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Η ύπανλε μηθηζμμύ εκηόξ ηςκ μνίςκ ημο ζεμενηκμύ Δήμμο 

Κμνδειημύ-Γοόζμμο πνμκμιμγείηαη ήδε από ηηξ ανπέξ ημο 

17μο αηώκα. Ο μηθηζμόξ αοηόξ, γκςζηόξ με ημ όκμμα 

Υαρμάκθηοϊ (ημονθ. Harman köy, πςνηό με αιώκηα, 

αιςκόημπμξ), μμώκομμξ ημο εθηεκμύξ μζςμακηθμύ 

ηζηθιηθημύ, βνηζθόηακ δίπια ζημκ μδηθό άλμκα πμο μδεγμύζε 

πνμξ ημκ θάμπμ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ-Βηηςιίςκ 

(Μμκαζηενίμο). Καημηθμύκηακ ανπηθά από ιίγεξ μηθμγέκεηεξ 

γεγεκώκ (32 μηθίεξ ζηα ηέιε ημο 18μο αη.).  

Η επςκομία ημο πνμζδηόνηδε ακαμθίβμια θαη ημ θύνημ 

παναθηενηζηηθό ηεξ παναγςγηθήξ απαζπόιεζεξ ηςκ 

θαημίθςκ ημο, ηε γεςνγία. ηηξ ανπέξ ημο 19μο αηώκα 

πνμζηέζεθακ ζηηξ γεγεκείξ μηθμγέκεηεξ θαη μη εμηκμμάδεξ 

θηεκμηνόθμη Βιάπμη από ηα Μεγάια Ληβάδηα ημο Πάηθμο (Ν. 

Κηιθίξ). 

Πονήκαξ ημο αμηγμύξ ειιεκηθμύ Υανμάκθημσ, θαημηθμύμεκμο 

από «217 ειιεκμθνμκμύζαξ ροπάξ» (1905), ήηακ, ζύμθςκα 

με ηηξ πεγέξ, ε πενημπή γύνς από ημκ Ιερό Ναό ηοσ Αγίοσ 

Αζακαζίοσ, γεγμκόξ πμο ελεγεί θαη ηεκ ύπανλε ημο καμύ 

από ηε δεύηενε δεθαεηία ημο 19μο αη. (θηηημνηθή επηγναθή, 

1819). Αλίδεη μάιηζηα κα ημκηζζεί όηη μ καόξ -έμβιεμα 

μέτρη πρόζθαηα ηοσ πρώεκ Δήμοσ Γοόζμμο- απμηειεί, 

βάζεη εηδηθήξ μειέηεξ ηεξ Γθμνείαξ Βοδακηηκώκ 

Ανπαημηήηςκ, ζπμοδαίμ ηζημνηθό μκεμείμ όπη μόκμ ημο 

Γοόζμμο, αιιά θαη ηεξ εονύηενεξ πενημπήξ ηεξ δοηηθήξ 

Θεζζαιμκίθεξ. 

Με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο θαη ζοκεπεία ηςκ ελειίλεςκ ζηα 

Βαιθάκηα θαη ηεκ Γγγύξ Ακαημιή (ηέιε 19μο-ανπέξ 20μύ 

αη.), ημ Υανμάκθημσ θαη ημ Κανάμπμονκμο απμηέιεζακ ημοξ 

βαζηθμύξ ζηε Βόνεηα Γιιάδα πώνμοξ οπμδμπήξ ηςκ 

πηιηάδςκ ειιήκςκ πνμζθύγςκ από ηεκ Ακαημιή. Θα 

μπμνμύζε κα πεη θακείξ, ημιμώκηαξ έκα παηπκίδη με ηηξ 

ιέλεηξ, όηη πνμθεηηθά είπε μκμμαζηεί έηζη μ ηόπμξ, αθμύ ζα 

ενπόηακ εθείκε ε επμπή πμο πνόζθογεξ θαη γεγεκείξ, έκα 

«πανμάκη» όιμη, έκα «μίγμα», ςξ άιιε ενμεκεία ηεξ ημονθ. 

