Κάθε άσχημο ενθυμείται, κάθε όμοπυο ξεχνιέται;
Εκείο ζηελ Ο.Δ.Θ. Εηδνκέλεο δελ μερλάκε ηα όκνξθα πξάγκαηα ηνπ
ηόπνπ καο:
Σην κλεκείν ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ν
ζηαπξόο ηεο δαζθάιαο Αηθαηεξίλεο Χαηδεγεσξγίνπ καο ζπκίδεη ηηο ζπζίεο ησλ δηδαζθαιηζζώλ γηα λα κεηαδώζνπλ ηελ ειιεληθή
ςπρή ζηα λέα παηδηά.
Σην κλεκείν ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ν ηάθνο ηνπ δάζθαινπ Γεώξγηνπ Σηδεξόπνπινπ καο ζπκίδεη ηηο καύξεο ζειίδεο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ζειίδεο εκθύιηνπ ζπαξαγκνύ.
Τν θηίξην ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ καο ζπκίδεη πσο θάπνηε θη εκείο ππήξμακε παηδηά
θαη θνηηνύζακε ζ’ απηό. Λαο ζπκίδεη ηνπο
δαζθάινπο καο, ηνπο ζπκκαζεηέο καο, ηηο
ζθαληαιηέο καο. Οξηνζεηεί ηε θζίλνπζα
πνξεία ηνπ ηόπνπ καο.
Σηελ απιή ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ην γεπεδάθη κε ηηο ζθνπξηαζκέλεο κπαζθέηεο καο
θέξλεη ζην κπαιό αηέιεησηεο αλακεηξήζεηο
όιν ην θαινθαίξη, θάζε απόγεπκα, όηαλ αθόκε ππήξραλ αξθεηά παηδηά γηα λα ζπκπιεξώλνληαη νη νκάδεο.
Δεν σβήνονται αυτά από τη μνήμη μας.
Σηελ πιαηεία, ε πξνηνκή ηνπ Εκκαλνπήι Ιαηζίγαξε,
ηνπ έλδνμνπ Λαθεδνλνκάρνπ από ηελ Ιξήηε, καο
ζπκίδεη ηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Λαθεδνλίαο από ηνλ ηνπξθν-βνπιγαξηθό ελαγθαιηζκό. Ληα
ζηήιε καξκάξηλε πξνζκέλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο γηα
λα καο ζπλδέζεη κε ηελ αξραία Εηδνκέλε ηεο Θζηνξίαο
ηνπ Θνπθπδίδε πξηλ από είθνζη ηέζζεξηο αηώλεο.

Σηελ πιαηεία, ε ζηάζε ηνπ ΙΤΕΚ, λπλ γξακκαηνθηβώηηα ΕΚΤΑ, καο
θέξλεη ζην λνπ βξνρεξά πξσηλά, ηόηε πνπ πεξηκέλακε ην ιεσθνξείν
γηα ην Γπκλάζην θαη ην Κύθεην ηεο Αμηνύπνιεο.
Τν θηίξην ηνπ παιαηνύ παηδηθνύ ζηαζκνύ καο ζπκίδεη ηε λεπηαθή καο
ειηθία, ηα θιάκαηα, ηα γέιηα, ηα παηρλίδηα όηαλ αξρίδακε λα «βγαίλνπκε από η’ απγό καο».
Τν θηίξην ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ καο ζπκίδεη ην
«Ιαιιηηερληθό ρσξηό Εηδνκέλεο», ηε δξάζε πνπ
αλέδεημε ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ
ηόπν καο.
Τν θηίξην ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ καο ζπκίδεη θάηη από ηε κειινληηθή ηνπ ρξήζε σο μελώλα θαη
εθζεζηαθνύ ρώξνπ. Τν θηίξην ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ θσλάδεη γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριόο αλάπηπμεο.
Οη ζηέξλεο θαη νη βξύζεο ηνπ ρσξηνύ, όηαλ αθόκε
δελ ππήξρε λεξό ζηα ζπίηηα καο, ιεζκνλεκέλεο
από ηνπο πνιινύο πνπ δελ ηηο γλώξηζαλ, αιεζκόλεηεο από ηνπο ιίγνπο ελαπνκείλαληεο ηεο παιαηάο
επνρήο, βννύλ γηα ηηο λεσηεξηθέο παξεκβάζεηο καο.
Αλ αλεβνύκε πάλσ ζην «καγηθό ραιί» ηεο επνρήο
καο (drone ην ιέλε ζήκεξα) ζα
δνύκε από ςειά ηνλ Αμηό κε
ηε νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα, ηελ εύθνξε
θνηιάδα (ηνλ θάκπν καο), ηε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή, ην ζηαζκό ηεο Εηδνκέλεο αλαθαηληζκέλν, απαιιαγκέλν από ηε ζειηά ησλ γεγνλόησλ ηεο
πξόζθαηεο πεξηόδνπ κεηαλάζηεπζεο, όπνπ αθνπγόηαλ ην ζξπιηθό «θπζάο θαη ηξσο», ηα ζύλνξα κε
ηελ πόιε ηεο Γεπγειήο, ε ζηηαπνζήθε ηεο ελώζεσο, ην
δαζάθη ηνπ Ινπξί, ηα πςσκαηάθηα κε ηα ζηηνρώξαθα, ηα θαπλνρώξαθα, ηνπο ειίαλζνπο, ηηο
ζπθηέο θαη η’ ακπειάθηα, ηηο ξνδηέο θαη ηηο θαξπδηέο θαη όιεο ηηο θπζηθέο καο νκνξθηέο.

