височина од 760 метри е сместено 
селото Мислегопгги (2Г15' х 40°20'), кое прет- 
ставува самостојна опиггина во Населичката око- 
лија (н. од 16.3.1920, Вл. в/к бр. 74/31.3.1920), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 11 ква- 
дратни километри. Селото Мислегопгги до 1923 
година било насслено со Грци христијапи и Грци 
муслимани. К'нчов забелсжува дека во него жи- 
веат 200 христијани и 220 муслимапи, додека во 
1913 година е евидентирапо со 295, а во 1920 го- 
дина со 429 жители. По присилното иселување на 
муслиманите во Турција, по сила на Лозанската 
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конвенцнја, тука биле населсни 29 бсгалски се- 
мејства со вкупно 101 бегалец, така пгго селото 
повторно станало мешана населба која во попи- 
согод 1928 годипа е евидентирана со 337 жители, 
во 1940 година со 382, во 1951 година со 285, во 
1961 година со 249, во 1971 година со 140, во 1981 
година со 148, а во 1991 година со 126 жители. 
Населението на Мислегошти произведува жито, 
тутун, компири и други земјоделски производи, а 
делумпо се занимава и со сточарство.

53) ПАЈ1ЕОКАСТРОН Παλαιόκαστρον

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површипа на општинскиот атар од 46 
квадратни киломстри, во кои е пресметана и по- 
вршинага на атарот на селото Вајпес (Дафне- 
рон), кое влегува во составот на оваа општина. 
Селото Палеокастрон е сместено североисточно 
од Гребен и околу 6 километри југоисточно од 
Шатиста на надморска височина од 880 мстри 
(2Г36' х 40°12'). До 1923 година неговото населе- 
ние било мешано. К'нчов го спомнува со 217 Гр- 
ци христијани и со 215 Грци муслимани. Во попи- 
сот од 1913 година е евидентирано со 431, а во 
1920 година со 342 жители. 11о иселувањето на 
преостанатите малобројни Грци муслимани, по 
сила на Лозанската конвенција, во селото не би- 
ле доселени бегалски семејства, така што тоа ос- 
танало чисто грчка населба, која како таква во 
пописотод 1928 година е евидснтирана со 322, во 
1940 година со 461, во 1951 година со 424, во 1961 
година со 492, во 1971 година со 457, во 1981 го- 
дина со 426, а во 1991 годипа со 346 жители. Не- 
говото население произведува жито, тутун и дру- 
ги земјоделски производи, а дслумно се занимава и 
со сточарство.

54) ПАНАГИЈА Παναγία

Нова населба во атарот на општината Хоре- 
во. Сместена е околу пет километри ссвероза- 
падно од Лапшишта и помалку од еден киломе- 
тар северозападно од Хорево (21°20’ х 40°20'). 
Прв пат е регистрирана во пописот од 1961 го- 
дина без жители, а исто така без жители с реги- 
стрирана како населба и во пописитс од 1971, 
1981 и 1991 година.

55) ПАНАРЕ
- ПАНАРЕТИ Πανάρετη

Југозападпо од Шатиста и југоисточно од 
Лапшишта, околу три километри западно од Тра- 

пезица, под чија оппггина и припаѓа, на надмор- 
ска височина од 570 метри е смесгено малото 
село Панаре (21°26' х 40°15'). Неговото население 
се смета за грчко. К'нчов го забележува со 70 
жители Грци, додека во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 49, во 1920 година со 70, во 1928 
година со 99, во 1940 година со 100, во 1951 го- 
дина со 87, во 1961 година со 110, во 1971 година 
со 70, во 1981 година со 47, а во 1991 година со 31 
жител. Неговото население произведува жито, 
тутун и други производи, а помалку се занимава 
и со сточарство.

56) ПЕЛКА
- ПЕЛЕКАНОС Πελεκάνος
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 30 ква- 
дратни километри. Сместено е северозападно од 
Шатиста и североисточпо од Лапшипгга, крај па- 
тот што води за Сисании, Блаца п Кајлари (2Г28' 
х 40"22'). Надморската височина му изнесува 760 
мсгри. Неговото население се смета за грчко. 
К'нчов го бележи со 580 грчки жители, додска во 
пописотод 1913 година с свидентирано со 664, во 
1920 година со 594, во 1928 година со 714, во 194· 
година со 931, во 1951 година со 926, во 1961 го 
дина со 825, во 1971 година со 712, во 1981 година 
со 632, а во 1991 година со 614 жители. Насе- 
лснието на Пелка произведува жито, тутун, ком- 
пири и други земјоделски производи, а порадв 
поволните услови за сточарење внимание му по- 
светува и иа сточарството.