ιέλεξ harman, ζα πνμζπαζμύζακ μαδί κα επηβηώζμοκ θαη κα 

ζομβηώζμοκ.  

Ακαμθηζβήηεηα, ε άθηλε ηςκ πνμζθύγςκ απμηέιεζε ηε 

ζεμακηηθόηενε ημμή ζηεκ μηθηζηηθή «δηαδνμμή» ημο 

Υανμάκθημσ. Γπίζεξ, πνμθάιεζε γηα πνώηε θμνά ηε 

«δηαίνεζε» ημο ημπςκομίμο:  

α) Παιαηό Υαρμάκθηοϊ ήηακ πιέμκ ε πενημπή γύνς από ημκ 

ηζημνηθό καό ημο Αγίμο Αζακαζίμο,  

β) (Νέο ή Κάηω) Υαρμάκθηοϊ μκμμάζζεθε ε πενημπή 

(ζεμενηκό Γιεοζένημ) με ηηξ ζθεκέξ, ηηξ πανάγθεξ θαη ημοξ 

γαιιηθμύξ ζαιάμμοξ ηεξ ηναηηάξ ηεξ Ακαημιήξ (Armée d' 
Orient)∙ από ημ Υανμάκθημσ δηήιζακ ή εγθαηαζηάζεθακ ζ' 

αοηό πνμζςνηκά πηιηάδεξ - μόκημα πμιύ ιηγόηενμη - 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

πνόζθογεξ από όιε ηεκ Ακαημιή: Ακαημιηθή Θνάθε, 

Ακαημιηθή Ρςμοιία, Πόκημ, Κανξ, Καππαδμθία θαη Μ. Αζία, 

ζημ πνμκηθό δηάζηεμα από ημ 1914 μέπνη θαη ηα ηέιε ηεξ 

δεθαεηίαξ ημο 1920. 

ημ Παιαηό Υαρμάκθηοϊ εγθαηαζηάζεθακ 266 πνμζθογηθέξ 

μηθμγέκεηεξ, από ηηξ μπμίεξ μη πενηζζόηενεξ πνμένπμκηακ 

από ηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ μύνκεξ θαη ηδηαίηενα από 

ημκ Κοσθιοσηδά, πνμάζηημ θαη ζένεηνμ ηεξ μύνκεξ, αθόμε 

10 μηθμγέκεηεξ θαηάγμκηακ από ημκ Πόκημ θαη 2 από ηεκ 

Ακαημιηθή Θνάθε. Μόιηξ ηέζζενα πνόκηα μεηά ηεκ 

πνμζθογηθή εγθαηάζηαζε μ μηθηζμόξ μεημκμμάζζεθε Νέος 

Κοσθιοσηδάς (1926), ζε ακάμκεζε ηεξ γεκέηεηναξ ηεξ 

πιεημρεθίαξ ηςκ πνμζθύγςκ. 

Σμ (Νέμ ή Κάης) Υαρμάκθηοϊ επέιελακ ςξ μόκημμ ηόπμ 

εγθαηάζηαζεξ 249 μηθμγέκεηεξ, από ηηξ μπμίεξ μη 

πενηζζόηενεξ θαηάγμκηακ από ημ Πόκημ θαη ηεκ εκδμπώνα 

ηεξ Μ. Αζίαξ.Γπίζεξ, πμιύ θμκηά ζημ Υανμάκθημσ 

ζογθνμηήζεθε έκαξ αθόμε μηθηζμόξ, ημ Νέο Κορδειηό, από 

68 μηθμγέκεηεξ (282 άημμα) από ημ παναιηαθό Παπά θάια 

ηεξ μύνκεξ, παναθείμεκμ ημο λαθμοζημύ θαη 

πηιημηναγμοδηζμέκμο Κμνδειημύ (Κανζί Γηαθά ή Πεναία). Σμ 

Ν. Κμνδειηό επέιελακ επίζεξ ςξ ηόπμ πνμζθογηθήξ 

εγθαηάζηαζεξ θαη 50 μηθμγέκεηεξ (191 άημμα) από ημκ 

Βαζηιηθό ηεξ Ακαημιηθήξ Ρςμοιίαξ (αθηέξ Μ. Θάιαζζαξ). 

