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ΡIΑ, ∆ΗΜ
ΓΡΑΦIΑ
(ΤEΛΗ 18�υ ΑΙ. – ΑΡ�ΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930)

1. Τ� �ν�µα

Τ� τ�πων�µι� Harmanköj2 � Harman-kioi3 (�αρµ�νκι�ϊ, τ�υρκ. λ. = #ω-
ρι$ µε αλ&νια) συναντ�ται για πρ&τη /�ρ� στις πηγ5ς στις αρ#5ς τ�υ 17�υ
αι. Σε /�ρ�λ�γικ��ς καταλ$γ�υς εκε6νης της περι$δ�υ τ� �αρµ�νκι�ϊ, $πως
και �λλ�ι $µ�ρ�ι �ικισµ�6 λ.#. τ� Dudular (∆�υδ�υλ�ρ, σηµεριν� ∆ια;ατ�),
τ� Kara Hü≥eyin (Καρ� ��υσε<ν � Καραϊσ6ν, σηµεριν� Π�λ6#νη) και τ�
Lenbet (>νω Λεµπ5τ � Λεµπετ�κι � Λεµπ5τ Τσι/λ6κ, σηµεριν� Ν5α Ευκαρ-
π6α), ανα/ερ$ταν ως «#ωρι$ π�υ 5δινε κ�ρ;�υν�». Συγκαταλεγ$ταν δηλα-
δ� στα «#ωρι� των καρ;�υνι�ρηδων» (5να απ$ τα 25 αµιγ&ς #ριστιανικ�
µετα@� των 60 συν�λικ�), µ�λ�ν$τι δεν ;ρισκ$ταν κ�ντ� στη �αλκιδικ�, ε-
@αιτ6ας της συνεργασ6ας τ�υ µε τα περ6/ηµα Μαντεµ�#&ρια της (Σιδηρ�-
κα�σια). Α@6Cει να σηµειωθε6 $τι η �θωµανικ� κυ;5ρνηση $λ� και πι� συ#ν�
επ5;αλλε 5κτακτ�υς /$ρ�υς στ�υς υπηκ$�υς της αυτ�κρατ�ρ6ας, για να
µπ�ρ5σει να αντιµετωπ6σει τ�υς συνε#ε6ς π�λ5µ�υς. 
ι κ�τ�ικ�ι των #ωρι&ν
της Θεσσαλ�ν6κης εκτ$ς απ$ τ�υς /$ρ�υς �ταν υπ�#ρεωµ5ν�ι να πρ�σ/5-
ρ�υν στην 
θωµανικ� Αυτ�κρατ�ρ6α και �ρισµ5νες υπηρεσ6ες, στην πρ�-
κειµ5νη περ6πτωση την παρ�#� κ�ρ;�υν�υ. Gταν επι/�ρτισµ5ν�ι δηλαδ�
µε την ετ�σια παραγωγ� και παρ�δ�ση στ� κρ�τ�ς �ρισµ5νης π�σ$τητας
@υλ�κ�ρ;�υνων, τα �π�6α #ρησιµ�π�ι��νταν για την κα�ση και την κατερ-
γασ6α (καθαρισµ$) των µεταλλευµ�των της �αλκιδικ�ς4.

Τ�ν 18� αι. �ι υπ�#ρε&σεις των κατ�6κων 5γιναν κυρ6ως #ρηµατικ5ς. Τ�
σ�ν�λ� σ#εδ$ν των /$ρων πληρων$ταν πλ5�ν σε #ρ�µα, εν& µ$ν� η συγκ5-

1. Τ� επ6θετ� «παλαι$ς» �ρ#ισε να συν�δε�ει τ� τ�πων�µι� �αρµ�νκι�ϊ µετ� τη µι-
κρασιατικ� καταστρ�/�. �ρησιµ�π�ι�θηκε για να δια#ωρ6σει τ�ν πρ&τ� �ικιστικ$ πυρ�-
να τ�υ �αρµ�νκι�ϊ (στ�ν σηµεριν$ Ε��σµ�) απ$ τ�ν ν5� �ικισµ$ (Ν5� � Κ�τω �αρµ�ν-
κι�ϊ � �αρµ�νκι�ϊ, $πως τελικ� απ�καλ��νταν µ5#ρι και τις αρ#5ς της δεκαετ6ας τ�υ 1950
τ� Ελευθ5ρι� � Ελευθ5ρια), π�υ ε6#ε αρ#6σει σταδιακ� να δηµι�υργε6ται ν�τι$τερα τ�υ
πρ&τ�υ ως #&ρ�ς υπ�δ�#�ς πρ�σ/�γων �δη απ$ τη λ�@η των Βαλκανικ&ν Π�λ5µων.

2. Η συγκεκριµ5νη γρα/� τ�υ τ�πωνυµ6�υ συναντ�ται, σ�µ/ωνα µε τ�ν Eberh.
Krüger, Die Siedlungen Griechisch-Makedoniens nach amtlichen Verzeichnissen und Karten-
werken, Βερ�λ6ν� 1984, σ. 489, σε παλαι$ επιτελικ$ �θωµανικ$ #�ρτη, καθ&ς και σε �θω-
µανικ� στατιστικ� της Θεσσαλ�ν6κης (1897-1898, 5τ�ς εγ6ρας 1315).

3. Η επικρατ5στερη γρα/� τ�υ τ�πωνυµ6�υ στη δυτικ� ;ι;λι�γρα/6α.
4. Β. ∆ηµητρι�δης, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες των #ωρι&ν της Θεσσαλ�ν6κης κατ�

την Τ�υρκ�κρατ6α», Μακεδ�νικ� 20 (1980) 413 (στ� ε@�ς: «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες»).



ντρωση τ�υ σιταρι��, απαρα6τητ�υ για τα �θωµανικ� στρατε�µατα, γιν$ταν
ακ$µη σε ε6δ�ς (η περ6/ηµη δεκ�τη). Στ� δε�τερ� µισ$ τ�υ 18�υ αι. τα «καρ-
;�υνι�ρικα #ωρι�» κατ5;αλλαν 5να συν�λικ$ #ρηµατικ$ π�σ$ κατ’ απ�κ�-
π� µε αντ�λλαγµα την απαλλαγ� απ$ την 5κτακτη /�ρ�λ�γ6α. Lτσι, $πως
πρ�κ�πτει απ$ τ�υρκικ$ τε/τ5ρι τ�υ 17715, �ι κ�τ�ικ�ι τ�υ �αρµ�νκι�ϊ
πλ�ρωσαν στ� �θωµανικ$ δηµ$σι� 760 �σπρα, π�σ$ απ$ τ� �ψ�ς τ�υ �π�6-
�υ µπ�ρε6 κανε6ς να διαπιστ&σει τις δια/�ρ5ς στ�ν πληθυσµ$ αν�µεσα στα
#ωρι� τ�υ καC� της Θεσσαλ�ν6κης, λ.#. τ� αντ6στ�ι#� π�σ$ των κατ�6κων
τ�υ Dudular (∆ια;ατ�) �ταν µ$ν� 200 �σπρα, τ�υ Kara Hü≥eyin (Π�λ6#νη)
640 �σπρα, εν& τ�υ Lenbet (Ν5α Ευκαρπ6α) 360 �σπρα.

2. Θ�ση – �κταση

Τ� �αρµ�νκι�ϊ ;ρισκ$ταν π�νω στ�ν �δικ$ �@�να π�υ �δηγ��σε πρ�ς
τ�ν κ�µπ� της Θεσσαλ�ν6κης και ;�ρει�δυτικ� τ�υ αµα@ιτ�� δρ$µ�υ Θεσ-
σαλ�ν6κης-Βιτωλ6ων (Μ�ναστηρ6�υ). Συγκεκριµ5να, σ�µ/ωνα µε τις «
δ�ι-
π�ρικ5ς σηµει&σεις» τ�υ ταγµατ�ρ#η τ�υ µη#ανικ�� Νικ�λ��υ Σ#ιν�, � �-
π�6�ς τ� 1886, δηλωµ5ν�ς ως Cω5µπ�ρ�ς στις τ�υρκικ5ς αρ#5ς, περι$δευσε
και #αρτ�γρ�/ησε τη Μακεδ�ν6α και την Gπειρ�, η λεγ$µενη «Λεω��ρ�ς
Μ�ναστηρ��υ» (Manastir Caddesi) ε@ερ#$ταν της π�λης Βαρδ�ρ και ��ρει-
�δυτικ�ς διευθυν�µ�νη, παρ�ρ!ετ� µετ� τινα λεπτ� της �ρας τ�υ µικρ�ν α-
ριστερ�θεν κειµ�ν�υ σταθµ�� τ�υ σιδηρ�δρ�µ�υ και τ�υ δε"ι�θεν και 1/4
της �ρας της �δ�� απ�!�ντ�ς ωρα��υ και κατα��τ�υ !ωρ��υ Αρµ�ν-κι�ϊ .
Τ� !ωρ��ν τ��τ� απ�!�ν της Θεσσαλ�ν�κης 1/2 (ηµισε�αν) µ�ν�ν �ραν, δ�-
ναται να θεωρηθ� και ως πρ��στει�ν αυτ�ς, κ�κτηται δε "εν�δ�!ε�α, πα-
ντ�πωλε�α, κ�π�υς και ωρα�ας ε"�!ικ�ς �ικ�ας, εν αις π�λλ�� των κατ��κων
της Θεσσαλ�ν�κης δι�ρ!�νται τ� �αρ…6.

Αντ6θετα, π�λ� δια/�ρετικ� εικ$να επικρατ��σε στη διαδρ�µ� για τ�
∆ερ;5νι. Ιδρ�µατα και στρατ&νες πρ�µ�νυαν τη σηµεριν� εικ$να τ�ς απ$
τις αρ#5ς τ�υ 20�� αι. κατασκευασµ5νης απ$ τις δυν�µεις της Entente �δ��
Σερρ&ν, η µετ5πειτα �δ$ς Λαγκαδ�. Στις αρ#5ς τ�υ 20�� αι., και συγκεκρι-
µ5να τ� 1906, � Γε&ργι�ς �ατCηκυριακ��, � �π�6�ς κατ5γραψε τις σκ5ψεις
και τις εντυπ&σεις τ�υ απ$ την περι�δε6α τ�υ στη Μακεδ�ν6α (1905-1906),
ανα/ερ$µεν�ς στη δι5λευσ� τ�υ απ$ την ευρ�τερη περι�#� τ�υ �αρµ�νκι�ϊ
σηµε6ωσε τα ε@�ς:

∆ι� της π�λης τ�υ Βαρδ�ρη ε"�λθ�µεν µετ’ ευαρ�στ�υ συν�δε�ας συνα-
δ�λ�ων και ετρ�πηµεν πρ�ς την µεγ�λην αµα"ιτ�ν �δ�ν, την �γ�υσαν δι�
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5. B. ∆ηµητρι�δης, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες», �.π., 415.
6. Ν. Θ. Σ#ιν�ς, 'δ�ιπ�ρικα� σηµει�σεις (Μακεδ�ν�ας, Ηπε�ρ�υ, Ν�ας �ρ�θετικ�ς

γραµµ�ς και Θεσσαλ�ας-Μακεδ�ν�ας), τε�#�ς ΒQ, Αθ�να 1886, σ. 353.



Γενιτσ�ν και Β�δεν�ν εις Μ�ναστ�ρι�ν… Επ� της �δ�� τα�της διευθυν�µ�-
νης δυσµικ�ς της Θεσσαλ�ν�κης ε�α�ν�µεν �αιδρ�� και θυµ�ρεις απ�λα��-
ντες της 5ειδ�ρ�υ της πρω�ας δρ�σ�υ θεριν�ς ηµ�ρας τ�υ Ι�υν��υ και επι-
σκ�π��ντες την εκτειν�µ�νην π�ρι" !�ραν πρ�ς τ� µ�ρ�ς εκε�ν� της Θεσσα-
λ�ν�κης, απ�τελ��σαν απ�ραντ�ν πεδι�δα, θαυµασ�αν την �ψιν, την �µαλ�-
τητα και την ευ��ρ�αν. ∆ιερ!�µεθα εν πρ�τ�ις αν� µ�σ�υ των δ�� σιδηρ�-
δρ�µικ�ν σταθµ�ν, ων � εις δε"ι�θεν ε�ναι της ενωτικ�ς γραµµ�ς Θεσσαλ�-
ν�κης-Κωνσταντιν�υπ�λεως, � δε �τερ�ς αριστερ�θεν συµπεριλαµ��νει και
τας δ�� ετ�ρας γραµµ�ς, την των λεγ�µ�νων Ανατ�λικ�ν σιδηρ�δρ�µων και
την της Θεσσαλ�ν�κης-Μ�ναστηρ��υ… 'λ�γ�ν περαιτ�ρω των σταθµ�ν κε�-
ται δε"ι�θεν της �δ�� η µικρ� Ελληνικ� κ�µη 9αρµ�ν κι�ϊ, απ�τερ�ν δε �-
λ�γ�ν παρ� την �δ�ν τ� αγρ�τικ�ν κτ�µα 'θωµαν�� ∆�υδ�υλ�ρ…7.

Μ�λ�ν$τι � �ατCηκυριακ�� π5ρασε δ6πλα απ$ τ� �αρµ�νκι�ϊ, δεν ει-
σ�λθε σ’ αυτ$, στερ&ντας µας 5τσι µια π�λ� ενδια/5ρ�υσα και ακρι;� περι-
γρα/� τ�υ �ικισµ��.

