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ΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΓΟΜΟΚΟΤ 

ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΔ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (1881-2011) 

 

Σνπ Κσλζηαληίλνπ Γ.Ρίδνπ, επηηίκνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ Οηθνλνκνιόγσλ 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο (καδί θαη ηεο Δπαξρίαο Γνκνθνύ) ην 

1881 θαη κέρξη ην 2011, δειαδή ζε δηάζηεκα 130 εηώλ, έγηλαλ 14 απνγξαθέο 

πιεζπζκνύ ζηελ Διιάδα. Μέζα από απηέο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο νηθηζκνύο ηεο Δπαξρίαο Γνκνθνύ. πγθεθξηκέλα, 

πνηνη από απηνύο δηαιύζεθαλ θαη δελ πθίζηαληαη ζήκεξα θαη πόηε, πνηνη ζπλερίδνπλ 

ηε δσή ηνπο, θαζώο θαη πώο εμειίρηεθαλ. 

Καηά ην ππό εμέηαζε δηάζηεκα είδαλ ην θσο ηνπ ήιηνπ 60 νηθηζκνί ζπλνιηθά. 

Από απηνύο γηα δηαθόξνπο ιόγνπο δηαιύζεθαλ νη 19, ελώ νη ππόινηπνη 41 

εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη κέρξη ζήκεξα.  

Σν 1881 ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο Δπαξρίαο Γνκνθνύ ήηαλ 8.071 θάηνηθνη. 

Δθηνηε παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο αύμεζε κέρξη ην 1861, νπόηε παξαηεξείηαη ν 

κέγηζηνο πιεζπζκόο (20.950 θάηνηθνη). Σν δηάζηεκα 1928-1971 πιεζπζκηαθά είλαη 

ην θαιύηεξν, αθνύ ν πιεζπζκόο θπκαίλεηαη από 17.000 έσο 21.000 θαηνίθνπο. Από 

ην 1971 αξρίδεη κηα πησηηθή πνξεία έηζη ώζηε ην 2011 (12.105 θάηνηθνη) λα 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν ηνπ 1896 (11.939 θάηνηθνη). 

Οη πην δπλακηθνί νηθηζκνί ζε βάζνο ησλ 130 εηώλ θξίλνληαο από ην κέζν 

πιεζπζκό ησλ απνγξαθώλ είλαη ν Γνκνθόο κε κέζν όξν 1.746 θάηνηθνη θαη κέγηζην 

πιεζπζκό 2.144 (απνγξαθή 2011), ην Νέν Μνλαζηήξη κε 1.173 θαη 1.427 (2001) 

θαηνίθνπο, ε Οκβξηαθή κε 1.169 θαη 1.451 (1940) θαηνίθνπο, ε Μαθξπξξάρε κε 791 

θαη 1.348 (1928) θαηνίθνπο, ε Δθθάξα κε 732 θαη 937 (1961) θαηνίθνπο, ε 

Φηιηαδώλα κε 624 θαη 958 (1940) θαηνίθνπο, ην Πεξηβόιη κε 565 θαη 833 (1961) 

θαηνίθνπο θαη ην Πεηξσηό κε 546 θαη 856 (1961) θαηνίθνπο. 

1. Ο Άγηνο Γεώξγηνο είλαη από ηνπο πην λένπο νηθηζκνύο, αθνύ ηδξύζεθε ην 

1900. ε καξκάξηλε επηγξαθή, πνπ θπιάζζεηαη ζηελ Ηεξά Μνλή Αγάζσλνο, 

αλαθέξεηαη: «ΣΖ 23 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 1900 ΔΘΔΜΔΛΗΩΘΖ ΔΠΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΛΑΣΑΝΗΩΣΖ ΣΟ ΥΩΡΗΟΝ ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ». Απνηεινύζε 

νηθηζκό ηεο Κνηλόηεηαο Ξπληάδνο κέρξη ην 1929, νπόηε απνηέιεζε ίδηα Κνηλόηεηα 

(ΦΔΚ 221/1929). Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1907 κε 138 

θαηνίθνπο. Μέζνο πιεζπζκόο 307 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 421 (1961) 

θάηνηθνη. 