Οη ηνεηξ μηθηζμμί οπήπζεθακ ζηεκ θμηκόηεηα ηαζμμύ 

(πνώεκ Υανμάκθημσ) από ηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1920 

μέπνη θαη ημ 1934.  

Σόηε απμζπάζζεθακ θαη ζοκαπμηέιεζακ ηεκ Κοηκόηεηα Ν. 

Κορδειηού, με έδνα ημκ Ν. Κμοθιμοηδά (ΦΓΚ η. Α΄ 

23/18.01.1934).  

Σμ γεγμκόξ αοηό ήηακ μηα αθόμε ζεμακηηθή ημμή ζηεκ 

ηζημνία ηεξ πενημπήξ. Με ηε ζομμεημπή ζημ θμηκμηηθό 

ζομβμύιημ πμιηηώκ θαη από ημοξ ηνεηξ μηθηζμμύξ -

ανηζμεηηθά οπενείπε μ Ν. Κμοθιμοηδάξ ιόγς πιεζοζμμύ- 

επηπεηνήζεθε κα επηιοζμύκ ηα πνμβιήμαηα, κα 

ηαθημπμηεζμύκ ηα μηθμκμμηθά θαη κα βειηηςζεί ε 

θαζεμενηκόηεηα όιςκ ηςκ θαημίθςκ, αθόμε θαη ζηεκ 

ηαναγμέκε πενίμδμ ηεξ 10εηίαξ ημο '40. 

Μεηά από 20 πενίπμο πνόκηα θμηκήξ δηαδνμμήξ, ε 

Κμηκόηεηα δηαιύζεθε (ΦΓΚ 2/5.01.1953). Ο Νέμξ 

Κμοθιμοηδάξ έγηκε λεπςνηζηή θμηκόηεηα θαη δύμ πνόκηα 

ανγόηενα (1955) απέθηεζε πιέμκ ηεκ επςκομία 

ΓΤΟΜΟΝ/ΓΤΟΜΟ (πηζακόκ αθνηβήξ μεηάθναζε ηεξ 

πνόηενεξ ημονθηθήξ μκμμαζίαξ).  

Σμ Ν. Κμνδειηό θαη ημ Υανμάκθημσ (ΓΛΓΤΘΓΡΙΟ 

/ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ από ημ 1949, πνμξ ηημήκ ημο Γιεοζενίμο 

Βεκηδέιμο, μεηά από εηζήγεζε ημο ηόηε Τπμονγμύ Λεςκίδα 

Ιαζμκίδε) απμηέιεζακ ηεκ εκηαία θοηκόηεηα Γιεσζερίοσ.  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Από ηε δεθαεηία ημο 1950, με ημ θύμα εζςηενηθήξ 

μεηακάζηεοζεξ ζηηξ μεγάιεξ πόιεηξ ηεξ πώναξ μαξ, μη 

γεςνγμθηεκμηνμθηθμί μηθηζμμί ηςκ θμηκμηήηςκ Γοόζμμο θαη 

Γιεοζενίμο γκώνηζακ μηα άκεο πνμεγμομέκμο πιεζοζμηαθή 

έθνελε, αθμύ γύνς από αοημύξ εγθαηαζηάζεθακ ζηαδηαθά 

εθαημκηάδεξ μηθμγέκεηεξ, θονίςξ από ηε Β. Γιιάδα.  