57) ПЕПЕЛИПГГА
-НАМАТА (ПИПИЛИСГА)
Νάματα (Πιπιλιστά)
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото Пепелишта е расположено севервс 
од Шатиста во северозападните пазуви на плавг- 
ната Сињачико на надморска височина од 1.1- 
мстри (21°ЗГ х 40°25'). Тоа претставува самостс - 
на општина во Населичката околија (н. од 19.2 2 
1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина в> 
општинскиот атар од 14 квадратни километрг 
Неговото население е влашко. Заедно со соссј- 
ните ссла Сисании и Блаца ја формираат групат» 
влашки села во овој регион на Македонија. Нег.- 
виге жители по потекло се од Епир. К'нчов се.т- 
во го бележи со 414 влашки жители, а во попис 
од 1913 година е евидентирано со 446 души. Ѕ 
1920 година Пепелипгга имало 129 (пописоте в*- 
правен во зимски период, кога поголемиот брз 
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од семејствата како сточари се наоѓаат на зиму- 
вање во Тесалиско Поле), во 1928 година 409, а 
во 1940 година 532 жители. Во 1951 година, би- 
дејќи настрада во Граѓанската војна, во селото 
останаа само 73 жители. Во 1961 година имаше 
110 житсли, а во 1971 година, поради речиси це- 
лосно преселување во поголемите градови, се еви- 
денгирапи само шест. Во 1981 година се попиша- 
ни 86 жигели, а во 1991 година нивниот број се 
покачи на 186. Населението на Пепелишта во 
минатото се занимавало со сточарство, а подоцна 
и со земјоделство, посебно со производство на 
компири.

58) ПЕЧАНИ
- ТРИЈАДА Τριάδα
(п. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Мало село што се наоѓа во атарот на град- 
ската оппггина Чотиљ. Расположено е југозапад- 
но од Лапшишта, околу четири километри север- 
но од патот што води за Коница и Јанина, а на 
растојание помало од три километри јужно од 
Рсзни (2Γ14* х 40° 14'). Неговата надморска висо- 
чина изнесува 830 метри. Месното население се 
смс га за грчко. Во пописот од 1913 година Печа- 
ни е евиден гирано со 177 жители, во 1920 година 
со 112, а во 1928 година со 132 жители. Во 1940 
година има 144, во 1951 година 133, во 1961 годи- 
на 120, додека во 1971 година, поради помасовно 
иселување во поголемите градови, бројот на жи- 
тели ге се намали на 69, во 1981 година на 47, а во 
1991 година на само 23 жители. Неговото насе- 
ление произведува жито, компири и други земјо- 
делски производи, а помалку се занимава и со 
сточарство.

59) ПИЉУР
- ПИЛОРИОН (ПИЛОРИ) 
Πυλώριον (Πιλώρη)

Селото до неодамна претставувашс само- 
стојна општина во Населичката околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 8 квадратни километри. 
Денес влегува во составот на градската општина 
Лапшишта. Сместено е јужно од Лапшишта и за- 
падно од Шатиста на надморска височина од 660 
метри (2Г23' х 40°16’). Неговото население до 
1923 година го сочинувале Грци муслимани. Како 
такво, К'нчов го бслежи со 350 жители. Во 1913 
година е евидентирано со 378, а во 1920 година со 
317 жители. По присилното иселување на ова на- 
селение во Турција, по сила на Лозанската кон- 
вснција, во 1923 година тука биле населени 50 бе- 
галски семејства со вкупно 208 жители, колку 

игго броело селото во 1928 година. Според попи- 
сот од 1940 година селото имаше 378, во 1951 го- 
дина 285, во 1961 година 266, додека во 1971 годи- 
на, поради помасовно иселување во поголемите 
градови, бројот на жителите на селото се намали 
на 161, во 1981 година на 152, а во 1991 година на 
122 жители. Населението на Пиљур произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а 
помалку се занимава и со сточарство.

60) ПЛАЗУМИ (ПЛАЗОМИ, ПЛАЗОМ)
- ОМАЛИ Ομαλή
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Лапшипгга и околу 6 кило- 
метри југозападпо од Чотиљ на надморска ви- 
сочипа од 780 мегри е сместено селото Плазуми 
(2Г16' х 40°15'). Тоа до неодамна претставуваше 
самостојна опшина во Населичката околија (н. 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј состав 
влегувало и селото Черепјан (Гликокерасеа), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 16 ква- 
дратни километри. Денес влегува во составот на 
градската општипа Чотиљ. До 1923 година него- 
вото население било мешано. Според К'нчов тука 
живееле 240 Грци христијани и 350 Грци мус- 
лимани. Како гакво, селото во пописот од 1913 
година е евиден гирано со 550, а во 1920 година со 
448 жители. По присилното иселување на мусли- 
манското население, по сила на Лозанската кон- 
венција, во 1923 година тука биле населени 44 бе- 
галски семејства со вкупно 180 жители. Така се- 
лото повторно станало мешана населба со вкуп- 
но 315 жители, колку што броело во 1928 година. 
Плазуми во 1940 година имаше 387, во 1951 година 
269, во 1961 година 262, во 1971 година 210, во 
1981 година 161, а во 1991 годипа 144 жители. 
Неговото населсние произведува жито, тутун и 
други земјоделски производи, а помалку се за- 
нимава и со сточарство.