2. Ο Άγηνο ηέθαλνο (παιηό όλνκα Οδεξόο ή Νεδεξόο, άιιαμε ην 1928 κε ην 

ΦΔΚ 193
Α
/1928) εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Σν 1881 εκθαλίδεηαη 

αθαηνίθεηνο. Απηό εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ήηαλ παξακεζόξην ρσξηό θαη 

αξθεηέο θνξέο νη θάηνηθνί ηνπ γηα λα απνθύγνπλ ηελ νξγή ησλ Σνύξθσλ πεξλνύζαλ 

εύθνια ζην ειιεληθό έδαθνο. Μέζνο πιεζπζκόο 268 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 

469 (1961) θάηνηθνη. 
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3. Ζ Αγόξηαλε αξρηθά ήηαλ έλαο εληαίνο νηθηζκόο θαη κάιηζηα εύξσζηνο. αλ 

εληαίνο νηθηζκόο εκθαλίδεηαη ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη ηνπ 1889. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1890 ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ θαηέβεθε ζηα πεδηλά θαη 

δεκηνύξγεζε ηελ Κάησ Αγόξηαλε (ην 1930 νλνκάζηεθε Δθθάξα). Δθηνηε νη δύν 

νηθηζκνί απνηεινύλ κία Κνηλόηεηα. Μέζνο πιεζπζκόο 266 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 569 (1889) θάηνηθνη. 

4. Ζ Αγξαπηδηά (παιηό όλνκα Γηαθαξόκπα, άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 

193
Α
/1928) εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 287 θάηνηθνη, 

κέγηζηνο πιεζπζκόο 373 (1951) θάηνηθνη. 

5. Ζ Αριαδηά (παιηό όλνκα Καξαηδάιη ή Καξαηδηόιη άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 

193
Α
/1928) εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Σν 1920 απνγξάθηεθε σο νηθηζκόο 

ηεο Κνηλόηεηαο Σζηαηκά (Πεηξσηνύ). Μέζνο πιεζπζκόο 208 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 373 (1940), ελώ ην 2011 είρε κόιηο 55 θαηνίθνπο.  

6. Ζ Βαξδαιή εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 440 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 711 (1961) θάηνηθνη. 

7. Οη Βειεζηώηεο εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 408 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 589 (2001) θάηνηθνη. 

8. Σν Βνύδη εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 358 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 526 (1940) θάηνηθνη. 

9. Σα Γαβξάθηα (παιηό όλνκα Μαζιί άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928) 

ζηελ απνγξαθή ηνπ 1920 εκθαλίδεηαη σο νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο Αγόξηαλεο. 

Δθηνηε απνηέιεζε αλεμάξηεηε Κνηλόηεηα. Μέζνο πιεζπζκόο 255 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 388 (1971) θάηνηθνη. 

10. Σν Γεξαθιί αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Σα έηε 1920, 1928 θαη 1940 

απνγξάθηεθε σο νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο Βνπδίνπ. Μέζνο πιεζπζκόο 182 θάηνηθνη, 

κέγηζηνο πιεζπζκόο 271 θάηνηθνη (1940). Σν 2011 απνγξάθηεθαλ κόιηο 25 θάηνηθνη. 

11. Ο Γνκνθόο είλαη ν κεγαιύηεξνο νηθηζκόο ηεο Δπαξρίαο θαη ε πξσηεύνπζά 

ηεο. ήκεξα (2014) είλαη ε έδξα ηνπ κνλαδηθνύ Γήκνπ. Μέζνο πιεζπζκόο 1.746 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 2.144 (2011) θάηνηθνη. 