Τ� �αρµ�νκι�ϊ εκτειν$ταν γεωγρα/ικ� σε µια π�λ� µεγ�λη περι�#�:
;$ρεια µ5#ρι τ� Ωραι$καστρ�/Παλαι$καστρ� (Daoutbali, ∆α��τ Μπαλ�)
και τη Νε�#ωρ��δα (Yeniköy), δυτικ� µ5#ρι τη σιδηρ�δρ�µικ� γραµµ�, τα
∆ια;ατ� (Dudular, ∆�υδ�υλ�ρ) και τη Μαγνησ6α (Arapli), εν& ν$τια 5/θα-
νε &ς τ�ν Κ�π� των Πριγκ�πων (Be≥ Cinar, Μπ�!τσιναρ, σηµεριν$ Φι@) και
τ�ν σιδηρ�δρ�µικ$ σταθµ$ Κωνσταντιν�υπ$λεως, και ν�τι�ανατ�λικ� &ς
τ�ν λεγ$µεν� «Λ�@$ Λ�κκ�»                 ρ5µα π�υ @εκιν��σε 5@ω απ$ την
Ακρ$π�λη και διερ#$ταν δ6πλα στ� –απ$ τ� 1906 δ�µηµ5ν�– στρατ$πεδ� τ�υ
Π. Μελ� (γι’ αυτ$ και �ταν γνωστ$ ως «#ε6µαρρ�ς τ�υ Πα�λ�υ Μελ�»)8.
Αργ$τερα τα ν�τι�ανατ�λικ� σ�ν�ρα τ�υ �αρµ�νκι�ϊ συρρικν&θηκαν µ5#ρι
τη σηµεριν� Κ�τω Ηλι��π�λη (Tav≥antepe � Τα�υσ�ν Τεπ�, λ$/�ς των λα-
γ&ν). Τ5λ�ς, ανατ�λικ� τ� �αρµ�νκι�ϊ εκτειν$ταν &ς την τ�π�θεσ6α «Μα�ρα
#&µατα» (Karatoprak, Καρ� Τ�πρ�κ). Συνεπ&ς, επρ$κειτ� για µια τερ�στια
5κταση, η �π�6α περιλ�µ;ανε τις σηµεριν5ς περι�#5ς Ν5�υ Κ�ρδελι��, Ελευ-
θερ6�υ, ∆ιαλ�γ�ς, Μαινεµ5νης, Αµπελ�κ�πων, Ευ$σµ�υ και Ηλι��π�λης9.

(Παλαι$) Xαρµ�νκι�ϊ. Iστ�ρ6α, δηµ�γρα/6α 175

7. Γ. �ατCηκυριακ��, Σκ�ψεις και εντυπ�σεις εκ περι�δε�ας [αν� την Μακεδ�ν�αν]
(1905-1906), Θεσσαλ�ν6κη 1906, σ. 16. Την 6δια πληρ�/�ρ6α για την απ$σταση µισ�ς &ρας
τ�υ �αρµ�νκι�ϊ απ$ τη Θεσσαλ�ν6κη αντλ��µε και απ$ τ� Ιστ�ρικ$ Αρ#ε6� Μ�υσε6�υ
Μακεδ�νικ�� Αγ&να, Περιγρα�� τ�π�υ (9αρµ�νκι�ϊ) (1859).

8. Β. ∆ηµητρι�δης, Τ�π�γρα��α της Θεσσαλ�ν�κης κατ� την επ�!� της Τ�υρκ�κρα-
τ�ας 1430-1912, Θεσσαλ�ν6κη 1983, σ. 221 (στ� ε@�ς: T�π�γρα��α).

9. Π. Βακ�υ/�ρης, Ελευθ�ρια – Ν�� Κ�ρδελι�. Πατρ�δες τ�τε και τ�ρα, τ. 1, Θεσ-
σαλ�ν6κη 1997, σσ. 175-176 (στ� ε@�ς: Eλευθ�ρια-N�� K�ρδελι�). Πρ;λ. επ6σης �ρθρ� τ�υ
6δι�υ, «Πρ�σ/υγικ5ς εγκαταστ�σεις στ� �αρµ�νκι�ϊ και στ� Ν5� Κ�ρδελι$», ∆A Πανελ-
λ�νι� Συν�δρι� για τ�ν Ελληνισµ� της Μικρ�ς Ασ�ας, Θεσσαλ�ν6κη 1998, σσ. 178-179 (στ�
ε@�ς: «Πρ�σ/υγικ5ς εγκαταστ�σεις»).
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3. Ε�δ�ς �ικισµ�� – δι�ικητικ� υπαγωγ�

Τ� �αρµ�νκι�ϊ, π�υ αν�κε αρ#ικ� στ� να#ιγι5 ΠαCαργκι�# (ΠαCαρ��-
δα, σηµ. Απ�λλων6α)10 και στη συν5#εια στ� να#ιγι5 τ�υ Βαρδ�ρη, υπ�ρ@ε τυ-
πικ$ παρ�δειγµα �θωµανικ�� τσι/λικι��11, καθ&ς σηµει&νεται ως τσι/λ6κι
�δη απ$ τα τ5λη τ�υ 18�υ αι., δ6πλα στα αντ6στ�ι#α µικρ$τερα π�ντ�τε σε
πληθυσµ$ και 5κταση τ�υ Καρ� ��υσε<ν � Καραϊσ6ν και τ�υ (>νω) Λεµπ5τ12.
Σ�µ/ωνα µε πληρ�/�ρ6ες π�υ πρ�κ�πτ�υν απ$ /�ρ�λ�γικ� κατ�στι#α τ�υ
5τ�υς 1907, εντ$ς τ�υ τερ�στι�υ τσι/λικι�� υπ�ρ#αν µικρ�6 � µεγ�λ�ι ιδι�-
κτ�τες αγρ�τεµα#6ων 5κτασης 10.228 στρεµµ�των13. Τα �ν$µατα των ιδι�κτη-
τ&ν �ταν $λα σ#εδ$ν �θωµανικ�, $πως των µεγαλ�ϊδι�κτητ&ν Φε;C� µπ5η
και τ�υ αδελ/�� τ�υ Μιτ#�τ µπ5η, τ�υ Εσρ5/ µπ5η κ.�. Υπ�ρ#αν $µως και �-
ρισµ5νες ιδι�κτησ6ες Ε;ρα6ων (µ$ν� 2) και Ελλ�νων (8 στ�ν αριθµ$), $πως
τ�υ Π5τρε Γι�;�ν επιτρ$π�υ τ�υ ;ακ�υ/6�υ της εκκλησ6ας τ�υ Αγ. Αθανασ6-
�υ, τ�υ Γι�;�ν γι�υ τ�υ παπ� Π5τρ�υ, τ�υ Φ6λιππα παπ� Γι&ργη, τ�υ ∆ηµ�-
τρη γι�υ τ�υ Θαν�ση (
υστ�υµπ�ντCα) κ.�. Ιδι�κτησ6α µ�λιστα τ�υ πρ&τ�υ
απ�τελ��σαν �ικ6ες δ6πλα στην εκκλησ6α. Τα περισσ$τερα αγρ�τεµ�#ια �ταν
�θωµανικ� εκτ$ς απ$ εκε6ν� π�υ αν�κε στην εκκλησ6α τ�υ Αγ6�υ Αθανασ6-
�υ14. 
ι κ�τ�ικ�6 τ�υ ασ#�λ��νταν µε την καλλι5ργεια σιτηρ&ν15. Στ� σηµε6�
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10. B. ∆ηµητρι�δης, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες», �.π., 435. Ερωτηµατικ� εγε6ρει η υ-
παγωγ� τ�υ �αρµ�νκι�ϊ στ� να#ιγι5 τ�υ ΠαCαργκι�#, α/�� σ’ αυτ$ν αν�καν κυρ6ως τα
#ωρι� της �αλκιδικ�ς και εκε6να π�υ ;ρ6σκ�νταν στα ανατ�λικ� τ�υ σηµεριν�� ν�µ��
Θεσσαλ�ν6κης. Μ$ν� /�ρ�λ�γικ�6 λ$γ�ι µπ�ρ��ν να ε@ηγ�σ�υν αυτ� την πρακτικ�, η �-
π�6α �λλωστε δεν �ταν �γνωστη στ� �θωµανικ$ κρ�τ�ς.

11. Η �θωµανικ� κυ;5ρνηση αναγν&ρισε τα #ωρι� ως ενια6ες /�ρ�λ�γ��µενες µ�-
ν�δες για την ε6σπρα@η των /$ρων. 
ι κ�τ�ικ�ι τ�υ κ�θε #ωρι�� 5/εραν απ$ κ�ιν�� την
ευθ�νη της συλλ�γ�ς και κατα;�λ�ς τ�υ /$ρ�υ. Τ� κρ�τ�ς $µως ε6#ε επ6σης τ� δικα6ωµα
να α/αιρ5σει τ�υς τ6τλ�υς ιδι�κτησ6ας γης απ$ τ�υς #ωρικ��ς και να τ�υς εκ#ωρ�σει σε
εκε6ν�ν π�υ µπ�ρ��σε να πληρ&σει τ� απαιτ��µεν� π�σ$, δηλαδ� τ�ν πλ��σι� γαι�κτ�-
µ�να. Η πρακτικ� αυτ�, ιδια6τερα εµ/αν�ς στην Κεντρικ� Μακεδ�ν6α και κυρ6ως στην
πεδι�δα της Θεσσαλ�ν6κης, µετ5;αλε σταδιακ� π�λλ� #ωρι� σε µεγ�λα τσι/λ6κια και κα-
τ5στησε «µισακ�ρηδες» � µισθωτ��ς στα 6δια τ�υς τα #ωρ�/ια $λ�υς τ�υς ελε�θερ�υς
καλλιεργητ5ς στη δι�ρκεια τ�υ 19�υ αι.

12. B. ∆ηµητρι�δης, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες», �.π., 435.
13. Βακ�υ/�ρης, Ελευθ�ρια – Ν�� Κ�ρδελι�, �.π., σ. 124. Αν λ�;�υµε υπ$ψη τα ρ5-

µατα, τ�υς δρ$µ�υς και τις ανεκµετ�λλευτες περι�#5ς τ� �αρµ�νκι�ϊ, σ�µ/ωνα µε στ�ι-
#ε6α τ�υ 1924, µετ� την 5λευση των πρ�σ/�γων 5/θανε τα 18.631,050 στρ5µµατα.

14. B.π., σσ. 123-124. �ρ�σιµα συµπερ�σµατα ε@�γ�νται απ$ τ� 
θωµανικ$ Κτηµα-
τ�λ$γι� π�υ σ&Cεται στ� Ιστ�ρικ$ Αρ#ε6� Μακεδ�ν6ας. Πρ;λ. ακ$µη Βακ�υ/�ρης,
«Πρ�σ/υγικ5ς», �.π., σσ. 179-180.

15. Θ. Γκλα;5ρης, ' κ�µπ�ς της Θεσσαλ�ν�κης, Θεσσαλ�ν6κη 1997, σ. 264. Σ�µ/ω-
να, επ6σης, µε τ�ν B. ∆ηµητρι�δη, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες», �.π., 433-435 και 458-459, η
αν�πτυ@η µεγ�λων τσι/λικι&ν α/εν$ς εν6σ#υσε τη συγκ5ντρωση µεγ�λ�υ κε/αλα6�υ
στ�υς �λ6γ�υς και α/ετ5ρ�υ �δ�γησε στην ε/αρµ�γ� της µ�ν�καλλι5ργειας (στην περ6-
πτωση τ�υ �αρµ�νκι�ϊ �ταν τα σιτηρ�).



αυτ$ α@6Cει να σηµειωθε6 $τι τ� κ�ν�κι (µπεηλ6κι)16 τ�υ �αρµ�νκι�ϊ –�ικ�δ�-
µηµ5ν� πιθαν$τατα στ� αQ τ5ταρτ� τ�υ 19�υ αι.– η λεγ$µενη «επιστασ6α», �ταν
ακρι;&ς στ� σηµε6� π�υ υπ�ρ#ει σ�µερα τ� δηµαρ#ιακ$ µ5γαρ� Ευ$σµ�υ, ε-
ν& �ι απ�θ�κες τ�υ –�ι �π�6ες α@ι�π�ι�θηκαν π�λλ� #ρ$νια αργ$τερα απ$
τ�ν Γεωργικ$ Πιστωτικ$ Συνεταιρισµ$ Ν5�υ Κ�υκλ�υτC� και κατεδα/6σθη-
καν περ6π�υ στα µ5σα της δεκαετ6ας τ�υ 1950– ;ρ6σκ�νταν εκε6 απ$ $π�υ
περν� σ�µερα � πεC$δρ�µ�ς της Πα�λ�υ Μελ�, στ�ν #&ρ� τ�υ ∆ηµαρ#ε6�υ17.

Σ�µ/ωνα, επ6σης, µε τη ;ι;λι�γρα/6α και τις πηγ5ς, τ� �αρµ�νκι�ϊ, αν
και αραι�κατ�ικηµ5ν� µ5σα στη µεγ�λη τ�υ 5κταση, �ταν τ� µ$ν� π�υ πα-
ρ�υσ6αCε µια �υσιαστικ� κ�ινωνικ� και �ικιστικ� �ργ�νωση, σε αντ6θεση µε
τα $µ�ρα τσι/λ6κια18. Μετ� την απελευθ5ρωση τ�υ 1912, �ρισµ5ν�ι µ$ν� �ι-
κισµ�6 παρ5µειναν τσι/λ6κια, εν& �ι υπ$λ�ιπ�ι απ5κτησαν τη δι�ικητικ�
τ�υς αυτ�ν�µ6α. Στη σ#ετικ� στατιστικ� τ�υ Γενικ�� ∆ι�ικητ� Μακεδ�ν6ας
Κωνσταντ6ν�υ Ρακτι;�ν τ� �αρµ�νκι�ϊ δεν αναγρα/$ταν πλ5�ν ως τσι/λ6-
κι, ��τε �ταν $µως και αυτ$ν�µ� δι�ικητικ�, αλλ� αν�κε στην υπ�δι�6κηση
της Θεσσαλ�ν6κης.

