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Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος δρόµος
που ενώνει την Ειδοµένη και το τελωνείο του
σιδηροδροµικού σταθµού µε το τελωνείο των
Ευζώνων και τον άξονα της ΠΑΘΕ. Το έργο
της κατασκευής της γέφυρας του Αξιού µε τις
προσβάσεις προς την Ειδοµένη και τους
Ευζώνους κόστισε 12,6 εκατ. ευρώ"Η
σύνδεση των δύο τελωνείων µεταξύ τους µε
ένα σύγχρονο και λειτουργικό δίκτυο είναι
έργο εθνικής σηµασίας, ενώ το έργο
εξυπηρετεί
τους
κατοίκους
και
τους
επισκέπτες του νοµού Κιλκίς, οι οποίοι στο
παρελθόν ταλαιπωρούνταν από το οδικό
δίκτυο που απέκοπτε το νοµό", ανέφερε
σχετικά ο γενικός γραµµατέας της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Τσιότρας
Μέχρι σήµερα, προκειµένου να βρεθεί
κάποιος από το τελωνείο της Ειδοµένης στο
τελωνείο των Ευζώνων, έπρεπε να διανύσει
όλη την απόσταση προς την Αξιούπολη,
δηλαδή µία διαδροµή περίπου 20 χλµ. και να
επιστρέψει. Σήµερα η διαδροµή είναι µόλις 3,4
χλµ., όσο και το µήκος του νέου δρόµου που
κατασκευάστηκε. Όπως εξήγησε ο κ.
Τσιότρας, για τη διάβαση της οδού από τον
Αξιό ποταµό κατασκευάστηκε γέφυρα µήκους
300 µέτρων και επίσης µια άνω διάβαση της
ηλεκτροκίνητης σιδηροδροµικής γραµµής, µια
άνω διάβαση της οδού διέλευσης των
φορτηγών του τελωνείου και µια κάτω
διάβαση αγροτικής οδού, προκειµένου οι
µετακινήσεις να γίνονται µε τη µέγιστη δυνατή
ασφάλεια και να εξυπηρετούνται όλοι οι
πολίτες Για τη σύνδεση της νέας οδού µε την
επαρχιακή οδό Αξιούπολης – Ειδοµένης
κατασκευάστηκε ισόπεδος κόµβος και για τη
σύνδεση µε τον ΠΑΘΕ αναµορφώθηκε ο
υπάρχων κόµβος. Επίσης, κατασκευάστηκε

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ειδοµένης λειτούργησε από
την τουρκοκρατία µέχρι το 1996. Εκ των
πραγµάτων, η λειτουργία του χωρίζεται σε τρεις
περιόδους: Α΄ περίοδος (Τουρκοκρατία, ως το
1913), Β΄ περίοδος (1913-1949) και Γ΄ περίοδος
(1950-1996).
Α΄ περίοδος (Τουρκοκρατία, ως το 1913)
Στο Σέχοβο, όπως ονοµαζόταν η Ειδοµένη,
λειτούργησε το ελληνικό σχολείο από το 1870.
Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει ο Τιµοθεάδης
ερευνώντας
τα
αρχεία
του
υπουργείου
Εξωτερικών,
συνάγοντας
τις
αποδείξεις
πληρωµής του µισθού του δασκάλου ή της
συνδροµής υπέρ του σχολείου, και τους
καταλόγους των εκπαιδευτικών προϋπολογισµών
του ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης αυτό
περί τους 150 µαθητές ετησίως. Ο αριθµός αυτός
είναι απόλυτα δικαιολογηµένος, καθώς η ηλικία
των
µαθητών
δεν
ήταν
αυστηρά
προκαθορισµένη. Υπήρχαν, σύνηθες φαινόµενο,
µαθητές µέχρι και 16 ετών που φοιτούσαν χωρίς
να καταφέρνουν όλοι να απολύονται για
διαφόρους λόγους. Ούτε οι τάξεις, µε τη µετέπειτα
µορφή τους, υπήρχαν, αλλά αυτές ορίζονταν ως
το σύνολο µαθητών που είχαν το ίδιο µάθηµα.