12. Ζ Δθθάξα (παιηό όλνκα Κάησ Αγόξηαλε άιιαμε ην 1930 κε ην ΦΔΚ 

251
Α
/1930) απνζρίζηεθε από ηελ Αγόξηαλε θαη απνηέιεζε ηδηαίηεξν νηθηζκό, αξθεηά 

δπλακηθό. Οη δύν νηθηζκνί από ην 1896 θαη εληεύζελ απνγξάθνληαη ζαλ κία 

Κνηλόηεηα. Μέζνο πιεζπζκόο 732 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 937 (1961) 

θάηνηθνη. 

13. Ο Θαπκαθόο (πξνεγνύκελν όλνκα Κάησ Γνκνθόο άιιαμε ην 1959 κε ην ΦΔΚ 

16
Α
/1960. Παιηόηεξν όλνκα ήηαλ θάξκηηζα άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193

Α
/1928) 

αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 410 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 580 (1920). 

14. Ζ Η.Μ. Αγίνπ Αζαλαζίνπ Οκβξηαθήο, παιηό κνλαζηήξη, απνγξάθηεθε ην 1889 

κε 2 θαηνίθνπο, ην 1920 κε 2 θαηνίθνπο θαη ην 1928 κε 8 θαηνίθνπο. ήκεξα δεη κία 

κνλαρή. 

15. Ζ Ηεξά Μνλή Αγίαο Σξηάδνο Αβαξίηζαο, παιηό κνλαζηήξη, απνγξάθηεθε ην 

1889 κε 2 θαηνίθνπο. 
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16. Ζ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Διενύζαο, λέν κνλαζηήξη, ηδξύζεθε κεηά ηελ εύξεζε 

ηεο εηθόλαο ηεο Παλαγίαο ζαπκαηνπξγηθά ην 1961, απνγξάθηεθε ην 1991 κε 33 

θαηνίθνπο. ήκεξα δεη έλαο κνλαρόο. 

17. Οη Καξπέο (παιηό όλνκα Αιήθαθα άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928) 

εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 354 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 632 (1940) θάηνηθνη. 

18. Ζ Κνξνκειηά είλαη από ηα λεώηεξα ρσξηά ηεο επαξρίαο. Γη’ απηό εκθαλίδεηαη 

γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1907 κε 103 θαηνίθνπο. Απνηεινύζε νηθηζκό ηεο 

Κνηλόηεηαο Ξπληάδνο κέρξη ην 1929, νπόηε απνηέιεζε ίδηα Κνηλόηεηα (ΦΔΚ 

221/1929). Μέζνο πιεζπζκόο 263 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 386 (1961) 

θάηνηθνη. 

19. Ζ Λεύθα είλαη λένο ζρεηηθά νηθηζκόο. Αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Σα 

έηε 1920 θαη 1928 απνγξάθηεθε σο Λεύθαη. Μέζνο πιεζπζκόο 283 θάηνηθνη, 

κέγηζηνο πιεζπζκόο 433 (1951) θάηνηθνη. 

20. Σα Λνπηξά Καΐηζαο εκθαλίδνληαη ζηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ 1940 έσο 1971. 

Παξ’ όηη ζηηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο εκθαλίδνληαη ρσξίο θαηνίθνπο δελ έπαςαλ λα 

ιεηηνπξγνύλ. 

21. Σν Μαθξνιίβαδν (παιηό όλνκα Γξακάια, άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 

193
Α
/1928) εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη 

ζηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ 1896 θαη 1907 αλαθέξεηαη θαη έλαο άιινο νηθηζκόο κε ην 

όλνκα Μαθξνιείβαδν. Ίζσο πξόθεηηαη γηα ηνλ νηθηζκό όπνπ είραλ θαηαθύγεη 

θάηνηθνη ζην ειιεληθό έδαθνο από ηνλ θόβν ησλ Σνύξθσλ. Μέζνο πιεζπζκόο 318 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 523 (1940) θάηνηθνη 

22. Ζ Μαθξπξξάρε (παιηό όλνκα Καΐηζα, άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 81
Α
/1928) 

είλαη από ηνπο αξραηόηεξνπο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο. Γλώξηζε κεγάιε πιεζπζκηαθή 

αλάπηπμε, ηδηαίηεξα πξνπνιεκηθά. Αξρηθά αλήθε ζην Ν.Καξδίηζαο. Από ην 1974 

αλήθεη ζην Ν.Φζηώηηδαο. Γη’ απηό εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1981 γηα πξώηε 

θνξά ζηελ επαξρία Γνκνθνύ. Μέζνο πιεζπζκόο 791 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 

1.348 (1928) θάηνηθνη. 