61) РАДОВИПГГА
- РОДОХОРИОН (КРИФОС) 
Ροδοχώριον (Κρυφός)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Југозападно од Лапшишта, а источно од Жу- 
пан, крај патот што води за Гребен на надморска 
височина од 730 метри е сместено селото Радо- 
вишта (21° 18' х 40° 12'). Тоа претставува само- 
стојна општина во Населичката околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 8 квадратни километри. 
Неговото население се смета за грчко. К'нчов се- 
лово го спомнува со 366 жители Грци. Во попи- 
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сотод 1913 година е евидснтирано со 471, во 1920 
година со 316, во 1928 година со 344, во 1940 го- 
дина со 258, во 1951 година со 116, во 1961 година 
со 112, во 1971 година со 126, во 1981 годииа со 
173, а во 1991 година со 136 жители. Неговото на- 
селение произведува жито, компири и други зем- 
јодслски производи, а делумно се занимава и со 
сточарство.

62) РЕЗНИ
-АНТУСА Ανθούσα
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Селото до неодампа прстставуваше само- 
стојпа опшина во Населичката околија (н. од 19.
12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со вкупна површина 
на општинскиот атар од 15 квадратни километри, 
во чиј состав влегувало и селото Печани. Денес 
влсгува во составот на градската општина Чо- 
тиљ. Сместено е југозападно од Лапшишта и се- 
вероисточно од Жупан на надморска височина од 
820 метри (2Г12' х 40°15’). Неговото населенис сс 
смста за грчко. Во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 390 житсли, во 1920 година имало 
380, во 1928 година 241, во 1940 година 315, во 
1951 година 251, во 1961 година 210, во 1971 годи- 
на 124, во 1981 година 103, а во 1991 година 56 
жители. Паселениего па Резни произведува жи- 
то, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

63) РЕНДА
- ДИХИМАРОН Διχείμαρρον
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Западно од Лапшишта, а јужно од Рупишта, 
на надморска височина од 720 метри е сместено 
селото Реида (21°14' х 40°18'). Тоа прстставува 
самостојна општина во Населичката околија (н. 
од 9.2.1931, Вл. в/к бр. 34/13.2.1931), со вкупна 
површина на оппггинскиот а гар од 9 квадратни 
километри. Неговото население до 1923 година 
го сочинувале Грци муслимапи. К'нчов го белс- 
жи со 250 грчки муслимански житсли, додека ка- 
ко такво во пописот од 1913 година е евиден- 
тирано со 298, а во 1920 година со 277 житсли. По 
нивното присилно иселување во 1923 година во 
Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени 34 бегалски семејства со вкупно 
162 жители, колку што броело селото во 1928 
година. Во пописот од 1940 година Ренда имаше 
218, во 1951 година 178, во 1961 година 128, во 
1971 година 103, во 1981 година 104, а во 1991 го- 
дина 82 жигели. Населенисто произведува жито, 
гутун и други земјоделски производи, а помалку 
се занимава и со сточарство.

64) РОКАСТРОН Ρόκαστρον

Мало село во составот на градската општи- 
на Чотиљ, околу 4 километри јужно од него, на 
надморска височина од 800 метри (2Г19' х 40°14')· 
Нсговото население се смета за грчко. К'нчов го 
спомнува со 65 жители Грци, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 114, а во 1920 
година со 89 жигели. Во 1928 година има 80, во 
1940 година 72, во 1951 година 82, во 1961 година 
71, а во 1971 година, поради масовното иселува- 
ње во поголемиге градови, селото е евиденти- 
рано со 26 жители. Во пописот од 1981 година во 
Рокастрои сс регистрирани двајца, а во 1991 го- 
дина само едеп житсл. Во селото се произведува 
малку жито и други зсмјоделски производи.

65) САЛОМИСТИ
- СГЕРНА (САЛОМИСГИОН)
Στέρνα (Σαλομίστιον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Севсрозападно од Лапшишта, на пат за Не- 
стим и Рупишта, на надморска височина од 740 
метри лежи селото Саломисти (2Г19' х 40°22') 
кос административно влегува во составот на оп- 
штината Стамбадес. Неговото население се сме- 
га за грчко. Во пописот од 1913 година селото е 
свидентирано со 125 жители, во 1920 година со 
120, во 1928 година со 145, во 1940 година со 163, 
во 1951 година со 137, во 1961 година со 120, во 
1971 година со 101, во 1981 година со 94, а во 1991 
година со 76 жители. Населението произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а 
помалку се занимава и со сгочарство.

66) СВОЈ1ЈАНИ
- АГИЈА СОТИРА Αγία Σωτήρα
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 17.9.1919, Вл. в/к бр. 211/24.9.1919), 
со вкупна површина на општинскиот атар од 5 
квадратни киломс гри. Сместено е југозападно од 
.Папшишта и источно од Жупан крај самиот пат 
пгго води за Жупан и Коница (2Г12' х 40°12'). 
Неговата падморска височина изнесува 900 ме- 
три. Месното население се смета за грчко. К'н- 
чов го бележи со 200 жители, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 267, во 1920 го- 
дина со 245, во 1928 година со 236, во 1940 година 
со 249, во 1951 година со 192, во 1961 година со 
148, во 1971 година со 92, во 1981 година со 77, а 
во 1991 година со 81 жител. Неговото паселение 
произведува компири, жито и други земјоделски 
производи, а делумно се занимава и со сточар- 
ство.
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67) СЕЛИЦА (СЕЛСКО, СЕЛЦЕ)
- ЕРАТИРА (КАТОХОРИ) 
Εράτυρα (Κατωχώρι) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927) 
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 156/8.8.1928)