Τ� �αρµ�νκι�ϊ ;ρ5θηκε στ� πρ�σκ�νι� στα αµ5σως επ$µενα #ρ$νια, α-
/�� �ι ∆υν�µεις της Entente δηµι��ργησαν εκε6 τ� λεγ$µεν� «Μακεδ�νικ$
Μ5τωπ�» στην επ6σηµα �υδ5τερη ακ$µη τ$τε Ελλ�δα, επι#ειρ&ντας π�λε-
µικ$ αντιπερισπασµ$ σε ;�ρ�ς των Κεντρικ&ν ∆υν�µεων τ� /θιν$πωρ� τ�υ
1915. Η γνωστ� «Στρατι� της Ανατ�λ�ς» (Armée d’Orient) πραγµατ�π�6ησε
απ$;αση στη Θεσσαλ�ν6κη υπ$ την αν&τατη στρατιωτικ� δι�6κηση τ�υ
γ�λλ�υ στρατηγ�� Μ�ρ6ς Σαρ�ιγ (M. Sarrail)19, δηµι�υργ&ντας 5τσι τ� πε-
ρ6/ηµ� «Περι#αρακωµ5ν� Στρατ$πεδ�» Θεσσαλ�ν6κης. Η εσωτερικ� περ6-
µετρ$ς τ�υ ε6#ε τα ε@�ς $ρια: δυτικ� ε/απτ$ταν στις $#θες τ�υ Α@ι��, ;$-
ρεια πρ�σ5γγιCε τα σηµεριν� περ6π�υ $ρια τ�υ ν�µ�� Κιλκ6ς και ανατ�λικ�
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16. �ατCηκυριακ��, �.π., σ. 16. Τα τσι/λ6κια απ�τελ��νταν εκ !αµηλ�ν, πενι!ρ�ν,
σκ�τειν�ν, πλινθ�κτ�στων, �νευ δ’ ασ��στ�υ επι!ρ�σµατ�ς και αµµ�κ�ν�ας, �ικηµ�των, ε-
κτισµ�νων κατ� σειρ�ν εν σ!�µατι π�λλ�κις �ρθ�γων��υ, εν �ις �κ�υν �ι επ� µ�ρτ� α-
γρ�ται, �ι ως δ�υλ�π�ρ�ικ�ι καλλιεργ��ντες τας γα�ας τ�υ ιδι�κτ�τ�υ. Εν τω µ�σω υ-
ψ��τ� τ� ��κηµα τ�υ ιδι�κτ�τ�υ π�λλ�κις ευπρεπ�ς αλλ� π�ντ�τε ευρ�!ωρ�ν και υψη-
λ�ν, τ� λεγ�µεν�ν τ�υρκιστ� κ�ν�κι… Πλε�στα τ�ια�τα [αγρ�κτ�µατα] �σαν κατε-
σπαρµ�να καθ�λην την !�ραν απ�τελ��ντα τρ�π�ν τιν� ���υδα µεσαιωνικ�ς επ�!�ς και
απ���ρ�ντα πλ�υσ�ας πρ�σ�δ�υς εις τ�υς πλ�υσ��υς �ε�υδ�ρ!ας….

17. Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, πληρ�/�ρητ�ς �ρ. Μανδα-
λιαν$ς (1911-2005).

18. Σπ. ΛαCαρ6δης, Απ� τ� Βαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι. Ιστ�ρικ� καταγρα�� µ�!ρι τ�
1920, Θεσσαλ�ν6κη 1997, σσ. 66-67 (στ� ε@�ς: Aπ� τ� Bαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι).

19. 
 Σαρ�ιγ �ταν � πρ&τ�ς απ$ τ�υς τρεις αρ#ιστρατ�γ�υς. Ακ�λ��θησαν � Γκυ-
γιωµ� και � Ντε Εσπερα6. Περισσ$τερα για την εκστρατε6α των Αγγλ�γ�λλων, ;λ. Γ. Λε-
�νταρ6της, «Η διεθν�ς θ5ση της Ελλ�δ�ς στις παραµ�ν5ς τ�υ Πρ&τ�υ Παγκ�σµ6�υ Π�-
λ5µ�υ», Ιστ�ρ�α τ�υ Ελληνικ�� Fθν�υς, τ. 15 (1978), σσ. 29-34 και Βησ. Στα�ρακας, «Η
Θεσσαλ�ν6κη τ�υ 1916», Επτ� Ηµ�ρες – Η Καθηµεριν�, Ιαν�υ�ρι�ς 1996.



5/θανε στη λ6µνη τ�υ Λαγκαδ�. Αυτ� η αµυντικ� γραµµ� διαιρ5θηκε απ$
τ�υς στρατηγ��ς Σαρ�ιγ (Γαλλ6α) και Μ5ι#�ν (Βρεταν6α) σε δ�� τ�µε6ς: �
δυτικ$ς ανατ5θηκε στα γαλλικ� στρατε�µατα µ5#ρι τις δυτικ5ς παρυ/5ς τ�υ
Μ�ν$λ�/�υ (∆α�υτλ�), εν& � ανατ�λικ$ς τ�µ5ας, π�υ @εκιν��σε απ$ αυτ$
τ� σηµε6� και 5/θανε µ5#ρι τη θ�λασσα, ανατ5θηκε στα ;ρετανικ� στρα-
τε�µατα. Η ε@ωτερικ� περ6µετρ�ς ακ�λ�υθ��σε τη διαδρ�µ� Lδεσσα, Γ�υ-
µ5νισσα, Κιλκ6ς, Vυλ��π�λη, Στρυµ�νικ$ς κ$λπ�ς20.

Τ� �αρµ�νκι�ϊ απ�τελ��σε µαC6 µε τ� Λεµπ5τ τσι/λ6κ και τ� Καραϊσ6ν
τ� µικρ$τερ� στρατ$πεδ� τ�υ Wεϊτενλ6κ, τ�ν πυρ�να δηλαδ� τ�υ τερ�στι�υ
στρατ�π5δ�υ21, στ� �π�6� µ$λις ανα/ερθ�καµε. Τ� �αρµ�νκι�ϊ υπ�#θηκε
στ�ν γαλλικ$ τ�µ5α τ�υ στρατ&να. Παρ� τις αντ6@�ες και �θλιες συνθ�κες
δια;6ωσης, �ι Γ�λλ�ι κατασκε�ασαν π�λλ� και σηµαντικ� 5ργα υπ�δ�µ�ς:
�δ�π�ι6α, σιδηρ$δρ�µ�ς, απ�@ηραντικ� 5ργα για την αντιµετ&πιση της ελ�-
ν�σ6ας και δ6κτυ� �δρευσης. Απ$ την κατασκευ� των παραπ�νω 5ργων
πρ�κ�πτει $τι � ρ$λ�ς των συµµ�#ων για τ� �αρµ�νκι�ϊ υπ�ρ@ε καταλυτι-
κ$ς και ευεργετικ$ς συν�µα για τ� µ5λλ�ν τ�υ, ιδια6τερα $ταν αργ$τερα
στην περι�#� α/6#θηκαν �ι πρ$σ/υγες.

Στ� µετα@�, τ� 1917 ψη/6σθηκε ν$µ�ς «περ� συστ�σεως και δι�ικ�σεως
δ�µων και κ�ιν�τ�των εν ταις Ν�αις !�ραις» και µε τ� Βασιλικ$ ∆ι�ταγµα
της 28ης Ι�υν6�υ 1918, συστ�θηκαν και αναγνωρ6σθηκαν κ�ιν$τητες µ5σα
στη Γενικ� ∆ι�6κηση Θεσσαλ�ν6κης. Μια απ$ αυτ5ς �ταν η κ�ιν$τητα της
Νε�#ωρ��δας µε 5δρα τ�ν �µ&νυµ� �ικισµ$, εν& πρ�ς την κ�ιν�τητα τα�-
την ην�θησαν και �ι συν�ικισµ�� Τρ�α 9�νια, ∆α��τ Μπαλ�, ∆�υδ�υλ�ρ,
Αραπλ� και 9αρµ�ν Κι�G22. Π�λ� σ�ντ�µα $µως, τ�ν Μ�ρτι� τ�υ 1920, τ�
�αρµ�νκι�ϊ, π�υ ;�σει της πληθυσµιακ�ς απ�γρα/�ς εκε6νης της #ρ�νι�ς
αριθµ��σε 3.083 κατ�6κ�υς (1.622 �νδρες, 1.461 γυνα6κες)23, πρ�σαρτ�θηκε
µε Βασιλικ$ ∆ι�ταγµα στ�ν ∆�µ� της Θεσσαλ�ν6κης24. Η υπαγωγ� τ�υ στη
Θεσσαλ�ν6κη �/ειλ$ταν πιθαν&ς στις πρ�σπ�θειες πρ�ετ�ιµασ6ας και ελ5γ-
#�υ τ�υ δυτικ�� τµ�µατ�ς της π$λης εν$ψει της 5λευσης των #ιλι�δων πρ�-
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20. Θ. Βα/ει�δης, Κιλκ�ς 1914-1934, Κιλκ6ς 2000, σ. 32.
21. ΛαCαρ6δης, Απ� τ� Βαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι, �.π., σ. 85, και � 6δι�ς, ∆ι’ εγκατα-

στ�σεως 1914, Θεσσαλ�ν6κη 2005 (αQ 5κδ�ση 2001), σ. 38 (στ� ε@�ς: ∆ι’ εγκαταστ�σεως).
22. Ε/ηµερ6ς της Κυ;ερν�σεως, Βασιλικ$ ∆ι�ταγµα υπ’ αριθ. 152/ 09.07.1918, τ. ΑQ

ΦΕΚ «περ� αναγνωρ�σεως κ�ιν�τ�των εν τη Γενικ� ∆ι�ικ�σει Θεσσαλ�ν�κης».
23. Ιστ�ρικ$ Αρ#ε6� Μ�υσε6�υ Μακεδ�νικ�� Αγ&να, Ελληνικ�ς απ�γρα��ς αν� τ�-

π� (9αρµ�νκι�ϊ). Πρ;λ. επ6σης Υπ�υργε6�ν Εθνικ�ς 
ικ�ν�µ6ας – Γενικ� Στατιστικ�
Υπηρεσ6α της Ελλ�δ�ς (Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε.), Π�να" τ�υ πραγµατικ�� πληθυσµ�� τ�υ απ�-
γρα��ντ�ς κατ� τ� µεσ�ν�κτι�ν της 18-19 ∆εκεµ�ρ��υ 1920, κατ� ν�µ��ς, επαρ!�ας � υ-
π�δι�ικ�σεις, δ�µ�υς, κ�ιν�τητας, π�λεις και !ωρ�α, σ. 113.

24. Ε/ηµερ6ς της Κυ;ερν�σεως, Βασιλικ$ ∆ι�ταγµα υπ’ αριθ. 69/ 20.03.1920, τ. ΑQ
ΦΕΚ «περ� εν�σεως τ�υ συν�ικισµ�� 9αρµ�νκι�ϊ εις τ�ν δ�µ�ν Θεσσαλ�ν�κης».



σ/�γων. Μ�λ�ν$τι δεν ε6#ε εντα#θε6 στ� σ#5δι� επ5κτασης της π$λης πρ�ς
τα δυτικ�, τ� �αρµ�νκι�ϊ συµπεριλ�/θηκε τελικ� στη Θεσσαλ�ν6κη ε@αι-
τ6ας των αναγκ&ν της επ�#�ς εκε6νης, $πως αυτ5ς διαµ�ρ/&θηκαν µετ� τ�
192225. Αναµ/ισ;�τητ� ε6ναι, π�ντως, $τι $λη η εκτ$ς των τει#&ν περι�#�
της δυτικ�ς Θεσσαλ�ν6κης �ταν την επ�#� εκε6νη «µια θλι;ερ� επι/�νεια
γης, ακαλλι5ργητη, µε τα νερ� της να κυλ�νε ανεκµετ�λλευτα πρ�ς τη θ�-
λασσα», σε αντ6θεση µε τ�ν «παραδεισ5νι� κ�µπ�» π�υ υπ�ρ#ε εκε6 στη ;υ-
Cαντιν� επ�#�, σ�µ/ωνα µε τις περιγρα/5ς των ;υCαντιν&ν #ρ�ν�γρ�-
/ων26. Η συγκ�ινωνιακ� γραµµ� π�υ συν5δεε τ�ν �ικισµ$ µε τ� κ5ντρ� της
π$λης @εκιν��σε απ$ την �δ$ 
λ�µπ�υ και κ$στιCε 5 δρ#. (µ�ν� διαδρ�-
µ�)27.

