Τα ηρένα ζηην Παιονία
Γράθεη ο Χρήζηος Ίληος
θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
Θεζζαλονίκης – Σκοπίων εγθαηληάζηεθε ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 1871. Τν έξγν είρε αλαιάβεη ν ηξαπεδίηεο βαξόλνο Maurice de Hirsch (1831–1896) θαζώο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ζην επξσπατθό ηκήκα ηεο ηόηε Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Η γξακκή απηή είλαη παξάιιειε κε ην πνηακό Αμηό θαη
δηέξρεηαη από ην ζεκεξηλό Δήκν Παηνλίαο. Τα πξώηα 100 ρηιηόκεηξά ηεο
ιεηηνύξγεζαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1872. Σηα Σθόπηα έθζαζε ην ηξέλν από ηε
Θεζζαινλίθε ηνλ Ινύιην ηνπ 1873 θαη ζηε Μεηξόβηηζα, ζηα ζύλνξα Βνζλίαο –
Δξδεγνβίλεο, ζην ηέινο ηνπ επόκελνπ έηνπο (1874). Η ζύλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην Βειηγξάδη θαη ηελ Κεληξηθή Δπξώπε έγηλε ην 1888, νπόηε είρε
νινθιεξσζεί θαη ε θαηαζθεπή ηεο ζρεηηθήο αλαγθαίαο ππνδνκήο.

Ο Σ.Σ. Δηδοκέλες ηο 1929
Οη ζηαζκνί ηεο γξακκήο απηήο ζην Γήκν Παηνλίαο ήηαλ θαη είλαη ηνπ Άζπροσ (Ακαηόβνπ), ηνπ Πολσκάζηροσ (Καξαζνύιη), ηεο Γοσμένιζζας (Γθνπ1

κέληδεο) δύν ρηιηόκεηξα από ηελ θσκόπνιε ηεο Αμηνύπνιεο, θαη ηεο Ειδομένης
(Σέρνβν). Τν όλνκα ηνπ ζηαζκνύ Γνπκελίζζεο κεηαπνιεκηθά θαη ζηαδηαθά μεράζηεθε, αθνύ ελησκεηαμύ ε Αμηνύπνιε εμειίρζεθε θαη έγηλε έλα από ηα θέληξα
ηεο πεξηνρήο.
Με ην ΠΓ 286/27-7-1983, ΦΔΚ 105/4-8-1983 ν Σηαζκόο κεηνλνκάζηεθε
ζε «ΣΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ». Η γξακκή απηή ήηαλ θαη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαη αμίαο
αθνύ πάληα κέζσ απηήο δηαθηλνύληαλ άλζξσπνη θαη εκπνξεύκαηα κε αθεηεξία
ηε Θεζζαινλίθε πξνο ηελ Βαιθαληθή θαη ηελ Δπξώπε θαη αληίζηξνθα. Σπλέβαιε
ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Από ηελ πξώηε ζηηγκή δηαθηλήζεθαλ ηα γλσζηά
πξντόληα ηεο Γνπκέληζζαο θαη ηδηαίηεξα ην θξαζί, γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε ζηελ
νηθνλνκηθή άλζηζε ηεο θσκόπνιεο θαη ηελ θαηέζηεζε επξύηεξα γλσζηή.
Ο Grohmanm, έλαο ηαμηδηώηεο ηνπ νπνίνπ νη εληππώζεηο από ηε
δηαδξνκή ζηελ νπνία αλαθεξόκαζηε δεκνζηεύζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ιίγν
πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1912, γηα ηελ πεξηνρή καο ζεκεηώλεη ζρεηηθά.
Δληππσζηάδεηαη από ηελ ηνύκπα ηνπ Ακαηόβνπ, πξνθαλώο απηή πνπ είλαη
κεηαμύ Ληκλνηόπνπ θαη Άζπξνπ ή εθείλε ηνπ Αμηνρσξίνπ, δελ δηεπθξηλίδεηαη.
