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MEKOM ПОДАТОЦИ ЗА ПОПЧУВАЊЕТО MA ЕГЕЈСКА 
МАКЕДОИИЈАО

Македонската историографија и лингвистика одамна пра
вя напори да ce унапредат проучувањата во областа на маке
доноката ономастика, од аспект историоки, јазичен и др. Тие 
напори и постигнатите резултати се значајни и мошне кориони, 
зашто во проучувањето на историдата на македонскиот народ 
и него1виот јазик научните работники сретнуваат разни пречки 
и тешкотии при одредувањето на местата, односно настаните 
во тие места, или при расветлувањето на разни прашања од исто- 
ријата на нашите села, односно на нивните имиња и друго.

Тешкотиите произлегунаат и од тюа што имивыата на на- 
селените места, на луѓето, и друга имиња биле менувани од 
освојувачите и од владеачките режими на државите под чија 
власт Македонија слагала во разни иариоди. По1Следногго оважи 
особено за егејскиот дел на Македонија, каде што грчките вла
сти, исто кака српюките и бугарските во вардарокиот и пирин- 
скиот дел на Македонија, наполно га грцизирале, односно ср- 
бизирале и бугаризирале, имињата и презимињата на луѓето* 2). 
Оовен тоа, грчките власти наполно ги опрцизирале и имињата на 
селата, градовите и на друга места. (Во вардарскиот и пирин- 
скиот дел на Македонија тоа било направено делумно). Инте
ресно е да юе забележи дека толку ооводувачи номинале низ 
Македонија и многу годней владееле во неа Византијците, Тур-

!) Станува збор за податоците изнесени во книшката ко ja носи нас- 
лов: „Министерство за внатрешни работы (на Грција — б.м.), Дирекција 
за месна самоуправа — Упатства за преименувањето на општини и на- 
селби, кои имаат турско или словенско име", од Стилпонос Кирјакиду.- 
Во Аатина, Национална печатница, 1926. с. 39. ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ METO, 
ΝΟΜΑΣΙΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ... ΣΝ A ΘΗΝΑΙΣ, 1926 
s. 1 — 39

2) За положбата на Македонците поопншрно види: Историја на Ма- 
кедонскиот народ, кн. III, Скопје, 1969, с. 247 и сл. Ни во овој, ни во 
други трудови не се зборува за ова упатство и општо за погрчувањето
на имињата на селата и градовите.
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ците и друга, но ни еден од нив не се зафатил со такви опширни 
и добро организирани акции насилствено да ги денационализи- 
раат и асимилираат имињата и оншто битието на Македонците 
во Егејска Македонија. А тоа е почудно што такви насилствении 
непонуларни акции >опроведувале и тис кои ее прогласувале за 
наследници на атннеката антична демсжратија, толку позната 
и толку лопуларна во светот.

Имајќи го дредвид горенаведеното, сметаме дека е многу 
важно да дадеме наколку изворни грчки податоци за причините 
и начинот на погрчувањето на имињата на еелата, градовите 
и на другите маета во егејокиот дел на Македонија. Нив ш  цр- 
пиме од „Упатствата за иреименувањето на општините и насел- 
бите, кои имаат туроко или словенско име“ издадени во 1926 
година од грчкото Министерство за внатрешни работи. Секако, 
овие упатства и ;конкрет 1ните акции за погрчувањето на ими- 
њата уследиле по соо'дветно решение на грчката влада. Значи 
овие акции биле дело на државната власт која работала според 
оовоаната политика, изградана за оваа проблематика.

Во навадееата книшка, под наслов: „Варв;ар1аките шшња 
на еелата треба да се заменат", се вели следното. „Тие имиња 
треба да се замаиат ico грчки, оообено cera кога со Грците бегал- 
ци (дојдани од Мала Азија — б. м.) Грци се и жителите на се
ната . . .  Ова дело треба да го преземат самите жители и само- 
иницијативно, со сакање и со помошта на својот учител да го 
изберат името на своето село. Тоа треба да е новогрчко, убаво 
и лесно изговорливо за да се прифати леано и да навикнат 
на него и нивните 1Соееди и на тој начин да исчезне, и да не се 
слуша веке денешното, варбарско име. За таа цел се нашила 
оваа окружница (Упатствата — б. м.) и приложената таблица 
за да ги упати жителите како да најдат, или ако треба да соз- 
дадат погюдно име за своето село"3). Од наведеното и О!пшто од 
упатствата на прво место nara в очи омразата спрема словен- 
ските и турските имиња. „Тие — се вели во упатството на Ми- 
нистерството за внатрешни работи — го заразуваат лицето на 
нашата убава грчка татковина. . И така акцијата за погр- 
чување на македонските им!иња, покрај друго го поттикнувало 
грчкото население да мрази icè што било τγρ,οκο и словенско, од- 
носно македонско — имиња, обичаи, јазик и луѓе.