4. 'ι κ�τ�ικ�ι

Α. Γηγενε�ς


 �ικισµ$ς τ�υ �αρµ�νκι�ϊ �ταν αρ#ικ� π�λ� µικρ$ς. Στην καταγρα/�
τ�υ πληθυσµ�� τ�υ καC� Θεσσαλ�ν6κης στα τ5λη τ�υ 18�υ αι. τα σπ6τια τ�υ
�αρµ�νκι�ϊ αν5ρ#�νταν σε 3528. 
ι κ�τ�ικ�6 τ�υ πρ�5ρ#�νταν απ$ �ικι-
σµ��ς τ�υ κ�µπ�υ της Θεσσαλ�ν6κης, δηλαδ� τ� Κ�τω Κα;ακλ� (σ�µερα
ακατ�6κητ�), τη Σ6νδ� (Τεκελ�), τα Τρ6α ��νια (Üç Hanlar, ακατ�6κητ� κι
αυτ$ σ�µερα), τ� Ανατ�λικ$ (Βαλµ�δα), τη �αλ�στρα (Κ�υλιακι�), τα ∆ια-
;ατ�, τ� Ωραι$καστρ� αλλ� κυρ6ως τη Νε�#ωρ��δα (Yeniköy)29. Γρ�γ�ρα
τ� �αρµ�νκι�ϊ αναπτ�#θηκε, και στα πρ&τα ε6κ�σι #ρ$νια (αρ#5ς τ�υ 19�υ
αι.) �ι �ικ6ες τ�υ αν5ρ#�νταν στις 70, α/�� εκε6νη την περ6�δ� εµ/αν6σθη-
καν και �ι πρ&τ�ι Βλ�#�ι. 
 �ικισµ$ς αναπτυσσ$ταν κυρ6ως γ�ρω απ$ τ�ν
να$ τ�υ Αγ6�υ Αθανασ6�υ, π�υ �ικ�δ�µ�θηκε τη ;Q δεκαετ6α τ�υ 19�υ αι.
(1812-1819)30.
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25. ΛαCαρ6δης, Απ� τ� Βαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι, �.π., σ. 122.
26. ΛαCαρ6δης, ∆ι’ εγκαταστ�σεως, �.π., σ. 12.
27. ΛαCαρ6δης, Απ� τ� Βαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι, σ. 83: Στ�ν Πανελλ�νι� �δηγ� (τ� ελ-

ληνικ$ν ντιρεκτ$ρι) [τ�υ 1915] σηµει�ν�νται δ�� διαδρ�µ�ς για τα «αµα"αγ�για εκτ�ς
της π�λεως»: «ε" 'λ�µπ�υ εις 9αρµ�νκι�ϊ �νευ επιστρ���ς δρ!. 5» και «ε" 'λ�µπ�υ εις
Λεµπ�την µ�!ρι Πλαταν�κια �νευ επιστρ���ς δρ!. 4».

28. B. ∆ηµητρι�δης, «Φ�ρ�λ�γικ5ς κατηγ�ρ6ες», �.π., 437.
29. Αρ. Κεραµ�ρης, «∆ηµι�υργ6α ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ», στ� επετειακ$ τε�#�ς τ�υ Συλ-

λ$γ�υ Π�ντ6ων Ευ$σµ�υ Παναγ6α Κρεµαστ� «Ιστ�ρικ�ς αναδρ�µ�ς. Ε��σµ�ς – Παναγ�α
Κρεµαστ�» (Ε��σµ�ς 2000) 14.

30. Περισσ$τερα για τ�ν συγκεκριµ5ν� να$ ;λ. Ε. Αθανασι�δ�υ-Κωτ6δ�υ, ' Jγι�ς
Αθαν�σι�ς Ευ�σµ�υ, Θεσσαλ�ν6κη #.#. Πρ;λ. ακ$µη 2� και 5� Γυµν�σια Ευ$σµ�υ, ' να-
�ς τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ Ευ�σµ�υ, Εργασ6α των τµηµ�των Γ4 τ�υ 2�υ Γυµνασ6�υ και Γ3
και Γ4 τ�υ 5�υ Γυµνασ6�υ στ� πλα6σι� τ�υ µαθ�µατ�ς Τ�πικ�ς Ιστ�ρ6ας µε υπε�θυνη κα-
θηγ�τρια την Α/ρ�δ. ∆ιαµαντ�π��λ�υ, Ε��σµ�ς σ#�λικ$ 5τ�ς 2003-2004.



∆εν υπ�ρ#�υν �λλες, γνωστ5ς σε µας, ανα/�ρ5ς για τ�ν πληθυσµ$ τ�υ
�αρµ�νκι�ϊ τ�ν 19� αι. Στ� Ιστ�ρικ$ Αρ#ε6� Μακεδ�ν6ας συναντ�µε µ$ν� την
πληρ�/�ρ6α σ#ετικ� µε τ�ν ε@ισλαµισµ$ εν$ς ν5�υ, κατ�6κ�υ τ�υ µικρ�� �ικι-
σµ��, τ� 183531. Αντ6θετα, στις αρ#5ς τ�υ 20�� αι. �ι σ#ετικ5ς πληρ�/�ρ6ες γ6-
ν�νται περισσ$τερες, επηρεασµ5νες ;5;αια απ$ την ατµ$σ/αιρα της επ�#�ς.

 Γ. �ατCηκυριακ�� αν5/ερε $τι τ� 1906 τ� �αρµ�νκι�ϊ �ταν 5νας αµιγ�ς ελ-
ληνικ$ς �ικισµ$ς. Την 6δια επ�#� � ∆ηµ�τρι�ς Σ�ρρ�ς, πρ&τ�ς γενικ$ς επιθε-
ωρητ�ς και �ργανωτ�ς της ελληνικ�ς εκπα6δευσης στη Μακεδ�ν6α και τη
Θρ�κη στη διετ6α 1904-1906, ;ασισµ5ν�ς στην απ�γρα/� τ�υ 1904-1905 τ�υ �-
θωµαν�� γενικ�� επιθεωρητ� των ευρωπαϊκ&ν επαρ#ι&ν της �θωµανικ�ς
αυτ�κρατ�ρ6ας ��υσε<ν �ιλµ� πασ�, υπ�λ$γιCε τα σπ6τια τ�υ �αρµ�νκι�ϊ σε
37 και τ�ν πληθυσµ$ τ�υ σε «217 ελλην�/ρ�ν��σας ψυ#�ς». Ιδια6τερη µνε6α
5κανε επ6σης � Σ�ρρ�ς στ� γεγ�ν$ς $τι �ι κ�τ�ικ�ι α/εν$ς µιλ��σαν τη «σλα-
;�µακεδ�νικ�» και α/ετ5ρ�υ γν&ριCαν �ριστα και την ελληνικ� γλ&σσα32.

Τ� 1910 � πρ$@εν�ς της Θεσσαλ�ν6κης �αλκι$π�υλ�ς, ;ασισµ5ν�ς κι
αυτ$ς στην παραπ�νω απ�γρα/�, σηµε6ωσε σε εθν�λ�γικ� στατιστικ� των
;ιλαετ6ων Θεσσαλ�ν6κης και Μ�ναστηρ6�υ $τι τ� �αρµ�νκι�ϊ ε6#ε 222 �ρ-
θ$δ�@�υς Lλληνες, π�λ� περισσ$τερ�υς απ$ τ� γειτ�νικ$ Λεµπ5τ, τ� ∆α��τ
Μπαλ6, τ� ∆�υδ�υλ�ρ33. Σ#ισµαστικ�6 δεν υπ�ρ#αν, σε αντ6θεση µε τ�υς
πρ�ανα/ερθ5ντες �ικισµ��ς (∆α��τ Μπαλ6 και ∆�υδ�υλ�ρ). Yσ�ν α/�ρ�
την εκκλησιαστικ� τ�υ ε@�ρτηση, τ� �αρµ�νκι�ϊ αν�κε στη µητρ$π�λη
Θεσσαλ�ν6κης34.

Τ� 1913 τ� �αρµ�νκι�ϊ, ευρισκ$µεν� εντ$ς τ�υ 19�υ τµ�µατ�ς της π$-
λης της Θεσσαλ�ν6κης π�υ περιλ�µ;ανε την ευρ�τερη περι�#� τ�υ Βαρδ�-
ρη, ανα/5ρεται $τι ε6#ε 209 κατ�6κ�υς (104 �ρρενες, 105 θ�λεις)35. Gταν 5-
νας �ικισµ$ς µε #αµηλ� σπ6τια. 
ι αυλ5ς ε6#αν συν�θως ακακ6ες και µ�υ-
ρι5ς, τις �π�6ες �ι κ�τ�ικ�ι #ρησιµ�π�ι��σαν για την �ικ�τε#ν6α τ�υ µετα-
@�σκ&ληκα. 
ικ�γ5νειες γηγεν&ν, µ5λη των �π�6ων C�υν µ5#ρι και σ�µερα
στ�ν Ε��σµ�, ε6ναι �ι ακ$λ�υθες: 
υC��νης, Παπαπ5τρ�υ, Π�λ�π�τσης,
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31. Ι. Βασδρα;5λλης, Ιστ�ρικ� Αρ!ε�α Μακεδ�ν�ας, A′, Aρ!ε��ν Θεσσαλ�ν�κης, τ. ΑQ,
Θεσσαλ�ν6κη 1952, σ. 524 (Ε@ισλαµ6σεις τ�υ 1247-1248).

32. Στ5/. Παπαδ$π�υλ�ς, «Η κατ�σταση της Παιδε6ας τ� 1906 στην �παιθρ� τ�υ
καC� Θεσσαλ�ν6κης (Μ6α αν5κδ�τη 5κθεση τ�υ ∆ηµητρ6�υ Σ�ρρ�υ)», Μακεδ�νικ� 15
(1975) 114-115. H καθηµεριν� #ρ�ση της σλα;�µακεδ�νικ�ς απ�δεικν�εται και απ$ την
�παρ@η τ�πωνυµ6ων στην περι�#� τ�υ Xαρµ�νκι�ϊ, $πως 5α�αλκ�ν κ�µιν (= κυλισµ5νη
π5τρα), π�ρτα κ�νι, τσεσµ�τσκα (= ;ρ�ση), γρ��α � �αρδαρ��τσα κ.λπ.

33. Γενικ$ Πρ�@ενε6� Θεσσαλ�ν6κης, Μακεδ�ν�α, �ιλα�τια Θεσσαλ�ν�κης – Μ�να-
στηρ��υ, Αθ�να 1910, σ. 8.

34. ΑΥΕ/ 1903/7.2 Πρ�@ενε6� Θεσσαλ�ν6κης, 13 Ιαν�υαρ6�υ 1903, Απ$δει@η πληρω-
µ�ς δασκ�λ�υ �αρµ�νκι�ϊ.

35. Υπ�υργε6�ν Εθνικ�ς 
ικ�ν�µ6ας – ∆ιε�θυνσις Στατιστικ�ς, Απαρ�θµησις των κα-
τ��κων των Ν�ων Επαρ!ι�ν της Ελλ�δ�ς τ�υ �τ�υς 1913, Αθ�να 1915, σ. 12.



Κ�λ�νας, Τ$λης, ΠαϊC�νης, Γρηγ�ρ$γλ�υ, Μπ�τC&ρης, ΓαρτC$λης, Λεµπετ-
λ�ς, Λ5σκας, Ρεστ5µης, ∆6τσας, Σαρ6κ�ς, Κ�ντ$ς κ.�.

Β. Μεγαλ�λι�αδι�τες Βλ�!�ι36

ΜαC6 µε τ�υς γηγενε6ς τ�υ Παλαι�� �αρµ�νκι�ϊ, τη γη γ�ρω απ$ τ�ν
να$ τ�υ Αγ6�υ Αθανασ6�υ τη µ�ιρ�C�νταν µ5#ρι και τ� 1922 –τ�υλ�#ιστ�ν
τ�υς µ�νες τ�υ #ειµ&να–, �ικ�γ5νειες Βλ�#ων απ$ τα Μεγ�λα Λι;�δια.

Τα Μεγ�λα Λι;�δια ;ρ6σκ�νται στις πλαγι5ς τ�υ Π�ικ�υ, στην επαρ#6α
Παι�ν6ας τ�υ ν�µ�� Κιλκ6ς. Η π$λη της Θεσσαλ�ν6κης απ�τ5λεσε π$λ� 5λ@ης
για τ�υς Μεγαλ�λι;αδι&τες �δη απ$ τις αρ#5ς τ�υ 19�υ αι. (απ$ τα πρ&τα δη-
λαδ� #ρ$νια εγκατ�στασης των Βλ�#ων στ� Π�ικ�). Εκτ$ς απ$ τ�υς εµπ$-
ρ�υς και τ�υς Cωεµπ$ρ�υς π�υ συν5ρρεαν στην περ6/ηµη αγ�ρ� τ�υ Βαρδα-
ρ6�υ, 5νας µεγ�λ�ς αριθµ$ς �ικ�γενει&ν (/αλκ�ρια) Βλ�#ων, συνε#6C�ντας
τ�ν ηµιν�µαδικ$ τρ$π� Cω�ς τ�υς, αναCητ��σαν #ειµαδι� στην περι�#� γ�ρω
απ$ τη Θεσσαλ�ν6κη, µ5#ρι και τη �αλκιδικ� ακ$µη. 
 απ�;ι&σας Κωνστα-
ντ6ν�ς �ατCη;ρ5ττας, γεννηµ5ν�ς τ� 1919, διηγ��νταν πως η �ικ�γ5νει� τ�υ
ε6#ε εγκατασταθε6 στ� �αρµ�νκι�ϊ απ$ τ� 1814 και πρ�ερ#$ταν απ$ τη Μ�-
σ#$π�λη της Ηπε6ρ�υ37. Συγκεκριµ5να, �ι Μεγαλ�λι;αδι&τες ν�6κιαCαν #�ρ-
τ�λι;αδικ5ς εκτ�σεις στα µεγ�λα τσι/λ6κια των πλ��σιων, κυρ6ως Τ��ρκων,
γαι�κτηµ$νων της Θεσσαλ�ν6κης. Σ�µ/ωνα µε τις παραδ$σεις, �ρισµ5να απ$
τα παλαι$τερα και µεγαλ�τερα #ειµαδι� �ταν εκε6να τ�υ Ωραι�κ�στρ�υ, της
Ευκαρπ6ας, τ�υ Ασ;εστ�#ωρ6�υ (Νε�#&ρι � Κιρ5τσκι�ϊ) αλλ� και τ�υ �αρ-
µ�νκι�ϊ. Η πλει�ψη/6α των Βλ�#ων ηµιν�µ�δων κτην�τρ$/ων και των �ικ�-
γενει&ν τ�υς απ$ τα Μεγ�λα Λι;�δια συν5#ισαν τις επ�#ιακ5ς µετακιν�σεις
τ�υς µε τα κ�π�δια τ�υς µ5#ρι και τη γερµανικ� Κατ�#�. Τ$τε µε τα τραγικ�
γεγ�ν$τα της Κατ�#�ς, τα κ�π�δια απ�δεκατ6σθηκαν και τα Μεγ�λα Λι;�-
δια κ�ηκαν �λ�σ#ερ&ς (1943). Αυτ$ ε6#ε ως συν5πεια �ι Μεγαλ�λι;αδι&τες
Βλ�#�ι να διασκ�ρπισθ��ν και να µετατρ5ψ�υν σε µ$νιµες πια εγκαταστ�-
σεις τα #ειµαδι� τ�υς στ�υς ν�µ��ς Κιλκ6ς, Π5λλας και κυρ6ως στις γν&ριµες
γι’ αυτ��ς περι�#5ς γ�ρω απ$ τη Θεσσαλ�ν6κη, $πως τ� �αρµ�νκι�ϊ.