23. Ζ Μαληαζηά εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 482 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 768 (1961) θάηνηθνη. 

24. Ζ Μειηηαία (παιηό όλνκα Αβαξίηζα, άιιαμε ην 1915 κε ην ΦΔΚ 89
Α
/1915) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 491 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 754 (1940) θάηνηθνη. 

25. Σν Μεηαιιείν Οκβξηαθήο δεκηνπξγήζεθε σο νηθηζκόο ζρεδόλ αθόηνπ άξρηζε 

λα ιεηηνπξγεί ην κεηαιιείν ρξσκίνπ ην 1908 από ηελ νηθνγέλεηα Καξαηδά από ην 

Γνκνθό. Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928 κε 80 θαηνίθνπο. ε 

όιεο ηηο απνγξαθέο εκθαλίδεηαη σο νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο Οκβξηαθήο. Μέζνο 

πιεζπζκόο 159 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 425 (1940) θάηνηθνη. 

26. Ζ Νέα Μάθξηζε είλαη από ηνπο λεόηεξνπο νηθηζκνύο ηεο Δπαξρίαο Γνκνθνύ. 

Ηδξύζεθε από θαηνίθνπο ηεο Μάθξεο Μαθξαθώκεο ηε δεθαεηία ηνπ 1910. 

Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1920 κε 62 θαηνίθνπο σο νηθηζκόο 

ηεο Κνηλόηεηαο Ξπληάδαο. ηηο επόκελεο απνγξαθέο εκθαλίδεηαη σο αλεμάξηεηε 
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θνηλόηεηα. Μέζνο πιεζπζκόο 227 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 363 (1961) 

θάηνηθνη. 

27. Σν Νέν Μνλαζηήξη είλαη έλαο από ηνπο λεόηεξνπο νηθηζκνύο ηεο επαξρίαο 

Γνκνθνύ. Ηδξύζεθε ην 1924 από πξόζθπγεο από ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία. ηε 

ζπλέρεηα γλώξηζε εληππσζηαθή πιεζπζκηαθή αλάπηπμε. Τπήξμε έδξα ηνπ 

θαπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Θεζζαιηώηηδνο. Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή 

ηνπ 1928 κε 789 θαηνίθνπο. Μέζνο πιεζπζκόο 1.173 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 

1.427 (2001) θάηνηθνη. 

28. Σν Νενρώξη εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 430 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 748 (1940) θάηνηθνη. 

29. Ζ Ξπληάδα (παιηό όλνκα Γανπθιί, άιιαμε ην 1916 κε ην ΦΔΚ 21Β/1916) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Γηα έλα δηάζηεκα είρε Γπκλάζην. Μέζνο 

πιεζπζκόο 517 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 748 (1961) θάηνηθνη. 

30. Ζ Οκβξηαθή εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Τπήξμε έδξα ηνπ 

θαπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Ξπληάδνο. ήκεξα ιεηηνπξγεί Γπκλάζην ζηνλ νηθηζκό. Μέζνο 

πιεζπζκόο 1.169 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 1.717 (1991) θάηνηθνη. 

31. Ο Παιακάο εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 467 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 756 (1940) θάηνηθνη. 

32. Ο Νένο Παιακάο είλαη ν λεόηεξνο νηθηζκόο ηεο Δπαξρίαο. Δκθαλίδεηαη κόλν 

ζηηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο 1991 (119 θάηνηθνη), 2001 (182 θάηνηθνη) θαη 2011 (190 

θάηνηθνη).  