Грчките власти, знаејќи дека ваквите акции за погрчу- 
вање во минатото пропаѓале, или давале слаби резултати, во 
еовата (асимилаторска акција се труделе да го вклучат и наое- 
лението, пред cè, грчкото и учителите за да се прифатат новите 
имиња. Веднаш треба да се каже дека не само македонското, 
туку ни мнозинството од грчкото население, во секојдневниот

3) ΟΔΗΓΙΑΙ, s. з.
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живот, оавен во односите со властите, не ги употребувало но- 
вите грчки, туку старите македонски имшьа, кои прететавувале 
составен дел од македонското битие.

Поиатаму, во упатството се објаонувало какво треба да 
биде новюто трико име. „За да биде едню име погодню да стане 
име на едно село и да фати корен, треба прво да биде еозда- 
дено согласно ico начинот со кој грчкиот народ ги именува се- 
лата и местата, во кои живее, т.е. самиот народ да га твори 
т. н. топоними или тооонимијата. Toj начин го разбираме ако 
ш  раэгледаме грчките топоними, кои денеска се во употреба 
во разни места на Грција“. Од наведеното се гледа дека грч
ките власти им налагале на Македонците да прифатат имшьа 
кои биле туга не само по својата суштина и јазик, туку и по 
начинот на нивното создавање и по содржината на имињата. 
Според упатството, грчките топоними се делат на три шгавни 
груои: антички, византиски и новогрчки. Секоја од нив има 
по неколку категории, третата на пример 14. Новогрчките ими- 
гьа се создадени според бојата, соетавот на конфигураций ата 
на местото каде што се наоѓа селото, одноено според водите, 
животните и растителниот свет (дрвјата...)  што се наогаат га
му, или во околината. Се зема пред вид и местоноложбата спре- 
ма оонцето, спомениците и друго. Некой села га добиле имињата 
од имињата на некой богати семејства на кои им дрипаѓале, 
или кои доминирале во нив. Друга пак според историоки тра
диции, настави, личности и лреданија. Според овие и друга на
чала требало да се измислуваат грчките имиња на македонските 
села.

Во продолжение се даоваат седум конкретни инструкции 
за тоа како да 'биде изборот на трчкото име. Се бара да не се 
заменува името се додека не се утврди дека тоа не е грчко. 
„Нового име за да фати корен треба да е новопрчко, разбир- 
ливо и леоноизтоворливо. Архаизмите треба да се 1избегнуваат, 
зашто не се разбирливи и не се вкоренуваат. . Се дозволу- 
вало, до'колку турского или словенского име на село!то било 
„прифатливо“, истото да се преведе на грчки јазик. Бегалците 
дојдени од Мала Азија, Кавказ, Тракија и од друга места мо- 
желе да го предложат името на своего нануштено село, доколку 
било грчко. Се барало да ее иредлагаат 3—4 имиња за едно 
село. Од нив компетентните комисии го утврдувале „најпогод- 
ното“ грчко име4) и на тој начин биле погрчувани имињата на 
селата, градовите, плаиините, реките, езерата и на друга ме
ста. Според една подоцнежна директива, мошне се фороирало 
погрчувањето на имишата да се одвива според имињата на 
паднатите андартски вој води, наречены „македономахи“ (ма- 
кедоеоборци“). Како резултат на тоа повеќе македонски села

4) Исто, с. 4—8.
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ги добѕиле имињата на тие „македономахи“5). На крајот од на* 
ведените упатства е даден еден долг еписот (таблиица) на околу 
1.500 грчки имиња ооздадени според наведените грчки дрин- 
ципи и расооредени по груши и категории според конкретните 
директиви.