5. J�ι"η και εγκατ�σταση πρ�σ��γων

Α. Τ� 9αρµ�νκι�ϊ «διαιρε�ται»

Τ� �αρµ�νκι�ϊ 5µελλε να απ�τελ5σει µαC6 µε τ� Καρ�µπ�υρν�υ, τ�υς
;ασικ��ς στη Β$ρεια Ελλ�δα #&ρ�υς υπ�δ�#�ς των #ιλι�δων πρ�σ/�γων
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36. Εκτεν� ανα/�ρ� στ�υς Βλ�#�υς τ�υ Π�ικ�υ, ;λ. Αστ. Κ�υκ��δης, Τα Μεγ�λα
Λι��δια τ�υ Π�ικ�υ, Θεσσαλ�ν6κη 2000.

37. ΛαCαρ6δης, Απ� τ� Βαρδ�ρι �ς τ� ∆ερ��νι, �.π., σ. 45.



πριν και κατ� κ�ρι� λ$γ� µετ� τ� 1922. Θα µπ�ρ��σαµε να ισ#υριστ��µε,
τ�λµ&ντας 5να παι#ν6δι µε τις λ5@εις, $τι, λες και πρ�/ητικ�, ε6#ε �ν�µαστε6
5τσι � τ$π�ς, α/�� θα ερ#$ταν εκε6νη η επ�#� π�υ πρ$σ/υγες και γηγενε6ς,
5να «#αρµ�νι» $λ�ι, 5να «µε6γµα», ως �λλη ερµηνε6α της τ�υρκικ�ς λ5@ης
harman, θα πρ�σπαθ��σαν µαC6 να επι;ι&σ�υν και να συµ;ι&σ�υν.

Αναµ/ισ;�τητα, λ�ιπ$ν, η �/ι@η των πρ�σ/�γων απ�τ5λεσε τη σηµα-
ντικ$τερη τ�µ� στην �ικιστικ� «διαδρ�µ�» τ�υ �αρµ�νκι�ϊ. Πρ�κ�λεσε α-
κ$µη για πρ&τη /�ρ� τη «δια6ρεση» τ�υ τ�πωνυµ6�υ �αρµ�νκι�ϊ: α) Πα-
λαι� 9αρµ�νκι�ϊ �ταν πλ5�ν η περι�#� γ�ρω απ$ τ�ν ιστ�ρικ$ να$ τ�υ Αγ6-
�υ Αθανασ6�υ, $π�υ αναπτ�#θηκε, µε ;�ση τις πηγ5ς, � πρ&τ�ς �ικισµ$ς, ;)
Ν�� � Κ�τω 9αρµ�νκι�ϊ �ν�µ�σθηκε η περι�#� µε σκην5ς, τις παρ�γκες και
τ�υς θαλ�µ�υς απ$ $π�υ δι�λθαν � εγκαταστ�θηκαν πρ�σωριν� #ιλι�δες –
µ$νιµα π�λ� λιγ$τερ�ι – πρ$σ/υγες απ$ την Ανατ�λικ� Θρ�κη, την Ανατ�-
λικ� Ρωµυλ6α, τ�ν Π$ντ� και τη Μ. Ασ6α στ� #ρ�νικ$ δι�στηµα 1914-192438.
Μ�λιστα � δια#ωρισµ$ς αυτ$ς σταδιακ� επικρ�τησε $#ι µ$ν� στη συνε6δη-
ση τ�υ κ$σµ�υ αλλ� και στα επ6σηµα κρατικ� 5γγρα/α. Τ� �αρµ�νκι�ϊ �
«�αρµ�νκι�» για τ�υς παλι$τερ�υς, συν�θως #ωρ6ς τη συν�δε6α κ�π�ι�υ
πρ�σδι�ριστικ�� επιθ5τ�υ � επιρρ�µατ�ς, απ�τ5λεσε τελικ� τ� $ν�µα τ�υ
πρ�σ/υγικ�� συν�ικισµ�� µε τις παρ�γκες µ5#ρι τις αρ#5ς της δεκαετ6ας
τ�υ 195039 (σηµεριν$ Ελευθ5ρι�, τµ�µα τ�υ ∆�µ�υ Ελευθερ6�υ - Κ�ρδελι-
��), αλλ� και 5δρα �µ&νυµης Κ�ιν$τητας στα τ5λη της δεκαετ6ας τ�υ 192040,
γνωστ�ς και ως «Κ�ιν$τητα Σταθµ��»41.
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38. Λεπτ�µερ� ανα/�ρ� για την υπ�δ�#� των διερ#$µενων πρ�σ/�γων και την κα-
ταγωγ� των µ$νιµα εγκατεστηµ5νων στ� (Ν5�) �αρµ�νκι�ϊ πρ�σ/�γων απ$ τ� Παπα-
Σκ�λα και τ� Βασιλικ$ ;λ. Βακ�υ/�ρης, «Πρ�σ/υγικ5ς εγκαταστ�σεις», �.π., 174-178,
181-188. Πρ;λ. επ6σης Αρ#ε6� ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, Παλι� ∆ηµ�τ�λ�γι�, στ� �π�6� καταγρ�-
/�νται αλ/α;ητικ� µε $λα τα σ#ετικ� στ�ι#ε6α �ι αρ#ηγ�6 των �ικ�γενει&ν της τ$τε κ�ι-
ν$τητας Ν. Κ�ρδελι�� µε 5δρα τ�ν Ν5� Κ�υκλ�υτC�.

39. Αρ#ε6� ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, Πρακτικ� Συνελε�σεων Συµ��υλ��υ Κ�ιν�τητας Ν��υ
Κ�ρδελι��, απ$/. υπ’ αριθ. 9/16.01.1951. Η απ$/αση για µετ�ν�µασ6α τ�υ συν�ικισµ��
�αρµ�νκι�ϊ σε «Ελευθ5ρι�» λ�/θηκε τ� 1949 (διαταγ� υπ’ αριθ. 75673/ 29.10.1949 τ�υ
Υπ�υργε6�υ Εσωτερικ&ν και παρ$µ�ια υπ’ αριθ. 25576/ 12.12.1949 της Ν�µαρ#6ας Θεσ-
σαλ�ν6κης), µετ� απ$ πρ$ταση τ�υ Υπ�υργ�� Β�ρ. Ελλ�δ�ς Λ. Ιασ�ν6δη στη µν�µη τ�υ
Ελευθερ6�υ ΒενιC5λ�υ. Παρ� τα�τα η �ν�µασ6α «Ελευθ5ρι�» συναντ�ται για πρ&τη /�-
ρ� στα πρακτικ� της κ�ιν$τητας µ$λις στις 10 
κτω;ρ6�υ 1952.

40. Ε/ηµερ6ς της Κυ;ερν�σεως, ∆ι�ταγµα υπ’ αριθ. 217/ 30.06.1926 «περ� αναγνωρ�-
σεως κ�ιν�τ�των εν Μακεδ�ν�α». Πρ;λ. ακ$µη Αν&νυµ�ς, «Η απ$σπασις τ�υ �αρµ�νκι-
�ϊ εκ τ�υ ∆�µ�υ», Ε�ηµερ�ς των Βαλκαν�ων, 26 Μα<�υ 1927, αρ. /. 3086, σ. 4.

41. Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� απ�τελ�σµατα τ�υ πληθυσµ�� της Ελλ�δ�ς κατ�
την  απ�γρα��ν της 15-16 ΜαG�υ 1928, Αθ�να 1929. Η απ�γρα/� τ�υ 1928 και � ελληνι-
κ$ς επιτελικ$ς #�ρτης (1933) απ�τ5λεσαν πηγ5ς και για τ�ν Eberh. Krüger, �.π., σ. 489, �
�π�6�ς σηµει&νει: α) την τα�τιση των τ�πωνυµ6ων «Harmanköj» και «Σταθµ$ς», ;) την ε-
πωνυµ6α «Σταθµ$ς» ως 5δρα �µ&νυµης κ�ιν$τητας µε συντεταγµ5νες 0,43 : 40,40.



Β. Καταγωγ� πρ�σ��γων Παλαι�� 9αρµ�νκι�ϊ

Yταν �ρ#ισαν να κατα/θ�ν�υν �ι πρ$σ/υγες στ�ν �ικισµ$ τ�υ Παλαι-
�� �αρµ�νκι�ϊ τ� 1922, � ντ$πι�ς πληθυσµ$ς ανερ#$ταν, σ�µ/ωνα µε τις
στατιστικ5ς της επ�#�ς, στ�υς 393 κατ�6κ�υς (212 �νδρες και 181 γυνα6κες).

ι πρ�σ/υγικ5ς �ικ�γ5νειες, π�υ εγκαταστ�θηκαν δυτικ� τ�υ ντ$πι�υ πλη-
θυσµ�� και τ�υ να�� τ�υ Αγ6�υ Αθανασ6�υ, διακρ6ν�νταν σε τρεις κατηγ�-
ρ6ες, πληθυσµιακ� ανισ�µερε6ς µετα@� τ�υς. Η συντριπτικ� πλει�ψη/6α των
πρ�σ/�γων �ταν Μικρασι�τες απ$ την ευρ�τερη περι�#� της Σµ�ρνης, αλ-
λ� και απ$ $λα τα δυτικ� παρ�λια της Μ. Ασ6ας, εν& π�λ� λιγ$τερ�ι �ταν
�ι Π$ντι�ι και ελ�#ιστ�ι �ι Θρακι&τες. Θα ανα/ερθ��µε πρ&τα π�λ� σ�-
ντ�µα στ�υς πρ$σ/υγες απ$ τη Θρ�κη, �ι �π�6�ι ;5;αια �ταν π�λ� λ6γ�ι,
γν&ρισαν $µως #ρ�νικ� πρ&τ�ι τις δι&@εις των 
θωµαν&ν και επ�µ5νως
�ρθαν πρ&τ�ι στ�ν �ικισµ$ (πριν τ� 1922).


ι καθηγητ5ς Μ. Μαρα;ελ�κης και Απ. Βακαλ$π�υλ�ς σηµει&ν�υν τ�
1926, ;ασισµ5ν�ι στην αναλυτικ� κατ�σταση τ�υ Γεωργικ�� Γρα/ε6�υ
Επ�ικισµ�� Θεσσαλ�ν6κης, µ$ν� δ�� �ικ�γ5νειες (�τ�µα 8) Θρακιωτ&ν στ�
Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ42: τ�υ Π5τρ�υ Κακα;��ρα � Κακα;��ρη απ$ τ� #ωρι$
Σαρ�ϊ (� Ανακτ$ρι�ν) των Σαρ�ντα Εκκλησι&ν και τ�υ Wα/ε6ρη Θε�#αρ6-
δη απ$ την Τσ�ρλ��, την περι&νυµη Τυρ�λ$η της Ραιδεστ��43.

Περι�ρισµ5νη αλλ� $#ι απαρατ�ρητη �ταν και η παρ�υσ6α τ�υ π�ντια-
κ�� στ�ι#ε6�υ στ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ. 
ι καθηγητ5ς Μ. Μαρα;ελ�κης και
Απ. Βακαλ$π�υλ�ς ανα/5ρ�υν τ� 1926 µ$ν� 3 �ικ�γ5νειες Π�ντ6ων (�τ�µα
12) εγκατεστηµ5νες στ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ: τ�υ Ιω�ννη Μαυρ�µ�τη, τ�υ
Γρηγ�ρ6�υ Κωτα<δη και τ�υ Ιακ&;�υ Ευγεν6δη-Νικ�λα<δη (απ$ τ� Μεταλ-
λε6� Τα�ρ�υ και τ� 
;ατC6κ)44. Σ�µ/ωνα $µως µε τ�ν π6νακα εγκατ�στασης
Π�ντ6ων στ�ν ν�µ$ Θεσσαλ�ν6κης και την υπ�δι�6κηση �αλκιδικ�ς, τ�ν �-
π�6� συν5τα@ε � Κεντρικ$ς Σ�νδεσµ�ς Π�ντ6ων Θεσσαλ�ν6κης την 6δια ε-
π�#�, στ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ κατ�ικ��σαν 20 �τ�µα π�ντιακ�ς καταγω-
γ�ς45. Υπ�ρ#αν, επ�µ5νως, και �λλες π�ντιακ5ς �ικ�γ5νειες, �ι �π�6ες πιθα-
ν$τατα µ$λις ε6#αν εγκατασταθε6 εκε6: τ�υ παπ� �αρ�λαµπ�υ Ιωακειµ6δη
(απ$ την Πρ�σαρη ΤραπεC��ντας), τ�υ Κ�σµ� Αναστασι�δη και τ�υ Αν5-
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42. Μ. Μαρα;ελ�κης – Απ. Βακαλ$π�υλ�ς, 'ι πρ�σ�υγικ�ς εγκαταστ�σεις στην πε-
ρι�!� της Θεσσαλ�ν�κης, Θεσσαλ�ν6κη 1955, σσ. 5 και 56. Πρ;λ. ακ$µη Αν&νυµ�ς, «
ι πρ�-
σ/υγικ5ς εγκαταστ�σεις στη Θεσσαλ�ν6κη», 'ικ�ν�µικ�ς Τα!υδρ�µ�ς, 26 Απριλ6�υ 1973.