Σηε κεραλή ηνπ ρξόλνπ ππάξρεη αθόκε ν
ηαρπδξόκνο, ν πεξηπηεξάο, ν θσηνγξάθνο,
ν δάζθαινο κε ηε δαζθάια, ν ηεξέαο θαη ν
ςάιηεο ηνπ ρσξηνύ, νη κπαθάιεδεο, νη βνζθνί ησλ δσληαλώλ, ηα θάξα κε ηα βόδηα, νη
πιαλόδηνη πξακαηεπηάδεο, ην παιηό καο πνδήιαην, ην θξέζθν γάια θαη γηανύξηη από ηελ αγειάδα καο, ηα ζθνησκέλα ηξπγόληα από ηνπο θπλεγνύο, νη θεθνηκεκέλνη πξόγνλνί καο
ζηα θνηκεηήξηα. Απηή ε κλήκε πξέπεη λα ραξαρζεί θαη ζηνπο λεόηεξνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο καο.
Ιάπνηε παξαθνινπζήζακε θηλεκαηνγξάθν
ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηεο θνηλόηεηαο
πνπ ρηίζηεθε κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία
ησλ πξνγόλσλ καο, εθεί όπνπ παίδακε ηα
ζεαηξηθά καο ζηηο εζληθέο επεηείνπο, εθεί
όπνπ ζήκεξα κπνξνύλ θαη πξέπεη λα δηνξγαλώλνληαη εθδειώζεηο πνιηηηζκνύ.
Θπκόκαζηε ηε ζηξαηησηηθή ΛΟΛΑ πνπ έθηηαμε ηνλ αζθαιηόδξνκν
κε ηελ Αμηνύπνιε. Σ’ απηόλ ηνλ δξόκν,
ζηελ πιαηεία, θάλακε ηελ παξέιαζή καο
θαη όινη καο ρεηξνθξνηνύζαλ. Μηώζακε
πεξήθαλνη πνπ θξαηνύζακε ηελ ειιεληθή
ζεκαία ζηα ρέξηα καο, αθξίηεο ηεο Ειιάδαο θαη θύιαθεο ησλ παξαδόζεσλ.
Πώο λα μεράζεηο ηηο μπιόζνκπεο θαη ηε
γιπθηά δεζηαζηά πνύ ’βγαδαλ νη κεζέδεο
(βειαληδηέο); Τα ππέξνρα ινπθάληθα από
ηα θξενπσιεία ηνπ ρσξηνύ πνπ ηα ςήλακε ζηε ζόκπα θαη κύξηδε όιν ην ζπίηη;
Τνπο ηξαραλάδεο, ηηο ρπινπίηεο, ηηο θνινθπζόπηηεο; Τν δάζθαιν πνπ κεηά από ρξόληα ζπκάηαη αθόκα ηελ
ξόπηηα πνπ έθηηαρλε ε ρσξηαλή καο θαη ηελ πνπινύζε θάζε κέξα ζην
ζρνιείν θξέζθηα θαη ιαρηαξηζηή;

Τνλ μεληηεκέλν Έιιελα ηεο Γεξκαλίαο πνπ
πάληα δάθξπδε όηαλ έθηαλε κε ην ηξέλν
ζηελ Εηδνκέλε, ζηελ παηξίδα Ειιάδα;
Λε λνκίδεηε όηη... μύπλεζα απόηνκα θαη
δηέθνςα θάπνην όλεηξν. Τα δνύζα όια απηά
θαη θαηέγξαθα ζηε κλήκε κνπ γηα ρξόληα
ηνλ πνιηηηζκό καο, ηελ ηνπηθή καο ηζηνξία θαη
ηνπο αλζξώπνπο καο.
Η Εηδνκέλε είρε πνιιά πνπ ράζεθαλ, έρεη πνιιά
πνπ δελ αμηνπνηήζεθαλ. Θδέεο θαη πξνηάζεηο επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ δελ ειήθζεζαλ ζνβαξά ππ’ όςηλ. Τα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ άιπηα επεηδή πξέπεη λα ππάξρνπλ εζαεί!
Εκείο ζηελ Ο.Δ.Θ. Εηδνκέλεο δελ μερλάκε ηα όκνξθα πξάγκαηα ηνπ
ηόπνπ καο. Οθείινπκε λα ηα ππελζπκίζνπκε ζε όινπο. Δελ μερλάκε
ηελ θιεξνλνκηά καο. Αγσληδόκαζηε γηα ηε δηαθύιαμή ηεο. Ζνύκε.

Οη Δηαρεηξηζηέο ηεο ΟΔΘ Εηδνκέλεο
Θσάλλεο Αλαγλσζηίδεο Εηδνκέληνο
Χξήζηνο Τζνξιίλεο