«Γίλεη ηελ εληύπσζε ελόο νρπξώκαηνο, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ζα ζηάζκεπε
έλαο ηππέαο». Καη γηα ηελ παξαθείκελε νκώλπκε ιίκλε. Τα βξάρηα ησλ αθηώλ
ηεο απνηεινύζαλ ηέιεην θαηαθύγην γηα ηνπο Βνύιγαξνπο θνκηηαηδήδεο, όηαλ
απηνί θαηαδηώθνληαλ από ηνπο ζηξαηηώηεο…
Καη έρνπκε ζηε ζπλέρεηα:
KARASSULI (Πνιύθαζηξν). Η ηνπνζεζία απηή απέθηεζε ελδηαθέξνλ από
ηόηε πνπ θαηαζθεπάζηεθε ε δηαθιάδσζε Kilindir (Καιίλδξηαο) – Karassuli (Πνιύθαζηξν), ράξε ζηελ νπνία ε θπβέξλεζε (Οζσκαληθή) κπνξνύζε λα κεηαθέξεη
ζηξαηησηηθά ζώκαηα απ’ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ
Αιβαλία θαη αληηζέησο παξαθάκπηνληαο ηε Θεζζαινλίθε. GUMENDJIA (Γνπκέληζζα). Πνιύ θνληά ζην Karassuli (Πνιύθαζηξν) δηαζρίδνπκε ηνλ Vardar
(Αμηό) από κηα ζηδεξέληα γέθπξα πνπ ηελ ππνβαζηάδνπλ 17 πέηξηλεο θνιώλεο.
Φζάλνπκε ζην ζηαζκό Gumendja Balkans (Πάηθν). Η νκώλπκε ηνπνζεζία βξίζθεηαη καθξηά από ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη είλαη γλσζηή θπξίσο απ’ ηα
ακπέιηα ηεο πνπ παξάγνπλ θξαζί πνιύ αγαπεηό ζηε Μαθεδνλία. Ο ζηαζκόο
Γνπκελίηζεο απείρε 20 ρκ. από ηελ νκώλπκε θσκόπνιε θαη δύν από ηελ Αμηνύπνιε.
Καη ζηελ πνξεία ηνπ ηξέλνπ γηα ηε Γεπγειή ζεκεηώλεη: «Τν ηξαίλν
ζπλερίδεη ην δξόκν ηνπ αξηζηεξά ηνπ Vardar θαη εηζέξρεηαη ζηα ζηελά
κήθνπο 10 km πεξίπνπ, πνπ νλνκάδνληαη Tchingane Derdend (ηα ζηελά
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ηωλ Τζηγγάλωλ). Η πεξηνρή είλαη αξθεηά γξαθηθή. Σην ρωξηό Slop (Δνγάλεο) ε θνηιάδα πιαηαίλεη μαλά θαη ην ηξαίλν πεγαίλεη πξνο ην
Guevgheli (Γεπγειή). Αξηζηεξά βξίζθεηαη ην θεθαινρώξη Mayadagh
(Φαλόο), νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ αζρνινύληαη θπξίωο κε ηελ πθαληνπξγία.
Χακειά βξίζθεηαη ε ηνπνζεζία Dzeowa ή Sehowa (Εηδνκέλε)…»
Εληππωζηαθόο είλαη ν ζηαζκόο ηεο Εηδνκέλεο. Νενθιαζηθό θηίξην, ηνπ
νπνίνπ ε θαηαζθεπή νινθιεξώζεθε ην 1927 θαη θαηαζηξάθεθε θαηά ηε
γεξκαληθή ππνρώξεζε ην 1944. Σηε ζπλέρεηα απνθαηαζηάζεθε θαη πάιη.
Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ν Α. Ι. Αξβαλίηεο,
γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ Πακκαθεδνληθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ, ζε έξγν ηνπ. Μαο
πιεξνθνξεί, πσο ζην Σ.Σ. Γνπκελίηζεο ηόηε ζηάζκεπαλ … ν ζπξκόο επηβαηώλ
θπθινθνξώλ θαζ’ εθάζηελ αξηζκ. 502», ν νπνίνο είρε αθεηεξία ηε Θεζζαινλίθε
θαη «ν ζπξκόο επηβαηώλ θπθινθνξώλ θαζ’ εθάζηελ αξηζκ. 505… κε αθεηεξία
ην Παξίζη. Ο πξώηνο έθζαλε ζην Σηαζκό ζηηο 10.04 ην πξσί θαη ν δεύηεξνο ζηηο
6.00 ην απόγεπκα. Η ηηκή εηζηηεξίνπ από ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό γηα ηε Θεζζαινλίθε, όπσο θαη αληίζηξνθα, ζύκθσλα κε θαηάινγν ηεο επνρήο, ήηαλ: … 1ε
ζέζε 29 γξόζηα θαη 30 παξάδεο, 2ε ζέζε 21 γξόζηα θαη 20 παξάδεο θαη 3ε ζέζε
13 γξόζηα θαη 20 παξάδεο…». Υπήξρε θαη ε παξαηήξεζε: … Αη ηηκαί ησλ ζέζεσλ ππνινγίδνληαη εηο ρξπζόλ, γξόζηα θαη παξάδεο ….ηα άιια λνκίζκαηα εηζί
δεθηά παξά ηεο Δηαηξείαο θαζ’ νξηζκέλελ δηαηίκεζηλ». Βέβαηα ν θαηάινγνο δελ
πιεξνθνξνύζε ηνλ ηαμηδηώηε, πσο ζα πάεη από ην Σηαζκό ζηε Γνπκέληζζα,
πνπ θαη’ άιινλ ζπγγξαθέα απαηηείην «ηξίσξνο ίππνπ νδόο…»
Σπλερίδνπκε ηελ παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηε δηέιεπζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ
από ηελ Παηνλία θαη ηνλ ξόιν ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ ηόπνπ απηνύ.
Πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο ηνπ ηξέλνπ ζηελ Παηνλία καο έδσζε θαη ν επηζεσξεηήο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Μαθεδνλίαο Γ. Φαηδεθπξηαθνύ. Πεξηόδεπζε
ην 1905-1906, δειαδή θαηά ηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα. Γξάθεη γηα ηελ πεξηνρή
καο: «…Δπηβαίλνκελ ηεο αηκειάηνπ ακάμεο θαη ρσξνύκελ πξνο βνξξάλ.
Ακέζσο από ηνπ πξώηνπ ζηαζκνύ ηνπ Τόςηλ αλνίγεηαη εκίλ ε πεδηάο ηνπ Αμηνύ,
ζηηνθόξνο θαη άδελδξνο. Φσξνύκελ παξαιιήισο πξνο ηνλ ξνπλ ηνπ πνηακνύ
έρνληεο απηόλ εθ δεμηώλ, όηε κελ εγγύο απηώ, όηε δε νιίγνλ απσηέξσ.
Παξεξρόκεζα ζρεδόλ εθαπηόκελνη ηελ όρζελ ηεο ιίκλεο ηνπ Ακαηόβνπ εμ
αξηζηεξώλ απηήο. Φζάλνκελ εηο ηνλ ζηαζκόλ Καξαζνύιη, έλζα ηειείηαη ζύλδεζκνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ηαύηεο γξακκήο κεηά ηεο ιεγνκέλεο ελσηηθήο ηεο
Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη νιίγνλ πεξαηηέξσ, δηεξρόκελνη κεγάιελ ηνπ Αμηνύ
γέθπξαλ, πεξώκελ εθ ηεο αληηζέηνπ όρζεο θαη βαίλνκελ ήδε παξόρζηα έρνληαο
απηόλ εμ αξηζηεξώλ. Μεηά δηάβαζηλ ηεο γεθύξαο θαηαιείπνκελ ηελ πεδηάδα θαη
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εηζεξρόκεζα εηο νξεηλήλ ρώξαλ κεηά γξαθηθσηάησλ θαη παξαγσγηθνηάησ θνη-

Ο Σ.Σ. Ποισθάζηροσ ηελ περίοδο ηοσ Α’ Π.Π.