43. Κ. Βακαλ$π�υλ�ς, Ιστ�ρ�α τ�υ Β�ρε��υ Ελληνισµ��. Θρ�κη, Θεσσαλ�ν6κη 1993,
σ. 60.

44. Μαρα;ελ�κης – Βακαλ$π�υλ�ς, �.π., σσ. 5 και 56.
45. Κεντρικ$ς Σ�νδεσµ�ς Π�ντ6ων Θεσσαλ�ν6κης, «Π6να@ εγκαταστ�σεως Π�ντ6ων

εκ Π$ντ�υ και Καυκ�σ�υ εις τ�ν ν�µ$ν Θεσσαλ�ν6κης και την υπ�δι�6κησιν �αλκιδι-
κ�ς», Αρ!ε��ν Π�ντ�υ (ΑΠ) 3 (1931) 236-237.



στη Εµµαν�υηλ6δη (απ$ την Αµισ$), τ�υ Τιµ$θε�υ �αραλαµπ6δη (απ$ τ�
µεταλλε6� των Αργ�νων) κ.λπ.


ι πρ�σ/υγικ5ς �ικ�γ5νειες απ$ τη ∆υτικ� Μικρ� Ασ6α υπ�λ�γ6C�νταν
σε 266 (�τ�µα 1.061)46, π�λλ5ς απ$ τις �π�6ες –κατ� µ6α εκδ�#� 80 στ�ν α-
ριθµ$47– πρ�5ρ#�νταν απ$ τ�ν Κ�υκλ�υτ5� (Kokluca) της Σµ�ρνης48, 5να $-
µ�ρ/� πρ��στι� 5 #λµ. ανατ�λικ� της Σµ�ρνης. 
ι Κ�υκλ�υτCαλ�δες επι;ι-
;�σθηκαν σε πλ�6α στ� λιµ�νι της Σµ�ρνης τ� πρ&τ� δεκαπενθ�µερ� τ�υ
Σεπτεµ;ρ6�υ τ�υ 1922, και µαC6 µε τ�υς #ιλι�δες �λλ�υς πρ$σ/υγες κατευ-
θ�νθηκαν στη Μυτιλ�νη, τη �6�, τη Σ�µ�, τ� Ηρ�κλει� της Κρ�της, τ�ν Πει-
ραι� και τη Θεσσαλ�ν6κη49. Στη Θεσσαλ�ν6κη αρκετ5ς �ικ�γ5νειες Κ�υ-
κλ�υτCαλ�δων (Βλαντ�ς, Β�υγι��κας, Γιαννακ�υλ�κης, ∆ι�νυσ�κης, ∆ια-
κ�κης, Wα<ρης, Κασιµ�της, Μαν5τας, Μαρσ5λλ�ς, Μ��σας, Νηρ$ς, Παν�-
γ�ς, Σακκαλ�ς, Σ�µι�ς, κ.�.) 5µειναν αρ#ικ� στ� κ5ντρ� της Θεσσαλ�ν6κης,
&σπ�υ επιτρ�π� τ�υς µαC6 µε αρµ�δ6�υς υπαλλ�λ�υς τ�υ Επ�ικισµ�� Μα-
κεδ�ν6ας επ5λε@αν, $πως πρ�ανα/5ραµε, ως κατ�λληλ� τ$π� για την εγκα-
τ�στασ� τ�υς τ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ.

Εκτ$ς των �ικ�γενει&ν απ$ τ�ν Κ�υκλ�υτC�, σ�µ/ωνα µε τ� Παλι$
κ�ιν�τικ$ ∆ηµ�τ�λ$γι� �ι εγκατασταθ5ντες στ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ πρ$-
σ/υγες πρ�5ρ#�νταν και απ$ �λλ�υς µικρ$τερ�υς και µεγαλ�τερ�υς �ικι-
σµ��ς της ∆υτικ�ς Μικρ�ς Ασ6ας50 $πως:

– τ� Ν�µ�αι� � Ν��ι� (Nif) της Λυδ6ας (ΑµπατC�ς, Απ�στ�λ�κης,
Αργυρ�κης, Μεντεν$π�υλ�ς, Παπακρι;�κης, Παναν�κης, Σα;ρ�-
µης κ.�.),

– τ�ν Μπ�υρν��α (Καραγιανν�π��λ�υ, Κ��τελης, Ρ6C�γλ�υ � Ρια;$-
γλ�υ κ.�.),

– τ� Βαγ�ρασι � Μπαγ�ρασι, τ�υρκ. Bagarasi (Β�υδ��ρης κ.�.),
– τα Μ�λασα, τ�υρκ. Miles (ΑραµπατC$γλ�υ, ΜερτCαν$π�υλ�ς κ.�.),
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46. Μαρα;ελ�κης – Βακαλ$π�υλ�ς, �.π., σσ. 5 και 56-58.
47. Γ. �. Γα;ριηλ6δης, Μ�γας 'δηγ�ς Θεσσαλ�ν�κης και περι!�ρων 1932-1933, Θεσ-

σαλ�ν6κη 1932, σ. 533: εκ των πρ�σ�υγικ�ν �ικ�γενει�ν αι 80 πρ��ρ!�νται εκ τ�υ κατα-
στρα��ντ�ς, ευ��ρωτ�τ�υ και πλ�υσιωτ�τ�υ πρ�αστε��υ της Σµ�ρνης, Κ�υκλ�υτ5�.

48. Περισσ$τερα στ�ι#ε6α για τ�ν Κ�υκλ�υτC� και τ�υς κατ�6κ�υς τ�υ, την �ν�µα-
σ6α τ�υ �ικισµ��, την τ�π�γρα/6α και τη λα�γρα/6α ;λ. 
δ. Βλαντ�ς, ' Κ�υκλ�υτ5�ς,
Αθ�να 1948 (αν5κδ�τ� #ειρ$γρα/� υπ’ αριθ. 333, ΙΩΝ 9, απ$ τη σειρ� #ειρ�γρ�/ων τ�υ
Κ.Μ.Σ.)\ Ι. �ιωτ�κης, Τ� !ωρι� µ�υ � Κ�υκλ�υτ5�ς, Αθ�να #.#.\ Κ.Μ.Σ., /�κ. Κ�υκλ�υ-
τC�ς, Ι 23, Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ.

49. Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, πληρ�/�ρητ5ς Γ. Μ��σας και
Γ. Παπαπ5τρ�υ\ Αρ#ε6� Γ. Παπαπ5τρ�υ, Α�τηση πρ�σ�υγικ�ς απ�5ηµ�ωσης Αλε". Σπ�ρ-
τ5η.

50. Ενδια/5ρ�ντα στ�ι#ε6α για τ�υς συγκεκριµ5ν�υς �ικισµ��ς συναντ� κανε6ς στ�
Αρ#ε6� Mαρτυρι&ν τ�υ Κ5ντρ�υ Μικρασιατικ&ν Σπ�υδ&ν (Αθ�να), καθ&ς και στη δ6τ�-
µη σ#ετικ� 5κδ�ση τ�υ Κ5ντρ�υ, Η F"�δ�ς, Αθ�να 1980-1982.



– τ� Μ�λκατ5ι (Αλτιπαρµ�κης, Μπαργι&της, Φιλ6ππ�υ κ.�.),
– τ� Jκ-κι�ϊ � Ασπρ�!�ρι (Καλ�;ας, Μαναρ$λιας, Μανδαλιαν$ς, Πα-

τρ&νης κ.�.),
– τα Σ�κια (Μαγδαλην$ς, Παπα�ικ�ν$µ�υ, Σπ�ρ�γλ�υ, Στ�λ6δης κ.�.) 
– τ� Κιν�κι(�ν) (∆$µπρ�ς, �αµπ�ς),
– τ� 9ατ5ηλ�ρ(ι) � 9ατ5ηλερ� (Βαρκιαν$ς, Φλαρ��ντC�ς κ.�.),
– τ� Β�υν�ρµπασι � Μπ�υν�ρµπασι (∆ραπ5λης κ.�.),
– τ� Γ�ρ�ντα (Κ�λ�κυθ�ς, Μπασγι�υρ�κης κ.�.),
– τ� Α!µετλ� (Κα;�σης κ.�.),
– τ� Λ�υτ5�κι � 'λ�υτ5�κι (Κ�ϊδας, Ντ$;ας, Τελωνι�δης, κ.�.), καθ&ς

και απ$ π�λλ��ς �λλ�υς �ικισµ��ς της ευρ�τερης περι�#�ς της
Σµ�ρνης.

Τ� ;ασικ$τερ� πρ$;ληµα, π�υ π�ρε διαστ�σεις εθνικ�ς τραγωδ6ας, �-
ταν τ� C�τηµα της �µεσης περ6θαλψης και της στ5γασης των πρ�σ/�γων.
Μετ� απ$ τ� ψυ#ικ$ σ�κ των λιµ�καθαρτηρ6ων �ι πρ$σ/υγες ;ρ�καν κα-
τα/�γι� σε εκκλησ6ες, σε σ#�λε6α, σε απ�θ�κες, σε σκην5ς και παρ�γκες. 
ι
πρ$σ/υγες τ�υ Παλαι�� �αρµ�νκι�ϊ δεν απ�τ5λεσαν την ε@α6ρεση\ στεγ�-
σθηκαν και αυτ�6 αρ#ικ� στ�ν να$ τ�υ Αγ6�υ Αθανασ6�υ και σε παραπ�γ-
µατα. Η ελληνικ� κυ;5ρνηση αδυνατ��σε να αντιµετωπ6σει µ$νη της την τ$-
σ� σ�;αρ� 5κτακτη κατ�σταση και γι’ αυτ$ C�τησε τη συνδρ�µ� της διε-
θν��ς κ�ιν$τητας. Ιδρ�θηκε 5τσι, µε παρ5µ;αση της Κ�ινων6ας των Εθν&ν,
η Επιτρ�π� Απ�καταστ�σεως Πρ�σ/�γων (Ε.Α.Π.) τ�ν Ν�5µ;ρι� τ�υ
1923. Παρ� τα δ6καια π�λλ5ς /�ρ5ς παρ�π�να των πρ�σ/�γων, στην π�-
ρε6α απ�δε6#θηκε $τι η Ε.Α.Π. δια#ειρ6στηκε µε τ�ν καλ�τερ� δυνατ$ τρ$-
π� τ� δ�νει� της Κ.τ.Ε. για την επ6λυση τ�υ στεγαστικ�� τ�υς πρ�;λ�µα-
τ�ς51. Μ$ν� στη Θεσσαλ�ν6κη η Ε.Α.Π. κατασκε�ασε για τ�υς πρ$σ/υγες
δ&δεκα #ιλι�δες κατ�ικ6ες την περ6�δ� 1924-1930.

Τα πρ�σ/υγικ� σπ6τια στ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ �ταν �λλα κτισµ5να µε
@�λα και πλ6νθ�υς και �λλα µε τ��;λα σ5ρ;ικης πρ�5λευσης, κεραµ6δια ευ-
ρωπαϊκ� και «δ6ρρι#τη» στ5γη. Τα τελευτα6α #ωρ6C�νταν σε 2 τ�π�υς αν�-
λ�γα µε τα µ5λη της �ικ�γ5νειας και την κατ�#� � $#ι ;��ειδ&ν52. Τα κατα-
σκε�ασαν ε6τε � Επ�ικισµ$ς και η Ε.Α.Π. ε6τε �ι 6δι�ι �ι πρ$σ/υγες µε υλι-
κ� της Ε.Α.Π. και κ�νδ�λια π�υ � Λ. Ιασ�ν6δης ως υπ�υργ$ς Πρ�ν�6ας και
Αντιλ�ψεως (1930) τ�υς ε@ασ/�λισε53, ε6τε ακ$µη και εργ�λ�;�ι της επ�-
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51. Κ�ινων6α των Εθν&ν, Η εγκατ�σταση των πρ�σ��γων στην Ελλ�δα, µτ/ρ. Φι-
λ�κτ�της και Μαρ6α Βεϊν$γλ�υ, Αθ�να 1997 (αQ 5κδ�ση Γενε�η 1926), σσ. 65-69, 163.

52. Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, πληρ�/�ρητ�ς Στ. ∆ιακ�κης.
53. Αλ. ∆�γκας, Συµ��λ� στην �ρευνα για την �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� ε"�λι"η της

Θεσσαλ�ν�κης: �ικ�ν�µικ� δ�µ� και κ�ινωνικ�ς καταµερισµ�ς της εργασ�ας 1912-1940,
Θεσσαλ�ν6κη 1998, σσ. 286-287.



#�ς, �ι απ�καλ��µεν�ι και «λασπ�δες», $πως �ι: Π. �αρτ$πης, Εµµ. Aλε-
@�νδρ�υ (Κρητικ$ς), Στ. Σπαν$ς. Τ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ στα τ5λη της δε-
καετ6ας τ�υ 1920, κατ� τ�ν Αιµ. ∆ηµητρι�δη, απ�τ5λεσαν 38 παραπ�γµατα
π�υ #τ6σθηκαν τ� 1926 και 90 σπ6τια π�υ 5κτισε � Επ�ικισµ$ς για πρ$σ/υ-
γες της περι�#�ς Αϊδιν6�υ… Επ6σης, αν�6#θηκαν πηγ�δια για την υδρ�δ$-
τηση τ�υ συν�ικισµ��. 
 συν�ικισµ$ς #τ6σθηκε µε ;�ση κ�π�ι� σ#5δι� και
�ταν καθαρ$ς και περιπ�ιηµ5ν�ς, µε τα κα/ενε6α και τα µαγειρε6α στην
Πλατε6α…54.