33. Ζ Παλαγηά αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. ηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ 1920 

κέρξη θαη 1961 αλαθέξεηαη σο νηθηζκόο ηεο Οκβξηαθήο. Μέζνο πιεζπζκόο 187 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 282 (1961) θάηνηθνη. 

34. Σν Πεξηβόιη (παιηό όλνκα Γεξειί, άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 565 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 833 (1961) θάηνηθνη. 

35. Σα Πεηξίιηα είλαη έλα θαηλνύξγην θαη κηθξό ρσξηό ζηνλ θάκπν ηεο 

Θεζζαιηώηηδνο. Ηδξύζεθε από θηελνηξόθνπο, πνπ πήγαλ ζηελ πεξηνρή γηα ρεηκαδηό 

θαη παξέκεηλαλ. Απνγξάθεηαη ζαλ νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο νθηάδαο. Δκθαλίδεηαη 

γηα πξώηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1961 (124 θάηνηθνη). Μέζνο πιεζπζκόο 109 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 132 (1971) θάηνηθνη. Σν 2011 απνγξάθηεθαλ 80 

θάηνηθνη. 

36. Σν Πεηξσηό (παιηό όλνκα Σζηαηκά, άιιαμε ην 1930 κε ην ΦΔΚ 251
Α
/1930) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 546 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 856 (1961) θάηνηθνη. 

37. Σν Πνιπδέλδξη (παιηό όλνκα Γξαραλί, άιιαμε ην 1928 κε ην ΦΔΚ 

193
Α
/1928) αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Σν έηνο 1920 απνγξάθηεθε σο 

νηθηζκόο ηνπ Αιήθαθα (Καξπώλ).  Δθηνηε απνηειεί αλεμάξηεηε Κνηλόηεηα. Μέζνο 

πιεζπζκόο 180 θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 358 (1951) θάηνηθνη. 

38. Σν Πνπξλάξη εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 493 

θάηνηθνη, κέγηζηνο πιεζπζκόο 705 (1961) θάηνηθνη. 
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39. Ο ηδεξνδξνκηθόο ηαζκόο Γνκνθνύ απνγξάθεηαη από ην 1940 θαη εληεύζελ 

σο νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο Πνπξλαξίνπ. Μέζνο πιεζπζκόο 35 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 78 (1961) θάηνηθνη 

40. Ζ νθηάδα (παιηό όλνκα Σζη(νπ)θιάξη, άιιαμε ην 1915 κε ην ΦΔΚ 89
Α
/1915) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 363 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 678 (1951) θάηνηθνη. 

41. Ζ Φηιηαδώλα (παιηό όλνκα Υηιηαδνύ, άιιαμε ην 1915 κε ην ΦΔΚ 294
Α
/1915) 

εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο απνγξαθέο. Μέζνο πιεζπζκόο 624 θάηνηθνη, κέγηζηνο 

πιεζπζκόο 958 (1940) θάηνηθνη. 

Οη νηθηζκνί πνπ έρνπλ δηαιπζεί θαη δελ ππάξρνπλ ζήκεξα είλαη νη αθόινπζνη: 

1. Σν Ατδνπκνπζιί ήηαλ νηθηζκόο ηεο Μαληαζηάο. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ 

απνγξαθή ηνπ 1881 κε 37 θαηνίθνπο, κνπζνπικάλνπο ην ζξήζθεπκα, νη νπνίνη 

πξνθαλώο ην εγθαηέιεηςαλ κε ηελ απειεπζέξσζε. 

2. Σν Αιραλί βξηζθόηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Μάθξηζεο θαη ηεο Λεύθαο. ηηο 

απνγξαθέο ηνπ 1881 (78 θάηνηθνη) θαη ηνπ 1889 (132 θάηνηθνη) εκθαλίδεηαη σο έλα 

ρσξηό. ηηο επόκελεο απνγξαθέο εκθαλίδνληαη δύν νηθηζκνί. Καηαξγήζεθε ην 1908 

(ΦΔΚ 28
Α
/1908). 