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ιάδσλ, ήλ δηαζρίδεη ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ θαη παξαιιήισο πξνο απηόλ ν
ζηδεξόδξνκνο.
Οιίγνλ πέξαλ ηεο γεθύξαο ηζηάκεζα εηο ηνλ ζηαζκόλ ηεο Γνπκελίηζεο
(Γνπκέληδαο) εμ νπ ε νλνκαζηή θαη εύνηλνο θσκόπνιηο απέρεη ηξηώξνπ ίππνπ
νδόλ.
Μεηά ηνύησλ απνιαύζαληεο ησλ πνηεηηθώλ ζηξνθώλ ηνπ πνηακνύ θαη ηεο
γξαθηθόηεηνο ησλ ηνπίσλ θζάλνκελ εηο ηνλ ζηαζκόλ Γεπγειήο ή Γθεύγθει παξά
ηελ νκώλπκνλ πνιίρλελ…
Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, όηαλ πεξηόδεπζε αλά ηε βαιθαληθή ν Σνπιηάλνο Αβδνύι Φακίη ε ακαμνζηνηρία πνπ ηνλ κεηέθεξε ζηάζκεπζε ζην ζηαζκό
απηόλ, όπνπ ηνλ ππνδέρζεθαλ νη αξρέο θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Δίραλ
κάιηζηα ζπκκεηάζρεη θαη όια ηα ζρνιεία κε ηνπο δαζθάινπο θαη καζεηέο ηνπο,
νη νπνίνη ηνπ πξνζέθεξαλ άλζε θαη δώξα.
Καηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν κεηά ηελ άθημε εδώ ησλ δπλάκεσλ ηεο
Αληάλη ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο Γάιινπο θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά
ζηξαηεπκάησλ, όπισλ θαη εμνπιηζκώλ από ηε Θεζζαινλίθε πξνο ην κέησπν,
θπξίσο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Σθξα, όπνπ ηειηθά δόζεθε ε νκώλπκε κάρε ην Μάην
ηνπ 1918. Γξάθεη έλαο απηόπηεο κάξηπξαο: … Η ακαμνζηνηρία αλέιαβελ λα
καο κεηαθέξεη από ηελ Θεζζαινλίθελ εηο ηνλ ζηαζκόλ Γνπκελίηζεο, ηειεπηαίνλ
όξηνλ ηνπ Μαθεδνληθνύ κεηώπνπ. Η ακαμνζηνηρία αύηε εδηθαηνιόγεη θαηά ηνύηνλ
κόλνλ ηελ νλνκαζίαλ ηεο όηη ερξεζηκνπνίεη σο θηλεηήξηνλ δύλακηλ ηνλ αηκόλ θαη
όηη εθπιίεην επί ζηδεξνηξνρηώλ. Καηά ηα άιια ήην κία θηβσηόο όπνπ άλζξσπνη
θηήλε, ηειεβόια, κπδξαιηνβόια, ππξνκαρηθά, ρεηξνπξγεία, θνξεία εζρεκάηηδνλ
νιόθιεξνλ πνιεκηθόλ κέησπνλ…
Οη Γάιινη γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πνιεκηθά ηνπο κέζα πξνο ην κέησπν,
πεξηνρή ηνπ Σθξα, θαηαζθεύαζαλ κε αθεηεξία ην ζηαζκό Γνπκελίηζεο γξακκή,
ηε γλσζηή ληεθσβίι, πνπ δηέξρνληαλ κέζα από ηελ Αμηνύπνιε θαη αλέβαηλε ζηηο
πιαγηέο ηνπ Πάηθνπ. Γηα λα θζάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηεο ρξεηάζηεθε θαη ε εθπόλεζε πνιιώλ άιισλ έξγσλ, όπσο γεθύξηα, νδηθό δίθηπν, ζηάζεηο. Μεηά ην
πέξαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν έγηλε έξκαην θαηαζηξνθώλ θαη
ζήκεξα δηαζώδνληαη ιίγα κόλν ίρλε ηεο.