Τ� Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ δεν απ�τ5λεσε ε@α6ρεση στ� θ5µα της συν�παρ-
@ης και της συµ;6ωσης γηγεν&ν και πρ�σ/�γων. Τα πρ�;λ�µατα στις µετα@�
τ�υς σ#5σεις �ταν π�λ� 5ντ�να. 
ι πρ$σ/υγες θεωρ�θηκαν απ$ τ�υς ντ$πι-
�υς απειλ� για τη γη, τα σπ6τια και την εργασ6α τ�υς. Επ6σης, η απ�#&ρηση
των τ�υρκικ&ν πληθυσµ&ν ε6#ε α/�σει ακ6νητες περι�υσ6ες, τις �π�6ες θεω-
ρ��σε � ντ$πι�ς πληθυσµ$ς $τι δικαιωµατικ� τ�υ αν�καν. Η δια/�ρ�, ωστ$-
σ�, τ�υ Παλαι�� �αρµ�νκι�ϊ (Ν5�υ Κ�υκλ�υτC�) απ$ π�λλ��ς �λλ�υς �ικι-
σµ��ς της Μακεδ�ν6ας ε6ναι $τι �ι δυσ�ρεστες αυτ5ς καταστ�σεις ε6#αν ευ-
τυ#&ς σ�ντ�µη δι�ρκεια. 
ι διεν5@εις �ταν �@ε6ες κατ� κ�ρι� λ$γ� µ5#ρι τ�
1930, εν& στη συν5#εια τ5τ�ι�υ ε6δ�υς /αιν$µενα �ταν σπ�νια. Σηµαντικ$τε-
ρ�ς λ$γ�ς �µ;λυνσης των πρ�;ληµ�των �ταν πιθαν$τατα η �ριστικ� διαν�-
µ� της γης (1930)55, η �π�6α τελεσ6δικα πια καθ$ρισε τα $ρια και την 5κταση
των κλ�ρων π�υ � κ�θε κ�τ�ικ�ς, ανε@αρτ�τ�υ καταγωγ�ς, θα κατε6#ε και θα
καλλιεργ��σε56. Πρ�ς επ6ρρωση των παραπ�νω αρκε6 να ανα/ερθε6 $τι γη-
γενε6ς και πρ$σ/υγες $#ι µ$ν� �ρ#ισαν π�λ� σ�ντ�µα να συναλλ�σσ�νται �ι-
κ�ν�µικ� (αγ�ρ� και π&ληση γ�λακτ�ς, δ$µηση �ικι&ν και στ�;λων κ.λπ.),
αλλ� και συν�ψαν /ιλικ5ς σ#5σεις µετα@� τ�υς, π�υ δεν �ργησαν να /θ�σ�υν
και στ�υς γ�µ�υς των παιδι&ν τ�υς �δη απ$ τις αρ#5ς της δεκαετ6ας τ�υ
193057. Επ6σης, τ� δηµ�τικ$ σ#�λε6� αναµ/6;�λα απ�τ5λεσε απ$ την πρ&τη
στιγµ� ;ασικ$ παρ�γ�ντα �µ�γεν�π�6ησης και «συµ/ιλ6ωσης» της ετερ$κλη-
της σ�στασης τ�υ πληθυσµ��, α/�� στις α6θ�υσ5ς τ�υ στ5γασε $λα τα παιδι�
των γηγεν&ν και των πρ�σ/�γων. ∆ιακρ6σεις και δια#ωρισµ�6 δεν παρατηρ�-
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54. Αιµ. ∆ηµητρι�δης, «Φ'ΙΝΙM ΑΓΗΡΩΣ». Η Θεσσαλ�ν�κη τ�υ 1925-35. Η π�λη, �ι
συν�ικισµ�� της, �ι �νθρωπ�� της, �ι !αρ�ς και τα ��σαν� τ�υς, Θεσσαλ�ν6κη 1994, σ. 97.

55. Κ�ινων6α των Εθν&ν, �.π., σσ. 47-51.
56. Η αναδιαν�µ� των κλ�ρων 5γινε τ� 1930 υπ$ την επ�πτε6α της Ε.Α.Π., εν& � σ#ε-

τικ$ς κτηµατ�λ�γικ$ς π6νακας τ�υ «αγρ�κτ�µατ�ς Ν5�υ Κ�υκλ�υτC�» θεωρ�θηκε απ$
την Κτηµατ�γρα/ικ� Υπηρεσ6α Μακεδ�ν6ας – Θρ�κης τ�ν Α�γ�υστ� τ�υ 1931. Βλ. σ#ε-
τικ� στ� Αρ#ε6� ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, Κτηµατ�λ�γικ�ς Π�νακας αγρ�κτ�µατ�ς Ν��υ Κ�υ-
κλ�υτ5�, υπ�γεγραµµ5ν�ς απ$ τ�ν ∆ιευθυντ� της Κτηµατ�γρα/ικ�ς Υπηρεσ6ας �ρ. Πα-
παστρ�τ� στις 28 Αυγ��στ�υ 1931.

57. Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, πληρ�/�ρητ�ς Μ. ∆6τσα-Λα-
γαρ6α, Στ. ∆ιακ�κης.



θηκαν ��τε µετα@� των πρ�σ/�γων. 
ι ελ�#ιστες π�ντιακ5ς �ικ�γ5νειες δια-
/�ρ�π�ι��νταν µ$ν� ως πρ�ς τη δι�λεκτ� και τ� εδεσµατ�λ$γι$ τ�υς, εν& σε
$λες τις εκ/�νσεις της καθηµεριν�ς Cω�ς συµµετε6#αν τ� 6δι� ενεργ� µε τ�υς
υπ$λ�ιπ�υς κατ�6κ�υς58.

Εκε6 π�υ παρατηρε6 κανε6ς σα/� δια/�ρ�π�6ηση µετα@� των πρ�σ/�-
γων και των γηγεν&ν ε6ναι η εκλ�γικ� τ�υς συµπερι/�ρ�. Αν και δεν υπ�ρ-
#�υν επ6σηµα στατιστικ� στ�ι#ε6α για τις πρ&τες εκλ�γικ5ς αναµετρ�σεις
(1913-1922), γνωρ6C�υµε $τι τ� εκλ�γικ$ σ&µα της Θεσσαλ�ν6κης εµ/ανιC$-
ταν ιδια6τερα συντηρητικ$. Η ανταλλαγ� των πληθυσµ&ν και η εγκατ�στα-
ση τ�υ πρ�σ/υγικ�� στ�ι#ε6�υ �λλα@αν $µως εντελ&ς τα δεδ�µ5να59. Παρ�
την �παρ@η εν$ς µ$ν� εκλ�γικ�� τµ�µατ�ς (εν�ρ6ας Αγ. Γεωργ6�υ �αρµ�ν-
κι�ϊ) και στη συν5#εια δ�� τµηµ�των (Κ�ρδελι�� και Ν5�υ �αρµ�νκι�ϊ),
στα �π�6α ψ�/ιCαν και �ι τρεις συν�ικισµ�6: (Ν5� � Κ�τω) �αρµ�νκι�ϊ, Ν5�
Κ�ρδελι$ και Ν5�ς Κ�υκλ�υτC�ς, ε6ναι δυνατ$, #�ρη στη γνωστ� σε µας
πληθυσµιακ� σ�στασ� τ�υς, να συνα#θ��ν ασ/αλ� συµπερ�σµατα σ#ετικ�
µε την π�λιτικ� τ�π�θ5τηση και την καταν�µ� της ψ�/�υ των κατ�6κων τ�υ
Ν5�υ Κ�υκλ�υτC�. Απ$ την αν�λυση των εκλ�γικ&ν απ�τελεσµ�των της
περι$δ�υ 1928-1936 πρ�κ�πτει $τι, $πως η συντριπτικ� πλει�ψη/6α των α-
παντα#�� πρ�σ/�γων τ�υ 1922, 5τσι και �ι πρ$σ/υγες τ�υ Παλαι�� �αρ-
µ�νκι�ϊ (Ν5�υ Κ�υκλ�υτC�) �ταν ;ενιCελικ�6 και επ�µ5νως καταδε6κνυαν
τη µαCικ� τ�υς υπ�στ�ρι@η πρ�ς τ� Κ$µµα των Φιλελευθ5ρων και τ�υς δι�-
/�ρ�υς συµµα#ικ��ς τ�υ εκλ�γικ��ς σ#ηµατισµ��ς µε κυρι$τερη τη Μακε-
δ�νικ� Lνωση60. Αντ6θετα, �ι λιγ�στ�6 γηγενε6ς τ�υ Παλαι�� �αρµ�νκι�ϊ,
ως αντι;ενιCελικ�6, ψ�/ιCαν σταθερ� υπ5ρ τ�υ Λαϊκ�� Κ$µµατ�ς61. Lτσι ε-
@ηγ��νται επ�µ5νως �ι λ6γες ψ�/�ι των ;ασιλικ&ν σε κ�θε εκλ�γικ� αναµ5-
τρηση (;�υλευτικ� � γερ�υσιαστικ�) µε ε@α6ρεση τις εκλ�γ5ς τ�υ 1935, απ�-
τ5λεσµα $µως π�υ σα/&ς �ταν απ$ρρ�ια των συγκυρι&ν και τ�υ κλ6µατ�ς
της συγκεκριµ5νης #ρ�νικ�ς στιγµ�ς62.
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58. Αρ#ε6� Πρ�/�ρικ&ν Mαρτυρι&ν ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, πληρ�/�ρητ�ς Αναστ. Ρια-
;$γλ�υ-Μ��σα, Γ. Μ��σας, Νικ. Νικ�λα<δης.

59. ∆ηµ. ∆&δ�ς, Η εκλ�γικ� περι��ρεια της Θεσσαλ�ν�κης. Κ�µµατα και υπ�ψ��ι-
�ι, Θεσσαλ�ν6κη 1989 (αν5κδ�τη διδακτ�ρικ� διατρι;� στ� Α.Π.Θ.), σ. 97.

60. B.π., σ. 95. Πρ;λ. ακ$µη Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� των ��υλευτικ�ν εκλ�γ�ν
της 19ης Αυγ��στ�υ 1928, Αθ�να 1931, σσ. 187-188\ Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� των γε-
ρ�υσιαστικ�ν εκλ�γ�ν της 21ης Απριλ��υ 1929, Αθ�να 1931, σσ. 127-128 και 137-138\
Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� των γερ�υσιαστικ�ν εκλ�γ�ν της 25ης Σεπτεµ�ρ��υ 1932,
Αθ�να 1934, σσ. 16-18\ Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� των ��υλευτικ�ν εκλ�γ�ν της 5ης
Μαρτ��υ 1933, Αθ�να 1933, σσ. 96-98\ Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ� των εκλ�γ�ν Εθνικ�ς
Συνελε�σεως της 9ης Ι�υν��υ 1935, Αθ�να 1935, σσ. 74-78\ Υ.Ε.
.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικ�
των ��υλευτικ�ν εκλ�γ�ν της 26ης Ιαν�υαρ��υ 1936, Αθ�να 1938, σ. 273.

61. ∆&δ�ς, �.π., σ. 77.
62. >γγ. ��τC6δης, «Κ$µµατα και π�λιτευτ5ς των επαρ#ι&ν Κιλκ6ς και Παι�ν6ας στις



Γ. Μετ�ν�µασ�α Παλαι�� 9αρµ�νκι�ϊ

Στην ευρ�τερη περι�#� τ�υ �αρµ�νκι�ϊ διαµ�ρ/&θηκαν µετ� την α-
νταλλαγ� των πληθυσµ&ν πρ�σ/υγικ�6 �ικισµ�6, σε κ�π�ι�υς απ$ τ�υς �-
π�6�υς δ$θηκαν τα �ν$µατα των τ$πων πρ�5λευσης των πρ�σ/�γων. Ειδι-
κ$τερα, µε την εγκατ�σταση των πρ�σ/�γων � συνε#&ς αναπτυσσ$µεν�ς
γεωγρα/ικ� και πληθυσµιακ� �ικισµ$ς τ�υ Παλαι�� �αρµ�νκι�ϊ µετ�ν�-
µ�σθηκε σε Ν�� Κ�υκλ�υτ5�, κυρ6ως µετ� τα µ5σα της δεκαετ6ας τ�υ 1920,
ε@αιτ6ας της πρ�5λευσης, $πως ανα/5ρθηκε παραπ�νω, µιας µεγ�λης �µ�-
δας πρ�σ/�γων απ$ τ�ν συγκεκριµ5ν� µικρασιατικ$ �ικισµ$. 
 �ικισµ$ς
τ�υ Ν5�υ Κ�υκλ�υτC� �ταν δυτικ�ς της π�λεως της Θεσσαλ�ν�κης συν�-
ρευ�µεν�ς απ� τ�υς συν�ικισµ��ς Ν��υ Κ�ρδελι��, Ν�ας Μαινεµ�νης, Ν�-
�υ 9αρµ�ν-Κι�G και την σιδηρ�δρ�µικ�ν γραµµ�ν Κωνσταντιν�υπ�λεως, $-
πως ανα/5ρεται #αρακτηριστικ� στη ;ι;λι�γρα/6α της επ�#�ς εκε6νης (αρ-
#5ς δεκαετ6ας 1930)63.