Северно од Шатиста, од каде е оддалечено 
околу 12 километри, на западиите падини на пла- 
нината Сињачико на надморска височина од 780 
мегри е сместено големото село Селица (2ГЗГ х 
40°2Г). Тоа претставува самостојна општина во 
Населичката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
260/1918), со вкупна површина на општинскиот 
атар од 56 квадратни километри. Неговото иасе- 
ление се смета за грчко. К'нчов го бележи со 
2.300 жители Грци, додека во пописот од 1913 го- 
дина е евидентирано со 2.680 жители. Во пописот 
од 1920 година има 1.935, во 1928 година 2.359, од 
кои 32 бегалски жители. Во 1940 година во Се- 
лица се попишани 2.430, во 1951 година 2.836, во 
1961 година 1.459, во 1971 година 1.535, во 1981 
година 1.470, а во 1991 година 1.460 жители. Иако 
со намален број на населението во последниве 
децении, Селица има физиономија на мало грат- 
че каква што имала уште во турско време, со тр- 
говски и занаетчиски дуќани, со пазар и со други 
градски карактеристики. Населението произве- 
дува жито, компири, тутун и други земјоделски 
производи, а внимание му посветува и на сточар- 
ството, за што постојат поволни услови. Тука е 
сместена и жандармериска станица која врши 
надзор и врз неколку околни села, како и пошта.

68) СИНГОЛИ
- ПАРОХТИОН Παρόχτιον
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Јужно од Лапшишта, во непосредна близина 
на селото Цакнохор, од неговата источна страна, 
на надморска височина од 630 метри до неодамна 
постоеше малото село Синголи (2Г23' х 40°14'), 
кое административно влегувало во составот на 
општината Цакнохор, а денес спаѓа во градската 
општина Чотиљ. Ова село во минато било мал 
чифлик кој во пописитс од 1913 и 1920 година се 
спомнува како напуштен, без жители. Во 1923 
година тука биле сместепи 20 бегалски семејства 
со вкупно 65 жители, колку што броело селото 
во пописот од 1928 година. Во 1940 година Син- 
голи поради продолжено населување е евиденти- 
рано со 189 жители. Во 1951 година има 121, а во 
1961 година 92 жители. Во пописите од 1971, 1981 
и 1991 година населбата е регистрирана без жи- 
гели, бидејќи неговото население ја иапушти и се 
исели во поголеми градови.

69) СИРОЧАНИ
- ЛЕВКИ Λεύκη
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Западно од Лапшишта и северно од Жупан 
на надморска височина од 770 метри е смсстено 
селото Сирочаии (2Г12' х 40°18'), кое админи- 
стративно влегува во составот на општииага Ли- 
кнадес. По се изгледа дека псговото иаселение 
до 1923 година го сочинувале Грци муслимани. 
Во пописот од 1913 година е евидентирано со 255, 
а во 1920 година со 205 жители. По нивното при- 
силно иселување во 1923 година, по сила на Ло- 
занската конвенција, тука биле населеии 44 бе- 
галски семејства со вкупно 160 жители, колку 
шго броело селото во 1928 година. Во 1940 го- 
дина бројот на неговите жители е пресметан во 
составот на селото Ликнадес, под чија општина и 
припаѓа, додека во 1951 година повторно се води 
како посебна населба со 132 жители. Во 1961 го- 
дина има 128, во 1971 година 80, во 1981 година 
69, а во 1991 година само 19 жители. Неговото 
население произведува жито, компири, тутун и 
други земјоделски производи, а помалку се зани- 
мава и со сточарство.

70) СИСАНИИ (ШИШАНИ)
- СИСАНИОН Σισάνιον

Северно од Шатиста, југозападно од Кај- 
лари и југоисточно од Костур, на северозапад- 
ните падини на планината Сињачико, на надмор- 
ска височина од 850 метри е сместено големото 
село Сисании (2Г30' х 40°26'). Тоа претставува са- 
мостојна опиггина во Населичката околија (н. од
19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918) (порано му при- 
паѓало на Кајларската каза). Вкупната површина 
на опиггинскиот атар изнесува 19 квадратни ки- 
лометри. Неговото население по потекло е влаш- 
ко, дојдено од Епир, но со силни грчки чувства. 
К'нчов го спомнува со 800 жители, додека во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 454, во 
1920 година со 387, во 1928 година со 463, во 1940 
година со 569, во 1951 година со 565, во 1961 го- 
дипа со 600, во 1971 година со 419, во 1981 година 
со 507, а во 1991 година со 414 жители. Негового 
население, како и жителите од двете блиски 
влашки села - Блаца (Влашка Блаца) и Пепели- 
шта (Намата) - порано се занимавало речиси ис- 
клучително со сточарство, но подоцна поминало 
и на други занимања, одејќи на печалба во 
странство, а помалку се занимава и со земјодел- 
ство, на прво место со производство на компири.
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71) СГАМБАДЕС
- ВЕЛЛНИДЈА Βελανιδιά
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Северозаиадно од Лапшишта и југоисточно 
од Рупишта па надморска височина од 710 метри 
е сместено селото Стамбадес (2Г20' х 40°2Г). Тоа 
претставува самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и селото Саломисти. Вкупната 
површина на општинскиот атар изнесува 17 
квадратни километри. Населението се смета за 
грчко. Во пописот од 1913 година Стамбадес се 
води со 386, во 1920 година со 316, во 1928 година 
со 311, во 1940 година со 333, во 1951 година со 
246, во 1961 година со 213, во 1971 година со 162, 
во 1981 година со 119, а во 1991 година со 171 
жител. Населението на Стамбадсс произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а 
помалку сс занимава и со сточарство.