Οη ακαμνζηνηρίεο ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθεο – Σθνπίσλ ζπλέρηζαλ λα
εμππεξεηνύλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Παηνλίαο θαη ην εκπόξην κέρξη θαη ηνλ 21ν
αηώλα, νπόηε άξρηζε κηα απνδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο θίλεζεο κε ην ηξέλν. Ο
ζηαζκόο Πνιπθάζηξνπ είρε θαηαζηεί όια απηά ηα ρξόληα ν θύξηνο ελώ αληίζεηα
εθείλνο κε ηελ παιηά νλνκαζία Σ.Σ. Γνπκελίηζεο απνδπλακώζεθε.
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Τα ηειεπηαία ρξόληα έγηλαλ έξγα γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ηωλ ηξέλωλ
αιιά θαη κε ηε ράξαμε λέαο γξακκήο από ην Πνιύθαζηξν πξνο ηελ Εηδνκέλε. Σθνπόο ε απνθπγή ηεο νξεηλήο ζηελωπνύ πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ
Αμηνύπνιε. Σηα πιαίζηα ηωλ έξγωλ απηώλ θαηαζθεπάζηεθε θαη ε κεγαιύηεξε, όπωο αλέθεξε ν Τύπνο, ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ζηελ Ειιάδα.
Σήκεξα ην ηξέλν θαη ν ζηαζκόο Πνιπθάζηξνπ ζα κπνξνύζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ αθόκε κεγαιύηεξν ξόιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αλ απηή ζπλδένληαλ κε ηε Θεζζαινλίθε κε πξναζηηαθή ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλσλία. Πάλησο θαζεκεξηλά δηέξρνληαη από ηε γξακκή απηή πέξα από ηηο εκπνξηθέο θαη νη
δηεζλείο επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο 334 θαη 335.
Η ελσηηθή Πνιπθάζηξνπ – Καιίλδξηαο
Ήδε πξναλαθέξζεθε, πσο ν ζηαζκόο Πνιπθάζηξνπ απέθηεζε ηδηαίηεξε
ζεκαζία, όηαλ ιεηηνύξγεζε ε ελσηηθή γξακκή ησλ δύν θύξησλ ζηδεξνδξνκηθώλ
αξηεξηώλ Θεζζαινλίθεο – Σθνπίσλ θαη Θεζζαινλίθεο – Κσλζηαληηλνύπνιεο.
Με ηε γξακκή απηή απνθεύγνληαλ ε ζπκθόξεζε ηνπ ζηαζκνύ Θεζζαινλίθεο,
όηαλ επξόθεηην γηα πξντόληα πνπ δηαθηλνύληαλ πξνο ην βνξξά ησλ Βαιθαλίσλ
αιιά θαη πξνο ηε δπηηθή Μαθεδνλία.
Γηα ηελ ελσηηθή απηή γξακκή είδακε ηελ αλαθνξά ηνπ Grohmanm. Δίρε
κήθνο 26,566 ρκ. Λεηηνύξγεζε ιίγεο δεθαεηίεο. Τν 1921 μειώζεθε θαη κεηαθέξζεθαλ ηα πιηθά ηεο από ηνλ Διιεληθό Σηξαηό ζηε Μηθξά Αζία γηα λα απόθαηαζηαζεί ε γξακκή Σκύξλεο – Αθηόλ Καξαρηζάξ πνπ ηελ είρε θαηαζηξέςεη ν
ηνπξθηθόο ζηξαηόο θαηά ηελ ππνρώξεζή ηνπ.
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