3. Σν Άλσ Αιραλί (ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928 νλνκάζηεθε Παιηνύξη) ήηαλ 

νηθηζκόο ηεο θνηλόηεηαο Ξπληάδαο. Δκθαλίδεηαη ζηηο απνγξαθέο από ην 1896 (34 

θάηνηθνη) έσο θαη ην 1928 (10 θάηνηθνη). Καηαξγήζεθε ζηηο 16/10/1940. 

4. Σν Κάησ Αιραλί (ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928 νλνκάζηεθε Άγηνο 

Αζαλάζηνο) ήηαλ νηθηζκόο ηεο θνηλόηεηαο Ξπληάδαο. Δκθαλίδεηαη ζηηο απνγξαθέο από 

ην 1896 (69 θάηνηθνη) έσο θαη ην 1928 (12 θάηνηθνη). Καηαξγήζεθε ζηηο 16/10/1940. 

5. Σν Γεξβέλη – γλσζηό θαη σο Παιηνληέξβελν θαη Κάησ Γεξβέλη - ήηαλ 

νηθηζκόο ηνπ ρσξηνύ Γεξβέλ Φνύξθα (Καιακάθη) εληαγκέλνο ζην Γήκν Ξπληάδαο. 

Βξηζθόηαλ ηξία πεξίπνπ ρηιηόκεηξα λνηηόηεξα ηνπ Εαπαληίνπ. Δκθαλίδεηαη ζηηο 

απνγξαθέο ηνπ 1881 κε 73 θαηνίθνπο θαη ηνπ 1896 κε 36 θαηνίθνπο. 

6.  Ο Γξαρκάλαγαο βξηζθόηαλ πεξίπνπ εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε Αγία 

Αηθαηεξίλε. Πξνθαλώο, νθείιεη ην όλνκά ηνπ ζε Σνύξθν αγά. Αλήθε ζην Γήκν 

Ξπληάδνο. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1907 κε 4 θαηνίθνπο. Καηαξγήζεθε 

ζηηο 18/12/1920. 

7. Σν Εαπάληη (ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928 νλνκάζηεθε Μειηόθακπνο) ήηαλ 

νηθηζκόο ηεο θνηλόηεηαο Ξπληάδαο. Παξνπζηάδεηαη ζηηο απνγξαθέο από ην 1881 έσο 

ην 1920. Σνλ κέγηζην πιεζπζκό εκθαλίδεη ην 1896 κε 202 θαηνίθνπο. Καηαξγήζεθε 

ζηηο 24/11/1928. 

8. Σν Καξαραζάλ (ην 1928 κε ην ΦΔΚ 193
Α
/1928 νλνκάζηεθε ρηζκάδα) ήηαλ 

νηθηζκόο ηεο Κνηλόηεηαο Φηιηαδώλαο. Δκθαλίδεηαη ζηηο απνγξαθέο από ην 1881 (24 

θάηνηθνη) κέρξη θαη ην 1961 (55 θάηνηθνη). Μέγηζηνο πιεζπζκόο 74 θάηνηθνη ην έηνο 

1907. Καηαξγήζεθε ζηηο 14/03/1971. 

9. Ζ Κνδιόκπα ή Κνπζιάπα (ην 1969 νλνκάζηεθε Παιηνρώξα) ήηαλ νηθηζκόο 

ηνπ Πνπξλαξίνπ κε Οζσκαλνύο θαηνίθνπο. Δκθαλίδεηαη ζηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ 

1881 (149 θάηνηθνη) έσο 1907 (28 θάηνηθνη). Καηαξγήζεθε ζηηο 18/12/1920. 
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10. Σν Ληβαδάθη βξηζθόηαλ κεηαμύ Οκβξηαθήο θαη Γνκνθνύ θαη ήηαλ νηθηζκόο 

ηεο Οκβξηαθήο. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1907 κε 77 θαηνίθνπο. 