72) ТРАПАТУШ (ТРПОТИПГГЕ)
- КЈ1ИСОРИЈА (ТРАПАТУСТИОН) 
Κλεισώρεια (Τραπατούστιον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Ссло и самостојна опиггина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 6 ква- 
дратни километри. Лежи западно од Лапшишта и 
југозападно од Рупишта на надморска височина 
од 870 метри (2Γ1Г х 40°20'). Неговото население 
се смета за грчко. К'нчов го бслсжи со 230 грчки 
житсли, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 305, а во 1920 година со 267 жи гели. 
Во 1923 година тука биле населени 9 бегалски 
семејства со вкупно 31 житсл. Во пописотод 1928 
година Трапатуш е евидентиран со 211 житсли, 
во 1940 година со 252, во 1951 годииа со 206, во 
1961 година со 186, во 1971 годипа со 127, во 1981 
година со 110, а во 1991 година со 106 жители. 
Нсговото население произвсдува жито, тугун и 
други земјоделски производи, а помалку се зани- 
мава и со с гочарство.

73) ТРАПЕЗИЦА Τραπεζίτσα

Југозападно од Шатиста, а југоисточно од 
Лапшишта, на надморска височииа од 550 мстри 
лсжи селото Трапезица (21°28' х 40°15'). Тоа прет- 
ставува самостојна општина во Населичката око- 
лија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј 
состав влегува и селото Панарс. Вкупната повр- 
шина на опиггинскиот атар изпесува 10 квад- 
ратни киломсгри. Неговото населсние се смета 
за грчко. К'нчов го спомнува со 60 Грци хри- 

стијани „ 160 Грци муслимани, но изгледа дска 
или се рабоги за грешка или неговото муслпман- 
ско населенис уште порано го напуштило селото, 
бидејќи не постои податок дека тука се населени 
бегалски житсли. Сслото во пописот од 1913 го- 
дина е евиденгирано со 159 жители, во 1920 го- 
дина со 160, во 1928 година со 210, во 1940 година 
со 267, во 1951 година со 263, во 1961 година со 
241, во 1971 година со 205, во 1981 година со 212, 
а во 1991 година со 172 жители. Неговото населе- 
нис произведува жито, тутун, комиири и други 
зсмјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство.

74) ФИТОКИ
-ФИТОКИОН Φυτώκιον

Мало село во атарот на градскага општина 
Чотиљ. Сместено е јужно од Лапшишта и два 
киломстра јужно од Цакнохор, под чија општина 
и припаѓало, на надморска височина од 630 ме гри 
(2Г2Г х 40°14'). Во пописот од 1913 година е 
евидентирано со 10 жители, а во 1920 година со 
51 жител. Во 1923 година тука биле населени 26 
бегалски семејства со вкупно 86 жители, така 
што селого станало мешано со мнозинство бе- 
галско паселепие. Во пописот од 1928 година е 
евидентирано со 124 жители, во 1940 година со 
121, во 1951 година со 117, во 1961 година со 107, 
во 1971 година само со 89, во 1981 година со 74, а 
во 1991 година со ббжители. Неговото население 
произведува жито, тутун и други земјоделски 
производи, а помалку се занимава и со сточар- 
ство.

75) ФУРКАЧ
- КЈ1ИМА (ФУРГАЦИОН) 
Κλήμα (Φουργκάτσιον) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Јужпо од Лапшишта, западно од Шатиста ■ 
три километри јужно од Шурдан, под чија опигги- 
на и припаѓа, на надморска височина од 550 ме- 
гри лсжи сслото Фуркач (2Г25' х 40°14')· Него- 
вого население се смета за грчко. К'нчов го бе- 
лежи со 90 грчки житсли. Во пописот од 1913 п> 
дина е свиден гирано со 116, во 1920 година со 9^ 
во 1928 година со 160, во 1940 година со 214. ѕ 
1951 година со 224, во 1961 година со 212, во 1971 
година со 156, во 1981 година со 122, а во 1991 
година со 90 жигсли. Неговото паселение прои- 
всдува жито, ту гун, компири и некои други зе«- 
јоделски производи, а делумно се занимава и сс 
сточарство.
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76) ХЕЛИМОДИ Χελιμόδι

Мала, веројатно чифлигарска населба, смес- 
гена во атарот па општината Вратин, на левиот 
брсг на реката Бисгрица. Се спомнува во попи- 
сог од 1920 година со само 3 жители. Оваа мала 
населба се распаднала малку подоцна, бидејќи не 
се спомнува во подоцнежните пописи. Не е ис- 
клучено дска се работи за населбата Химади што 
се спомнува во пописотод 1913 година како напу- 
штена чифлигарска населба.

