Ειδομένη
ηο καηαθύγιο ηηρ θςζικήρ ομοπθιάρ
Η Εηδνκέλε, έλαο ηόπνο άγλσζηνο αθόκε γηα
ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκό θαη
ηελ ηζηνξία ηνπ. Έλαο ηόπνο αλαμηνπνίεηνο,
ρσξίο παξεκβάζεηο ζε απόζηαζε πεξίπνπ εβδνκήληα ρηιηνκέηξσλ από ηε Θεζζαινλίθε,
πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό. Οη ελαιιαγέο ησλ ιόθσλ, ηνπ βνπλνύ θαη
ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ κε ηελ θνηιάδα ηνπ Αμηνύ πνηακνύ, πξνζθέξνπλ ζηνπο
επηζθέπηεο παλέκνξθεο δηαδξνκέο νη νπνίεο παξακέλνπλ αλεμεξεύλεηεο θαη
πεξηκέλνπλ λα ηηο αλαθαιύςνπκε.
Γλσξίδνληαο ηνλ ηόπν απηό κέζα από ηηο εηθόλεο
θαη ηηο ιέμεηο μεθηλάκε ηε δηαδξνκή καο αθνινπζώληαο ηελ εζληθή νδό πξνο ηα ζύλνξα. Σύληνκα βξηζθόκαζηε ζηνλ Αμηό πνηακό θαη πάλσ από
ηε γέθπξα αληηθξίδνληαο ηνλ εύθνξν θάκπν ηεο
Εηδνκέλεο θαη ζην βάζνο ην θηήξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Εηδνκέλεο.
Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ήηαλ ρώξνο πνπ
ζπγθέληξσλε επηρεηξήζεηο θαη θόζκν. Σήκεξα
ππάξρεη έλα γξαθηθό θαθελεδάθη, ην νπνίν καο
ππνδέρεηαη ζεξκά, ελώ ν ζηαζκόο, κε ηελ πιήξε ζύγρξνλε εηθόλα ηνπ, πξνδηαζέηεη γηα ηελ
επαλαιεηηνπξγία ηνπ επηβαηηθνύ δξνκνινγίνπ.
Οη ζακώλεο ηνπ ζπκνύληαη παιηέο έλδνμεο επνρέο. ην πεξίπηεξν, ηα θξενπσιεία, ην ηξέλν από
ηε Γεξκαλία. Ιζηνξίεο πνπ αμίδεη λα αθνύζεη ν επηζθέπηεο, γηαηί ηνλ ηαμηδεύνπλ λνεξά ζε άιινπο ρξόλνπο, δσληαλνύο.
Σπλερίδνληαο ηελ πεξηπιάλεζή καο ζην ρσξηό, ζπλαληάκε έλα ηόπν κε πινύζηα ηζηνξία. Μλεκεία ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα, κλεκεία πνπ ζπκίδνπλ ηηο καύξεο
ζειίδεο ηνπ εκθύιηνπ, ην κλεκείν πεζόλησλ ηνπ έπνπο
ηνπ ’40 ζηελ πιαηεία. Σρεδηάδεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε
κηαο ζηήιεο αθηεξσκέλεο ζην πξώην γξαπηό θείκελν
γηα ηελ Εηδνκέλε από ηελ Ιζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε.

Η Εηδνκέλε απνηέιεζε θαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο
πεξηνρήο κέζα από ηε δξάζε ηνπ Καιιηηερληθνύ
Χσξηνύ Εηδνκέλεο, όπνπ άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ηέρλεο εκπλεύζηεθαλ θαη δεκηνύξγεζαλ έξγα κε ζέκα ηνλ ηόπν καο. Απηό ην εγρείξεκα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαβηώζεη ώζηε λα
πξνζειθύζεη αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο, ελώ παξάιιεια ζα ιεηηνπξγήζεη σο μελώλαο.
Ο ηόπνο καο πξνζθέξεη όκνξθα θπζηθά ηνπία
αθνύ εθ δπζκώλ αλέξρεηαη ζε έλαλ ιόθν, όπνπ
βξίζθεηαη ην δάζνο βειαληδηάο θαη εμ αλαηνιώλ
βξέρεηαη από ηνλ Αμηό πνηακό. Τηο δύν μερσξηζηέο
θπζηθέο νκνξθηέο κπνξεί θάπνηνο λα επηζθεθηεί
είηε πεδνπνξώληαο είηε κε πνδήιαην.
Με νξκεηήξην ηελ Εηδνκέλε ν επηζθέπηεο κπνξεί επίζεο λα επηζθεθηεί ηνπο
δπν νηθηζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Εηδνκέλεο θαη έρνπλ λα
πξνζζέζνπλ ηελ δηθή ηνπο ρξνηά ζηελ εμεξεύλεζε. Οη απνζηάζεηο κηθξέο, κόιηο ηξία ρηιηόκεηξα έλζελ θαη έλζελ ηεο Εηδνκέλεο:
Αλ θάπνηνο ζειήζεη λα βξεζεί ζε έλα αξκνληθό ήζπρν πεξηβάιινλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πνιιέο
βξύζεο, ηηο παξαδνζηαθέο εθθιεζίεο θαη ηνπο ήζπρνπο ιηγνζηνύο αλζξώπνπο ππάξρεη θνληηλόο πξννξηζκόο: Ο νηθηζκόο ηνπ Δνγάλε, πνπ βξίζθεηαη κέζα
ζε θαηάθπην δάζνο από πιαηάληα, έλα ρσξηό ησλ
πελήληα θαηνίθσλ, πνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο,
ζηνραζκνύ θαη δεκηνπξγίαο ησλ θαιιηηερλώλ ζε έλαλ μεραζκέλν από ηνλ
ρξόλν πξννξηζκό.
Αλ ν επηζθέπηεο αλαδεηήζεη έλαλ θνληηλό πξννξηζκό πνπ θύξηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ε παξέα ησλ
θπλεγώλ θαη ην ηζηνξηθό Ραβηλέ, ζπληζηνύκε ην
Χακειό. Η θαιή παξέα, ην θξαζί ή ην ηζίπνπξν
θαη ηα εδέζκαηα (ηνπηθά πξντόληα) κέλνπλ αμέραζηα ζηνλ επηζθέπηε.

Γνωπίζοςμε αςηόν ηον ηόπο μέζα από ηιρ εικόνερ και ηιρ λέξειρ
Αρ επιζκεθηούμε ηον ηόπο πος μαρ πεπιμένει