11. Σν Μάηη ήηαλ νηθηζκόο ηνπ Γνκνθνύ εθεί όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην 

ηνπξηζηηθό πεξίπηεξν (εμνρηθό θαηάζηεκα «Σν Μάηη»). Σν 1961 αλαγλσξίζηεθε σο 

νηθηζκόο, ελώ ην 1991 θαηαξγήζεθε θαη πξνζαξηήζεθε ζηνλ νηθηζκό Γνκνθόο. 

Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1971 κε 1 θάηνηθν. 

12. Σν Μπεθξηιέξ ήηαλ νηθηζκόο ηεο νθηάδαο (Σζηθιάξη). Δκθαλίδεηαη ζηηο 

απνγξαθέο από ην 1881 (193 θάηνηθνη) έσο ην 1920 (95 θάηνηθνη). Μάιηζηα ην 1889 

είρε 333 θαηνίθνπο. Καηαξγήζεθε ζηηο 16/05/1928. 

13. Σν Μπνπγάδη (ην 1969 νλνκάζηεθε Ξεξόξεκα) ήηαλ νηθηζκόο ηεο νθηάδαο. 

Απνγξάθηεθε κόλν ην 1920 κε 38 θαηνίθνπο. Καηαξγήζεθε ζηηο 16/05/1928. 

14. Σν Παπαιί αλήθε ζην δήκν Θαπκαθώλ. Βξηζθόηαλ πηζαλόλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Δθθάξαο. Αλαθέξεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 σο αθαηνίθεην. Καηαξγήζεθε 

ην 1889 (ΦΔΚ 251
Α
/1889). 

15. Ο ηδεξνδξνκηθόο ηαζκόο ΑΓΓΔΗΑΗ ήηαλ νηθηζκόο ηεο Μαθξπξξάρεο. Καηά 

ην δηάζηεκα πνπ εθηεινύληαλ ηα έξγα γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Ξπληάδνο 

(δεθαεηία ηνπ 1940) ζην ηαζκό ππήξραλ θαηαιύκαηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Δπίζεο ππήξρε ηπξνθνκείν. Δπίζεο ζην ζηαζκό θνξηώλνληαλ ηα ηεύηια γηα λα 

κεηαθεξζνύλ ζην εξγνζηάζην δάραξεο ζηε Λάξηζα. Γη’ απηό ππήξραλ θαηαζηήκαηα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ πνπ δνύζαλ ή εμππεξεηνύληαλ εθεί. ηαδηαθά 

ζηακάηεζαλ όια απηά θαη από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ν ηαζκόο ιεηηνπξγεί 

ρσξίο ππαιιήινπο ηνπ ΟΔ. Σν 1940 απνγξάθηεθε κε 147 θαηνίθνπο. 

16. Ο πλνηθηζκόο θεληηώλ ήηαλ νηθηζκόο ηνπ Γνκνθνύ από ην 1928 κέρξη ην 

1940. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928 κε 183 θαηνίθνπο. 

17. Ζ πηελή ή Νέα Σζηόκπα ήηαλ νηθηζκόο όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην Νέν 

Μνλαζηήξη. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 1896 κε 77 θαηνίθνπο. 

18. Ζ Σζηόκπα ήηαλ νηθηζκόο όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην Νέν Μνλαζηήξη. Όηαλ νη 

πξόζθπγεο έθηαζαλ εθεί, βξήθαλ κόλν θάπνηα εξείπηα, πνπ καξηπξνύζαλ ηελ ύπαξμή 

ηνπ. Αλαθέξεηαη ζηηο αθόινπζεο απνγξαθέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πιεζπζκνύο: 1881 

(242 θάηνηθνη), 1889 (244 θάηνηθνη), 1896 (195 θάηνηθνη) θαη 1907 (120 θάηνηθνη).  

19. Σν Σζηθιηθάθη ήηαλ νηθηζκόο ηνπ δήκνπ Θαπκαθώλ. Δκθαλίδεηαη ζηηο 

απνγξαθέο από ην 1881 (40 θάηνηθνη) έσο θαη ην 1928 (31 θάηνηθνη). Καηαξγήζεθε 

ζηηο 16/10/1940. 
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