77) ХИМАДИ Χειμάδι

Во пописот од 1913 година во составог иа 
Населичката околија како напуштена чифлигар- 
ска населба се спомнува и населбата Химади. Нс 
е исклучено дека се работи за населбата Хелпмо- 
ди која се спомнува во пописот од 1920 година во 
атарот на опиггината Вратин.

78) ХОРЕВО
- ХОРИГОС (ХОРИВОН)
Χορηγός (Χορίβον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во 
чиј состав влегува и новооснованата населба Па- 
нагија. Вкуппата површипа иа општинскиот атар 
изнесува 8 квадратни киломстри. Селово е сме- 
стено на надморска височина од 700 метри, пет 
километри западно од Лаппшшта (2Г2О' х 40°19'). 
Неговото население се смста за грчко и во ет- 
нички поглед до денес нема претрпено никакви 
промени. К'нчов го спомпува со 120 жители Гр- 
ци, додека во пописот од 1913 година с евиден- 
тирано со 300 жители. Во 1920 година има 280, во 
1928 година 290, во 1940 година 265, во 1951 
година 219, во 1961 година 204, во 1971 година 
149, во 1981 година 145, а во 1991 година 144 жи- 
тели. Неговото населенис произвсдува жито, ту- 
тун, компири и други земјоделски производи, а 
помалку се занимава и со сточарство.

79) ХОТУР
- ЛЕВКОТЕА (ХУТУ РИОН)
Λευκοθέα (Χουτούριον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Седум километри западно од Лапшишта на 
надморска височина од 800 метри е сместено се- 
лото Хотур (2Γ19 х 40°19'). Тоа претсгавува са- 
мостојна општина во Населичката околија (н. од

12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), во чиј состав 

влегува и сслото Лопсш. Вкупната површина на 
оппггинскиот атар изнесува 14 квадратни кило- 
мстри. Неговото население се смета за грчко. 
К'нчов го спомнува со 300 жители Грци, додека 
во пописот од 1913 година е евидентирано со 335 
жители. Во 1920 година Хотур имал 272 жители, 
во 1928 годипа 299, во 1940 годипа 270, во 1951 
година 194, во 1961 година 139, во 1971 година 82, 
во 1981 година 78, а во 1991 година 96 жители. 
Населението произведува жито, тутун и некои 
други земјоделски производи, а помалку се зани- 
мава и со сточарство.

80) ЦАКНОХОР
- АНТОХОРИОН (ЦАКНОХОРИОН) 
Ανθοχώριον (Τσακνοχώριον)
(н. од 28.4.1954, Вл. в/к бр. 91/30.4.1954)

Околу четири километри југоисточно од Чо- 
тиљ на надморска височина од 670 мегри лежи 
селото Цакнохор (2Г2Г х 40°14'). Тоа до неодам- 
на претставуваше самостојна општина во Насе- 
личката околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260 
од 1918 г.), во чиј состав влсгувале и селата Син- 
голи и Фитоки. Вкупната површина на општин- 
скиотатар изнесува 16 квадратни километри. Де- 
нес селото влсгува во составот на градската оп- 
штина Чотиљ. До 1923 година тоа била мешана 
насслба, во која според К'нчов живееле 100 Грци 
христијани и 260 Грци муслимани. Во пописот од 
1913 година Цакнохор е евидснгирано со 415, а 
во 1920 година со 354 жи гели. По иселувањето на 
Грците муслимани во 1923 година во Турција, по 
сила на Лозанската конвенција, тука биле насе- 
лени 23 бсгалски семејства со вкупно 83 жители, 
така ш го селото одново станало мешапа паселба, 
која во 1928 година е евидснтирана со 292 жите- 
ли. Во 1940 година има 358, во 1951 година 162, во 
1961 година 176, во 1971 година 143, во 1981 година 
138, а во 1991 година 111 жители. Населението 
произведува жито, тутун и други земјоделски про- 
изводи, а помалку се занимава и со сточарство.

81)ЦАРИПГГА
АГИОС ТЕОДОРОС Άγιος Θεόδωρος 

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

Селото Царипгга прстставува самостојна оп- 
пггина во Населичката околија, во чиј состав вле- 
гуваат и селата Латоришта, Мазган и Чавалер. 
Расположено е северно од Жупан и југозападно 
од Лапппппта на надморска височипа од 770 Με
τρ и (2Г13' х 40°17'). Вкупната површина на оп- 
пггинскиот атар изнесува 22 квадратни киломе- 
три. Насслението на Царишта до 1923 година би- 
ло мешано. К'ичов го спомнува со 50 Грци хрис-
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тијани и 79 Грци муслимани, додека во пописот 
од 1913 година е евидентирано со 105, а во 1920 
година со 95 житсли. По нрисилното иселување 
во 1923 година на преостанатите муслимани од 
селото, по сила на Лозанската конвенција, тука 
биле населени 10 бегалски семејства со вкупно 49 
житсли. Во пописот од 1928 година Царишта е 
евидентирано со 98 жители, во 1940 година бро- 
јот на жителите сс качи на 135, во 1951 година 
имашс 125 жители, во 1961 година 107, во 1971 
година 79, во 1981 година 71, а во 1991 година 61 
житсл. Населението на Царишта произведува 
жито, тутун и други земјоделски производи, а де- 
лумно се занимава и со сточарство.