Α@6Cει να σηµει&σ�υµε γενικ� για τ� C�τηµα της µετ�ν�µασ6ας των α-
µιγ&ν και µικτ&ν πρ�σ/υγικ&ν �ικισµ&ν και αστικ&ν συν�ικισµ&ν $τι η ν5α
�ν�µασ6α πρ�ερ#$ταν συν�θως απ$ την παλι� �ν�µασ6α � την ιστ�ρ6α τ�υ
#ωρι��/ περι�#�ς πρ�5λευσης των πρ�σ/�γων. Σε π�λ� λ6γες περιπτ&σεις η
�ν�µασ6α απ5ρρεε απ$ την τ�πικ� ιστ�ρικ� παρ�δ�ση της ν5ας πατρ6δας.
Τα ν5α �ν$µατα, $πως Ν5�ς Κ�υκλ�υτC�ς, Ν5� Κ�ρδελι$, Ν5α Μαινεµ5νη
κ.λπ. τα �π�6α δ$θηκαν στ�υς πρ�σ/υγικ��ς �ικισµ��ς καταδε6κνυαν τη
µε6C�να σηµασ6α π�υ απ5διδαν �ι πρ$σ/υγες στην πατρ�γ�νικ� εστ6α. Μ�-
λ�ν$τι µ�λιστα τ� Υπ�υργε6� Εσωτερικ&ν ε6#ε συντ�@ει σα/ε6ς �δηγ6ες για
τ�ν τρ$π� µετ�ν�µασ6ας, π.#. αρ#α6α � ;υCαντιν� �ν�µασ6α της περι�#�ς
πρ�σ/υγικ�ς εγκατ�στασης, γεωµ�ρ/�λ�γικ� δεδ�µ5να, επιτ$πιες ιστ�ρι-
κ5ς � µυθ�λ�γικ5ς παραδ$σεις της ν5ας πατρ6δας, στις περισσ$τερες περι-
πτ&σεις �ι υπ�δε6@εις αυτ5ς δεν τηρ�θηκαν. Τ� ν5� $ν�µα δεν ε@5/ραCε µ$-
ν� τ�ν συναισθηµατικ$ δεσµ$ µε την ιστ�ρικ� πατρ6δα, αλλ� και την ανα-
C�τηση κατα/υγ6�υ για ασ/�λεια και κ�ινωνικ� αυτ�εκτ6µηση64.

∆εν κατ5στη δυστυ#&ς δυνατ$ να ε@ακρι;&σ�υµε τ� 5τ�ς επ6σηµης µε-
τ�ν�µασ6ας τ�υ �ικισµ�� απ$ Παλαι� 9αρµ�νκι�ϊ σε Ν�� Κ�υκλ�υτ5�, µ�-
λ�ν$τι �ι γνωστ5ς σε µας πηγ5ς συγκλ6ν�υν στ� $τι κ�τι τ5τ�ι� συν5;η µ�λ-
λ�ν στα µ5σα τ�υ 1926. Απ$ τ$τε �λλωστε τ� C�τηµα των µετ�ν�µασι&ν των
συν�ικισµ&ν �ρ#ισε επ6σηµα να απασ#�λε6 τ� ελληνικ$ κρ�τ�ς, γι’ αυτ$ και
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;�υλευτικ5ς και γερ�υσιαστικ5ς εκλ�γ5ς 1926-1936», Πρακτικ� ΚΕA Πανελλην��υ Ιστ�ρι-
κ�� Συνεδρ��υ Ελληνικ�ς Ιστ�ρικ�ς Εταιρε�ας, Θεσσαλ�ν6κη 2005, σσ. 552, 562, 565.

63. Γα;ριηλ6δης, �.π., σ. 533.
64. Στ. Πελαγ6δης, Πρ�σ�υγικ� Ελλ�δα (1913-1930). ' Π�ν�ς και η ∆�"α, Θεσσα-

λ�ν6κη 1997, σ. 237.



η κατα#&ρηση των µεµ�νωµ5νων � �µαδικ&ν κατ� επαρ#6ες εγκεκριµ5νων
µετ�ν�µασι&ν στην Ε/ηµερ6δα της Κυ;5ρνησης �ρ#ισε απ$ τ� 1926 και συ-
νε#6σθηκε µε σταθερ$ ρυθµ$ στα #ρ$νια π�υ ακ�λ��θησαν65.

Η περ6πτωση τ�υ Ν5�υ Κ�υκλ�υτC� 5#ει $µως κ�π�ια ιδι�µ�ρ/6α. ∆εν
πρ$κειται για 5να τυπικ$ δε6γµα µετ�ν�µασ6ας ;ασισµ5ν� στα παραπ�νω
πρ$τυπα. Μ�λ�ν$τι η αλλαγ� �ν$µατ�ς συν5;η την 6δια περ6�δ�, δεν εντ�-
π6σθηκε τ� σ#ετικ$ ν�µ�θετικ$ δι�ταγµα στ� #ρ�νικ$ δι�στηµα 1925-1930
και αυτ$ 6σως γιατ6 η πρ$τερη �ν�µασ6α (Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ) �ταν περισ-
σ$τερ�, $πως πρ�ανα/5ρθηκε, µια επιν$ηση-πρ�σωριν� λ�ση. Επιπρ$σθε-
τα, C�τηµα µετ�ν�µασ6ας για τ� ελληνικ$ κρ�τ�ς δεν υπ�ρ#ε, α/�� σ�µ/ω-
να µε τ� ∆ι�ταγµα της 16ης Ι�υν6�υ 1926, � Ν5�ς Κ�υκλ�υτC�ς –$πως �ι
Αµπελ$κηπ�ι, η Ν5α Μαινεµ5νη και τ� Ν5� Κ�ρδελι$– θεωρ��νταν «νε�ϊ-
δρυµ5ν�ς πρ�σ/υγικ$ς �ικισµ$ς»66, µ�λ�ν$τι για τ�ν πρ&τ� σα/&ς και δεν
6σ#υε κ�τι τ5τ�ι�.

Στ�ν Ν5� Κ�υκλ�υτC� παλι� και ν5α �ν�µασ6α συνυπ�ρ@αν στα επ6ση-
µα 5γγρα/α για µικρ$ #ρ�νικ$ δι�στηµα (;Q µισ$ δεκαετ6ας 1920). Στ� ∆ι�-
ταγµα τ�υ 1926 � �ικισµ$ς 5/ερε πια τη ν5α �ν�µασ6α. Τ� 6δι� παρατηρε6 κα-
νε6ς και στην αναλυτικ� κατ�σταση τ�υ Γεωργικ�� Γρα/ε6�υ Επ�ικισµ��
Θεσσαλ�ν6κης σ#ετικ� µε τ�ν αριθµ$ των εγκατασταθ5ντων πρ�σ/�γων
στην ευρ�τερη περι�#� της Θεσσαλ�ν6κης, π�υ συντ�#θηκε στις 31 Ι�υλ6�υ
1926, καθ&ς και στ�ν Επ�ικιστικ$ ��ρτη της Μακεδ�ν6ας, π�υ συν5τα@ε τ�
Τµ�µα Στατιστικ�ς της Γενικ�ς ∆ιε�θυνσης Επ�ικισµ�� Μακεδ�ν6ας την
31η ∆εκεµ;ρ6�υ 192667. Σε ενδεικτικ$ µαθ�τριας τ�υ δηµ�τικ�� σ#�λε6�υ
τ�υ �ικισµ�� #ρησιµ�π�ι��νταν η �ν�µασ6α Παλαι� 9αρµ�νκι�ϊ τ� 192768,
εν& στις αρ#5ς τ�υ 6δι�υ 5τ�υς � 5νας απ$ τ�υς δ�� Γεωργικ��ς Πιστωτι-
κ��ς Συνεταιρισµ��ς τ�υ �ικισµ�� 5/ερε τη ν5α �ν�µασ6α Ν��ς Κ�υκλ�υ-
τ5�ς, $ν�µα π�υ αναγρα/$ταν και στη σ/ραγ6δα τ�υ συγκεκριµ5ν�υ συνε-
ταιρισµ��. Εντ�πωση, ωστ$σ�, πρ�καλε6 η #ρ�ση της �ν�µασ6ας Παλαι�
9αρµ�νκι�ϊ απ$ τ�ν 5τερ� Γ. Π. Συνεταιρισµ$ µ5#ρι και τη δεκαετ6α τ�υ
1950. Μ6α πιθαν� ε@�γηση ε6ναι $τι η πλει�ψη/6α των µελ&ν τ�υ τελευτα6-
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65. Yπως πρ�κ�πτει, για παρ�δειγµα, απ$ την Ε/ηµερ6δα της Κυ;ερν�σεως, Ν�µ�-
θετικ$ ∆ι�ταγµα υπ’ αριθ. 346/ 04.10.1926, τ. ΑQ ΦΕΚ «περ� µετ�ν�µασ�ας δια��ρων κ�ι-
ν�τ�των και συν�ικισµ�ν (εν τη υπ�δι�ικ�σει Θεσσαλ�ν�κης)», η µετ�ν�µασ6α τ�υ Α(ε)ι-
;ατ6�υ σε Λητ�, της Μπ�λτCας σε Μελισσ�#&ρι, τ�υ ∆α��τ Μπαλ6 σε Ωραι$καστρ�, τ�υ
∆�υδ�υλ�ρ σε ∆ια;ατ� κ.λπ. πραγµατ�π�ι�θηκε στις 4 
κτω;ρ6�υ 1926.

66. Ε/ηµερ6ς της Κυ;ερν�σεως, ∆ι�ταγµα υπ’ αριθ. 217/ 30.06.1926 «περ� αναγνωρ�-
σεως κ�ιν�τ�των εν Μακεδ�ν�α».

67. Μαρα;ελ�κης – Βακαλ$π�υλ�ς, �.π., σσ. 1, 5 και 9 $π�υ και � σ#ετικ$ς #�ρτης\
Πελαγ6δης, �.π., 5νθετ�ς Επ�ικιστικ$ς ��ρτης Μακεδ�ν6ας.

68. Αρ#ε6� Eγγρ�/ων Ιστ�ρικ�� Αρ#ε6�υ ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ, Ενδεικτικ� Κακ�υλ�ς
Παν�γ�υ-∆ιακ�κη.



�υ, τ�υλ�#ιστ�ν κατ� την 6δρυσ� τ�υ τ� 1926, �ταν γηγενε6ς κ�τ�ικ�ι69, �ι �-
π�6�ι µε αυτ$ν τ�ν τρ$π� τ�σσ�νταν αν�ικτ� κατ� της µετ�ν�µασ6ας τ�υ �ι-
κισµ��70 (δε6γµα και αυτ$ των τεταµ5νων σ#5σεων µετα@� γηγεν&ν και
πρ�σ/�γων τα πρ&τα #ρ$νια της εγκατ�στασης). Η �π�ιαδ�π�τε π�ντως
#ρ�ση των �ν�µ�των «Παλαι$ �αρµ�νκι�ϊ» και «Ν5�ς Κ�υκλ�υτC�ς» στα-
µ�τησε �ριστικ� στα µ5σα της δεκαετ6ας τ�υ 1950. Τ�ν Ι��νι� τ�υ 1955, ;�-
σει της π�λιτικ�ς ε@ελληνισµ�� $λων των «@εν$/ωνων τ�πωνυµ6ων» π�υ ε-
/�ρµ�σε τ� ελληνικ$ κρ�τ�ς, � �ικισµ$ς απ5κτησε πλ5�ν µε Βασιλικ$ ∆ι�-
ταγµα71 την επωνυµ6α τ� Ε��σµ�ν, και µετ� τ� 1960 Ε��σµ�ς, $ν�µα π�υ
/5ρει µ5#ρι και σ�µερα � π�λυπληθ�ς ∆�µ�ς Ευ$σµ�υ.

Ιστ�ρικ$ Αρ#ε6� ∆�µ�υ Ευ$σµ�υ ΚΥΡΙΑΚ
Σ ΣΤ. �ΑΤWΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
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69. Αρ#ε6� Γ. Π. Σ. Ευ$σµ�υ «Η Πρ$�δ�ς», ΑA Βι�λ�� Πρακτικ�ν ∆ι�ικητικ�� Συµ-
��υλ��υ Γ. Π. Συνεταιρισµ�� Ν. Κ�υκλ�υτ5�. Βλ. ακ$µη Αρ#ε6� Γ. Π. Σ. Ευ$σµ�υ, Βι�λ��
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70. Πελαγ6δης, �.π., σ. 237.
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SUMMARY

Kyriakos Chatzikyriakidis, The History and Demography of the (Old)
Harmankioi (From the End of the 18th Century to the 30s).

The present article presents the history and demography of the (Old)
Harmankioi, from the end of the 18th century to the 30s. It is a settlement
in the western area of Thessaloniki, mentioned in the sources ever since the
beginning of the 17th century. The big Ottoman estate and the homonymous
small settlement, owing their name to the grain areas, were inhabited by
farmers of the Thessaloniki fields and then the Vlachs of Paikos.

In the beginning of the 20th century the Harmankioi was the center of
evolution since it was one of the main places that welcomed the eradicated
Greeks of the East. Thousands of refugees passed through the area, to final-
ly spread all over northern Greece. Along with the indigenous and the Vlachs
of the first settlement having St. Athanasios church as a core, they were
refugees from Smyrna and especially Koukloutza – a renowned suburb of
Smyrna – who settled there. The article couldn’t lack a short reference to the
relation between the indigenous and the refugees as well as their political be-
haviour. The financial transactions, the elementary school and the common
everyday problems of the poor agro-cattling settlement were the main factors
of the population homogenization. The (Old) Harmankioi was renamed to
New Koukloutzas in the 30s, according the favourite refugees’ tactic to
«transfer» the names of their homelands to their new places of residence in
Greece. In June 1955 the settlement was named Evosmon, and finally after
1960 and up until today Evosmos.
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9�ρτης της δυτικ�ς περι�!�ς της Θεσσαλ�ν�κης, στ�ν �π��� εικ�ν�5εται 
τ� 9αρµ�νκι�ϊ (αρ!�ς 20�� αι.).

Western area map of Thessaloniki which depicts the Harmankioi (early 20th century).