Се смета дека поврчувањето на имињата на селата и гра- 
до-вите во мнозинство, т.е. во околу 3/4 од селата, било извр- 
шено преку замена на макадонските имиња со нови грчки ими- 
ња. Извесан број македонски имиььа биле нреведени на грчки: 
Песјак — Амудја, Буковик — Оксја, Тиквени — Колокиту. . .  
Мал број македонски имиња добиле грчки завршетоци и исправ- 
ки : Габреш — Гаврос, Треово — TinpeoiBOH, Оризари — Ризарион. 
На тој начин биле потрчени околу 2.330 села и градови во Егеј- 
ска Македонија и во Западна Траки ja6). Селата биле распоре- 
дени во 26 околии и 10 окрузи во ErejiOKa Македонија и во 7 
околии и 2 окрузи во Западна Тракија. Значи околу четири 
петини од селата се наоѓале во ErejcKa Македонија. Погрчува- 
шето започна да се сироведува со државни сип ии средства по 
1920 година и било речиси завршеню за време на диктатурата на 
генера лПаегалос (1925—1926)7). Наведените упататва на грчкото 
министерство за внатрешни работи биле донесени и епроведу- 
вани во завршната фаза на погрчувањето.

За да биде нашата претстава ноцелооню, ќе наведеме на
колку податоци за погрчувањето преку размената на населе- 
нието. Се смета дека пред потпаѓањето на Егејока Македонија 
под грчка власт, во нејзиниот дел, односно во 26 околии жи- 
вееле 403.581 Македонии и 185.730 Грци. На посреден или непо- 
среден начин тоа го прифакале и некой грчки фактории8), но 
тие ги делеле Македонците на егзархисти и латријаршисти и пор
вите ги признавале за Словени („Словеногласни егзархисти“), 
нарекувајќи пи и Еугари, а вторите — за „Словеногласни Грци“ 
и ел. .Опоред одна грчка статистика, во Егејска Македонија жи- 
вееле (пред 1913 година) 99.213 „Словеногласни егзархисти“ и 
491.596 „Грци“. Притоа, за „Грци“ бле сметани и околу 305.866 
Македонци — патријаршисти, нарекувани „Словеногласни Грци“, 
или патријаршисти — гркофили, мал број патриј аршисти-србо- 
фили и Др.9). Овој национален состав на населението во Егејска 
Македонија иочнал да се мену в а во текот на војните. Уште

5) Тоа се гледа од грчките имиња на селата.
6) Пресметано според списокот што го дава В. Трайков, Населението 

места в Тракия и Македония под грцка власт, София, 1946, с. 9—61.
7) В. Трайков, н.д., с. 4.
8) Наведените бројки ги изнесува: NIKOAAOT В. ΒΛΑΧΟΥ, А Н 

ΕΘΝ0Α0Γ1ΚΗ ΣΤΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΘΗΝΑΙ, 1945, Σελ. 28.

9) Исто, с. 27. Наведениот број го добивме со вадење на 185.730 
Грци (исто, с. 28 според една бугарска статистика) од 491.596 „Грци“ 
(според грчката статистика, т.е. 491.596 — 185.730 = 305.866).
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пред 1922 .година биле населени во неа 99.658 Грци. По Грчко- 
турската војна и малоазиеката катастрофа на Грците, во Егеј- 
ока Маквдонија биле населени по 1922 година 538.595 грчки 
бегалци од Мала Азија. До грчкиот попис на населанието, извр- 
шен на 15 и 16 мај 1928 година овщ  број се эшлемил на 638.253 
бегалци. |Според истиот попис Егејска Македонии а имала 1.412.477 
население (заедно со нооводојдените грчки бегалци)10).

Колонизацијата на Егејока Македонија оо бројно грчко на
селение (била една од најголемите акции за потрчувањето на 
земјата и на негрчкото, пр 1ед cè, македонакото население. Таа 
дала поттик и за ооирчувањато на топоеомастижата. Поопрчу- 
вањето на земјата и на населението било спроведувано оо разни 
насиАствени и друга средства на грчката држава, откако таа ja 
освоила ErejcKia Макадонија. Toj насилетовен, аешиеарюден про- 
цес бил 1Спро1В1еду1ван поюебню ишенз1И1вио, организирано и се- 
страно>, особеню за овречие на диктаторските режими на генерал 
Пангалое, на Метаксас и на др. Грчкиют народ и оеобено него- 
вите прогресивни оили немало корист од таа реажционереа по
литика и практика и часто и юе епро 1тив1СТ1аву1В1але.

10) В. Трайков, н.д.; с. 3—4.