82) ЧАВАЛЕР
- КИЛАДИОН(ЦАВАЛЕРИ) 
Κοιλάδιον (Τσαβαλέρη)
(п. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Мало село вб атарот на општината Цари- 
пгга. Неговата надморска височина изнесува 780 
мстри, а расположено е северно од Жупан н 
југозападно од .Папшишта, на помалку од 5 кило- 
метри југозападно од Царипгга (21° 12' х 40° 16'). 
Се смста дска неговото население до 1923 година 
го сочинувале Грци муслимани. Во пописот од 
1913 година с евидентирано со 170, а во 1920 го- 
дина со 146 жители. Во 1923 година ова населе- 
ние, како муслиманско, по сила на Лозанската кон- 
венција било иселено во Турција, а на нсгово место 
биле населени 32 бегалски семејства со вкупно 
111 жители, колку пгго броело селото во 1928 
година. Во пописот од 1940 година Чавалер има- 
ше 160, во 1951 година 178, во 1961 година 169, во 
1971 година 69, во 1981 година 58, а во 1991 годи- 
на само 36 жители. Неговото население произ- 
ведува жито, тутун и други земјоделски произ- 
води, а делумно се занимава и со сточарство.

83) ЧЕРЕПЈАН (ЧЕРЕПНИПГГА)
- ГЛИКОКЕРАСЕА (ЦАРАПИЈАНИ) 
Γλυκόκερασέα (Τσαραπιανή) 
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Југозападно од Лапшишта, а ссвсроисгочно 
од Жупан, крај главниот пат што води од Лап- 
шипгга за Коница и Јанина на надморска висо- 
чина од 800 метри е расположено селото Че- 
репјан (21°17' х 40°16'), кое административно вле- 
гува во составот на градскага општина Чотиљ. 
Неговото население до 1923 година го сочину- 
вале Грци муслимани. К'нчов го спомнува со 140 
житсли, додека во пописот од 1913 година е еви- 
дентирано со 131, а во 1920 година со 98 жи гели. 
По нивното присилно иселување во 1923 година 

во Турција, по сила на Лозанската конвенција, тука 
билс населсни 16 бегалски семејства со вкупно 62 
житсли, колку што броело селото во 1928 
година. Черепјан во 1940 година имаше 125, во 
1951 година 114, во 1961 година 129, во 1971 го- 
дина 100, во 1981 година 76, а во 1991 година 66 
житсли. Нсговото население произведува жито, 
тутун и други земјоделски производи, а делумно 
се занимава и со сточарство.

84) ЧЕРУШНИЦА
- МИКРОКАСГРОН (ЦИРУСИТОН) 
Μικρόκαστρον (Τσιρούσιτον)
(н. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Село и самостојна општина во Населичката 
околија (н. од 25.12.1920, Вл. в/к бр. 31.12.1920), 
во чиј состав влегува и населбата Манастир 
Успение Богородичино. Вкупната површина на 
општинскиот атар изнесува 17 квадратни кило- 
метри. Сместено е помалку од 4 километри за- 
падно од Шатиста, крај главниот пат што води за 
Лаппшшта на падморска височина од 660 метри 
(2Г30' х 40° 16'). Неговото население се смета за 
грчко. К'нчов го бележи со 260 жители Грци, во 
пописот од 1913 година е евидентирано со 278, во 
1920 година со 343, во 1928 година со 377, во 1940 
годипа со 457, во 1951 година со 535, во 1961 го- 
дина со 538, во 1971 година со 506, во 1981 година 
со 527, а во 1991 година со 519 житсли. Ова село 
е едно од ретките во Населичката околија кое 
покажува ваков природен прираст во послсдниве 
децении. Тоа се должи на неговата убава гео- 
графска местоположба, на сообраќајните врски и 
на релативно богатата почва. Населението про- 
изведува од се по малку, а посебио внимание му 
посвстува и на сточарството.

85) ЧКАЛОХОР
- СКАЛОХОРИОН (ЦУКАЛОХОРИОН) 
Σκαλοχώριον (Τσουκαλοχώριον)

Северозападно од Лапшишта, а јужно од Ру 
пипгга, на надморска височина од 870 метри с 
сместено селото Чкалохор (2Г14' х 40°22'), кое 
претставува самостојна опиггина во Населичката 
околија (н. од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 260/1918), со 
вкупна површина на општинскиот атар од 11 квг- 
дратни километри. Неговото население се сметг 
за грчко. К'нчов го бележи со 400 жители Грцв. 
додека во пописот од 1913 година е евидентирав: 
со 588 жи гели. Во 1920 година има 432, во 192$ 
година 515, во 1940 година 540, во 1951 годивг 
333, во 1961 година 269, во 1971 година 182, во 
1981 година 176, а во 1991 година 212 жите.и 
Неговото населепие произвсдува жито, тутун · 
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некои други земјоделски производи, а помалку се 
занимава и со сточарство.

