Οι Εμπειρίες ενός Ποδηλάτη από την Ειδομένη

Τν ρσξηό Ειδομένη ην γλώξηζα κέζα από ηε θηιία κνπ κε θάπνηνλ θάηνηθό ηεο.
Είρα αθνύζεη γηα ηελ πύιε ηεο Επξώπεο, ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Εηδνκέλεο, αιιά
κέρξη εθεί.
Τελ πξώηε θνξά πνπ επηζθέθηεθα ηνλ ηόπν απηόλ ήηαλ
ιίγν πξηλ ην Πάζρα, όπνπ κνπ έθαλε εληύπσζε ε νκνξθηά ηνπ
ηνπίνπ θαη ε ελαιιαγή από θάκπν ζε ιόθν, ηα ρξώκαηα ηεο
θύζεο θαζώο θαη ε πξσηλή ζέα ηνπ όξνπο Τδέλα.
Εθεί ζπλάληεζα θάπνηνπο από ηνπο θαηνίθνπο, γλώξηζα ηε
θηινμελία θαη ηε δεζηαζηά ηνπο, πεξπάηεζα κέζα ζηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ θαη γεληθά
κε κηθξνύο πεξηπάηνπο γλώξηζα ηελ απιή θαη γλήζηα θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ρσξηνύ.
Φεύγνληαο ππνζρέζεθα πσο κε ηελ πξώηε επθαηξία ζα επηζθεθηώ μαλά ηνλ
πνιύ θηιηθό απηό ηόπν.
Έηζη ινηπόλ, ην θαινθαίξη ηνπ 2011, αξρέο Ινπλίνπ, ζε κνλνήκεξε εθδξνκή κε
ηελ ζύδπγό κνπ, απνθαζίζακε λα κεηαβνύκε ζε έλαλ πξννξηζκό θνληηλό ζηελ
Θεζζαινλίθε, κε θπζηθή νκνξθηά θαη εληειώο θπζηνινγηθά θαηαιήμακε ζηελ Εηδνκέλε,
δεδνκέλνπ όηη απέρεη θάπνπ 75 ρηιηόκεηξα από ηε Θεζζαινλίθε.
Πξσηλέο ώξεο θηάζακε ζην θίιν κνπ θαη κέζα ζηελ απόιπηε εζπρία ήπηακε θαη
απνιαύζακε ηνλ θαθέ καο.
Αξγόηεξα απνθαζίζακε λα κνπ δείμεη ηε γύξσ πεξηνρή κε πνδήιαηα, ελώ νη
γπλαίθεο ζνπιαηζάξηδαλ κέζα ζνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ.
Ξεθηλήζακε κηα άλεηε δηαδξνκή ηξηώλ ρηιηνκέηξσλ κε άζθαιην έσο ην δηπιαλό
ρσξηό Δνγάλε θαη ηε βξύζε ηνπ.
Η δηαδξνκή ήηαλ άλεηε, ρσξίο
δπζθνιία, ηελ νπνία νλόκαζα
διαδρομή 1 θαη απνηειεί ηδαληθή
δηαδξνκή ελόο πνδειάηε, επεηδή
είλαη
κηα
δηαδξνκή
αζθαιηνζηξσκέλε, ρσξίο πνιιά
απηνθίλεηα θαη ζπλνιηθή απόζηαζε
έμη ρηιηνκέηξσλ. Καη αλ ζπλδπαζηεί κε
ελδηάκεζε ζηάζε ζηε βξύζε ηνπ
νηθηζκνύ Δνγάλε απνηειεί ηελ ηέιεηα
δηαδξνκή γηα βόιηα κε πνδήιαην.
Καηά ηελ επηζηξνθή κνύ έδεημε
ηε δηαζηαύξσζε γηα ηε γέθπξα ηνπ