Σεκ θμηκόηεηα Γιεοζενίμο επέιελακ επίζεξ γηα μόκημε 

δηαμμκή πενίπμο 3.500 αναθαηζάκμη από ηα θόπηα 

(1962-1968)∙ ζήμενα μ ανηζμόξ ημοξ ζημ Δήμμ -μ 

μεγαιύηενμξ πακειιαδηθά- θζάκεη πηζακά ηηξ 6.000. 

Η πμιύ μεγάιε αύλεζε ημο πιεζοζμμύ μδήγεζε ζηεκ 

ακαγκώνηζε ηςκ θμηκμηήηςκ Γοόζμμο θαη Γιεοζενίμο ζε 

ομώκσμοσς Δήμοσς ηο 1972 θαη ηο 1982 ακηίζηοητα. Σο 

1984 ο Δήμος Γιεσζερίοσ μεηοκομάζζεθε Δήμος 

Γιεσζερίοσ-Κορδειηού. Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη ε 

δηαηήνεζε δύμ ημπςκομίςκ ζε επςκομία Δήμμο ήηακ μάιιμκ 

πνςηόγκςνμ θαηκόμεκμ ζε πακειιαδηθό επίπεδμ.  

Ακαθμνηθά με ηεκ πιεζοζμηαθή αύλεζε, αοηή μθεηιόηακ 

ζηεκ άθηλε πμιηηηθώκ πνμζθύγςκ (Σζεπμζιμβαθία, 

Βμοιγανία θ.ιπ.) ζηε δεθαεηία ημο '80, θαη θονίςξ ζημ θύμα 

μμμγεκώκ από ηηξ Δεμμθναηίεξ ηεξ πνώεκ μβηεηηθήξ 

Έκςζεξ θαη ηε Β. Ήπεηνμ ζε μηθνόηενμ βαζμό (ανπέξ 

δεθαεηίαξ '90). Η εζςηενηθή μεηακάζηεοζε, πμο επίζεξ  

οπήνλε έκημκε ηεκ ίδηα επμπή, απμηέιεζε ηεκ ηειεοηαία 

μεγάιε ημμή ζηεκ μηθηζηηθή ακάπηολε ηεξ πενημπήξ.  

Θα ήηακ πανάιεηρε, ηέιμξ, κα μεκ επηζεμακζεί όηη εηδηθά μ 

ηόπμξ μαξ, πμο αδηάιεηπηα (οπμ)δέπζεθε θαη (οπμ)δέπεηαη 

μέπνη θαη ζήμενα κέμοξ θαημίθμοξ, θηιμλεκεί ηα ηειεοηαία 

πνόκηα θαη μεγάιμ ανηζμό αιιμεζκώκ μηθμκμμηθώκ 

μεηακαζηώκ, με ημοξ Αιβακμύξ κα θαηέπμοκ ηε «μενίδα ημο 

ιέμκημξ». ήμενα, μ ανηηζύζηαημξ «θαιιηθναηηθόξ» Δήμος 

Κορδειηού-Γσόζμοσ, από ημοξ πμιοπιεζέζηενμοξ ζημ 

πμιεμδμμηθό ζογθνόηεμα ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, μπμνεί θαη 

πνέπεη κα πνμμδεύζεη, μπμνεί θαη πνέπεη κα αλημπμηήζεη ημ 

ηθακό ακζνώπηκμ δοκαμηθό ημο, ημοξ πμιίηεξ ημο, όναμα 

ηςκ μπμίςκ είκαη έκαξ Δήμμξ ζύγπνμκμξ θαη ιεηημονγηθόξ.  

Έπεη άιιςζηε ημ θμηκό πανειζόκ ημο, ηηξ μκήμεξ ηςκ 

πνμζθύγςκ θαη ηςκ γεγεκώκ, «ηνέθεηαη» από ηεκ ανμμκηθή 

ζομβίςζε ακμμμημγεκώκ πιεζοζμώκ. 
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