86) ЧОТИЉ
- ЦОТИЛИОН Τσοτίλιον

Една од најголемите населби во Населич- 
ката околија со физиономија на мало гра гчс и со 
прочусна класична грчка гимназија. Се паога 
околу 10 километри југозападно од Лапшишта 
крај главниот пат што води за Жупан и Јанипа, 
на надморска височина од 840 метри (2Г20' х 
40° 16'). Според нар. од 1912.1918 (Вл. в/к бр. 260 
од 1918) тоа била самостојна општина во чиј 
состав влегувало и селото Рокастрон. Денес Чо- 
тиљ е градска општина во чиј состав влегуваат и 
селата Блазомишта, Бухорино, Вињани, Водри- 
ца, Локум, Лопеш, Печани, Плазуми, Резни, Ро- 
касгрон, Синголи, Фитоки, Цакнохор и Черепјан. 
Неговото нассление до 1923 година претставу- 
вало смеса од грчко христијанско паселенис, Гр- 
ци муслимани и влашко населсние. Како такво, 
К'нчов го бележи со 50 Грци христијани, 250 Гр- 
ци муслимани, 120 Власи и 20 Роми. Чотиљ во 
пописотод 1913 година с евидентиран со 884, а во 
1920 година со 959 жители. По присилното иселу- 
вање на муслиманите, по сила на Лозанската кон- 
венција, во 1923 година тука биле населени 86 бс- 
галски семејства со вкупно 364 жители. Така Чо- 
тил» повторно станал мсшана населба, која во по- 
писог од 1928 година е евидентирана со 852 жи- 
тели, во 1940 година со 1.321, во 1951 година со 
2.113, во 1961 година со 1.554, во 1971 година со 
1.684, во 1981 година со 1.454, а во 1991 година со 
1.350 житсли. Покрај со градските занимања, жи- 
телиге на Чотиљ се занимаваат со земјоделство 
и сточарство. Во Чотиљ постои и пошга, која ги 
опслужува и околнитс села, како и жандармс- 
риска станица.

87) ШАТИСТА (САЧИШТА)
- СЈАТИСГА Σιάτιστα

Гратчсто Шатиста (Сјатиста) претставува 
градска општина (н. од 31.1.1952, Вл. в/к бр. 29/ 
13.2.1952). Порано имашс статус на селска оппгги- 

на и бешс ссдиште па Населичката околија (н. од 
28.10.1916, Вл. в/к на Привремената грчка влада 
бр. 28/1916). Шатиста се наоѓа 25 километри ју- 
гозападио од Кожани, 30 километри севсроис- 
точно од Гребен и 22 километри југоисточпо од 
Лапшишта (2ГЗЗ' х 40°15') на надморска височина 
од 920 метри. Површината па општинскиот атар 
изнесува 94 квадратни километри. Населенисто 
се смета за грчко, иако гука во минатото имало 
големи влашки маала кои постепено се 
асимилирале. К'нчов гратчево го бслежи со 4.800 
грчки жители, додска во пописот од 1913 година 
е евидентирано со 6.774, а во 1920 година со 4.648 
жители. По 1923 година гука биле населени и 
околу 30 семејства бегалци со 126 жители. Ша ги- 
ста во пописот од 1928 година имала 5.328 жите- 
ли, во 1940 година 4.714, во 1951 година 4.080, во 
1961 година 4.737, во 1971 година 4.852, во 1981 
година 5.702, а во 1991 година 5.688 жители. Во 
Шатиста постојат повеќе јавни служби, околиски 
суд, жандармериска станица, банка, пошта, како 
и трговски и занаетчиски дуќани. Покрај со 
градските занимања, со трговија и администра- 
ција, неговото население се занимава и со земјо- 
делство и с гочарство.

88) ШУРДАН
- АКСИОКАСГРОН Αξιόκαστρον
(II. од 20.8.1927, Вл. в/к бр. 179/30.8.1927)

Јужно од Лашпиигга, а западно од Шатиста, 
на надморска височина од 660 мстри е распо- 
ложено сслото Шурдан (2Г25' х 40°16'). Тоа прет- 
сгавува самостојна оппггина во Населичката око- 
лија (н. од 9.2.1934, Вл. в/к бр. 65/13.2.1934), во чиј 
состав влсгува и селото Фуркач. Вкупната повр- 
пшна на општинскиот атар изнесува 16 квадрат- 
ни километри. Населението се смета за грчко. К'н- 
чов селово го спомнува со 75 жители Грци, доде- 
ка во пописот од 1913 годипа е евидентирано со 
115. Во 1920 година има 108, во 1928 година 154, 
во 1940 година 169, во 1951 година 155, во 1961 
година 141, во 1971 година 113, во 1981 година 101, а 
во 1991 година само 47 жи гсли. Населението на 
Шурдан произведува жиго, тутуп и некои други 
зсмјоделски производи, а делумно се занимава и 
со сточарство.