Αμηνύ πνηακνύ θαη ηνλ δξόκν πξνο ην ηεισλείν Επδώλσλ, ζπλνιηθή απόζηαζε από ηελ
Εηδνκέλε ζηα δέθα ρηιηόκεηξα κε άζθαιην θαη άλεπ δπζθνιίαο δηαδξνκή, ηελ νπνία
νλόκαζα διαδρομή 2 θαη ζεσξείηαη ε επόκελε εύθνιε δηαδξνκή αξθεηώλ ρηιηνκέηξσλ.
Επηζηξέςακε θαη επηζθεθηήθακε γηα ιίγν ην ηνπηθό παξαδνζηαθό θαθελεδάθη
ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ όπνπ δνθηκάζακε ηα εδέζκαηα θαη ήπηακε έλα ηζηπνπξάθη.
Μεηά βάιακε ηελ ςεζηαξηά ζε ιεηηνπξγία ζην ζπίηη, όπνπ ηηο γεύζεηο ησλ ςεηώλ
ζπλόδεπε ν ηνπηθόο εκίγιπθνο νίλνο παξαγσγήο ηνπ θίινπ καο.
Τν απόγεπκα απνθαζίζακε λα θάλνπκε κία αθόκα εμόξκεζε κε ηα πνδήιαηα.
Ξεθηλήζακε γηα ηνλ πνηακό Αμηό, πεξάζακε ηηο γξακκέο θαη ζπλερίζακε ζε
ρσκαηόδξνκν πξνο ην Πνηάκη.
Τν κάηη γπξόθεξλε ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαπηύζζνληαλ ζε έλαλ θαηαπξάζηλν
(θαιακπόθηα) αιιά θαη θίηξηλν (ειίαλζνη) θάκπν.Τε ρσκάηηλε δηαδξνκή θαη ηε ζπλνιηθή
απηή πνξεία ηελ νλόκαζα διαδρομή 3, ζπλνιηθνύ κήθνπο έμη ρηιηνκέηξσλ κε ζρεηηθή
δπζθνιία σο πξνο ην ρσκάηηλν (άβνιν) κέξνο.
Εδώ κνπ εμήγεζε ν θίινο κνπ όηη κπνξεί θαλείο λα θηλεζεί δίπια ζην πνηάκη θαη
λα κεηαβεί ζηελ γέθπξα ηνπ Αμηνύ πνηακνύ θαη λα επηζηξέςεη δηα κέζνπ ηεο δηαδξνκήο
δύν ζην ρσξηό θαη ηελ νπνία νλόκαζα μεγάλη διαδρομή 4 ζπλνιηθνύ κήθνπο δέθα
ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ, είλαη όκσο γηα πην απαηηεηηθνύο πνδειάηεο πνπ ζέινπλ λα
ζπλδπάζνπλ ρηιηόκεηξα ζε δπν πξνθίι ρώκαηνο θαη αζθάιηνπ.
Με ην πνπ επηζηξέςακε δήηεζα λα κνπ πεη γηα άιιεο δηαδξνκέο θαη κνπ έδεημε, κε
ην απηνθίλεην πιένλ, κηα δηαδξνκή ρσκάηηλε πνπ αλεβαίλεη ζηελ ηνπνζεζία Ακπέιηα
κηθξήο δηάξθεηαο αιιά κε ελαιιαγή ηηο αλεθόξεο θαη ηηο θαηεθόξεο θαη ρσκάηηλε ζε όιε
ηε δηάξθεηα, γηα κηθξέο απαηηεηηθέο δηαδξνκέο, ηελ νπνία νλόκαζα διαδρομή 5.
Μεηά ζπλερίζακε πξνο ηνλ ηνπηθό
ινθίζθν
νλόκαηη
Κνπξί,
θαη
πξαγκαηνπνηήζακε ην γύξν ηνπ.
Η ρσκάηηλε δηαδξνκή θαη ε ζρεηηθή
δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη κε αλεθνξηέο
θαη θαηεθνξηέο θαζηζηνύλ ηε δηαδξνκή
ειαθξώο δύζθνιε, κεγάιεο δηάξθεηαο
θαη κε ζπλερόκελε ελαιιαγή ηνπίνπ θαη
ρξσκάησλ, είλαη απηό πνπ δεηάεη ν
θπζηνιάηξεο mountain biker, ηελ νπνία
νλόκαζα δηαδξνκή 6.
Μεηά από αξθεηέο αλεθόξεο θαη
θαηεθόξεο απνδεκηώλεζαη από ηελ
θνξπθή ηνπ ιόθνπ βιέπνληαο όιε ηελ
πεδηάδα θαη ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ
Αμηνύ, κηα ππέξνρε παλνξακηθή ζέα...

Έθπγα κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο από ηηο δηαδξνκέο θαη ηε θηινμελία.
Δηεγήζεθα ηελ εκεξήζηα εθδξνκή ζε θίινπο θαη ην πόζν θαιά πέξαζα ζπλδπάδνληαο
ην πνδήιαην ζαλ δξαζηεξηόηεηα θαη γεληθόηεξα ηελ εμόξκεζε πξνο ηε θύζε θαη ηελ
επαξρία ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε από ηε Θεζζαινλίθε.
Σε άιιε επθαηξία κε ηε ζύδπγό κνπ επηζθεθηήθακε ηελ
Εηδνκέλε, ζηαζκεύζακε ην απηνθίλεην ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ,
πήξακε ηα πνδήιαηά καο θαη αθνινπζήζακε ηε δηαδξνκή έλα
πξνο ηε βξύζε ηνπ Δνγάλε θαη επηζηξνθή κε ηειηθό πξννξηζκό
ηελ επίζθεςε ζην παξαδνζηαθό θαθελεδάθη ηνπ ρσξηνύ.
Η δηαδξνκή άξεζε ζηελ ζύδπγό κνπ πνπ ηελ βξήθε άλεηε μεθνύξαζηε θαη
όκνξθε θαη κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία καο ζηνπο θύθινπο καο θαζώο θαη ηελ επηινγή ηεο
Εηδνκέλεο σο ηδαληθνύ θαη πνιύ θνληηλνύ πξννξηζκνύ απόδξαζεο από ηελ πόιε ηεο
Θεζζαινλίθεο.