Και βέβαια σύστηµα διδασκαλίας δεν µπορούσε
να εφαρµοσθεί άλλο από το αλληλοδιδακτικό
προς εκµάθηση ανάγνωσης και γραφής, το οποίο
εξαντλούνταν στο επίπεδο ευχερούς ανάγνωσης
εκκλησιαστικών βιβλίων.Οι δάσκαλοι της εποχής
αυτής,
συνήθως
«γραµµατοδιδάσκαλοι»,
µισθοδοτούνταν στην αρχή από την ελληνική
κοινότητα και αργότερα από το ελληνικό κράτος
δια του Προξενείου Θεσσαλονίκης και µέσω της
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, για να µη
φανεί ότι πληρώνονταν απευθείας ∆ιαθέτοντας

άφθονο χρήµα, η βουλγαρική προπαγάνδα
κατόρθωσε να διεισδύσει στους πατριαρχικούς
του Σεχόβου ιδρύοντας και βουλγαρικό σχολείο.
Σε αγαστή συνεργασία µε την Ουνία, πίεζαν τους
κατοίκους να προσχωρήσουν στην Εξαρχία.
Αποσπούσαν
δια
της
βίας
δηλώσεις
προσχώρησης, που όµως δεν γίνονταν πάντα
πιστευτές από τις διοικητικές αρχές της Γευγελής,
στις οποίες απευθύνονταν. Απειλές ασκούνταν
και στους δασκάλους του ελληνικού σχολείου,
από τους κοµιτατζήδες, όπως και στους γονείς,
απαγορεύοντάς τους να στέλνουν τα παιδιά τους
στο ελληνικό σχολείο( .Η κατάσταση άρχισε να
µεταβάλλεται όταν, κατά τη διάρκεια του
Μακεδονικού Αγώνα, έγινε αισθητή στην περιοχή
η δράση των ελληνικών ανταρτικών σωµάτων.
Οργανώθηκε η επιτροπή αµύνης του χωριού, οι
κοµιτατζήδες δεν µπορούσαν πια να εκβιάζουν µε
την ίδια ευκολία και το βουλγαρικό σχολείο
έκλεισε το 1905.Το καλοκαίρι του ίδιου έτους,
σύµφωνα µε επιστολή του Μ. ∆ηµάδη (Μ.
∆εράου), ∆/ντή των σχολείων Γουµενίσσης, προς
το Προξενείο Θεσσαλονίκης, διορίζεται δάσκαλος
ο ∆ηµήτριος Παπαστεφάνου στο σχολείο του
Σεχόβου. Ο ∆εράου επισκέπτεται και το Σέχοβο
παρέχοντας πληροφορίες για τις οργανωτικές
προσπάθειες
εναντίον
της
βουλγαρικής
προπαγάνδας (Ο Γρηγόριος Παπαζαφειρίου
(1881-1954), εκ Σεχόβου, τελειώνοντας τις
εγκύκλιες σπουδές στο χωριό του φοιτά κατόπιν
στο
Ελληνικό
Γυµνάσιο
Θεσσαλονίκης,
λαµβάνοντας µάλιστα και υποτροφία ανά
τετραµηνία 2 λίρες οθωµανικές(Τιµοθεάδη Τιµ.,
όπου παραπάνω σ. 237.). Είναι προφανές ότι
ήταν προορισµένος για δράση στον αγώνα. Έτσι,
κατόπιν συστάσεως του Γενικού Προξένου
Θεσσαλονίκης,εισήχθη
στο
∆ιδασκαλείο
Θεσσαλονίκης,
σπούδασε
δάσκαλος
και
διορίσθηκε σε διάφορα χωριά (και στο Σέχοβο),
όπου του ανέθεταν εµπιστευτικές υπηρεσίες.
Είχε εντολή να τονώσει το ηθικό των κατοίκων και
να εξάψει τα πατριωτικά τους αισθήµατα. Του
παρέδιδαν επίσης όπλα και πολεµικό υλικό για να
τα µεταφέρει και να τα παραδώσει στα Κέντρα
Αµύνης του Μακεδονικού Αγώνα Τα ονόµατα των
υπολοίπων δασκάλων της περιόδου δεν έχουν
σωθεί επειδή δεν υφίσταται αρχείο.
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ισόπεδος κόµβος µε τον αγροτικό δρόµο,
ώστε όλο το αγροτικό δίκτυο της περιοχής να
επικοινωνεί και να καταργηθούν οι ισόπεδες
διαβάσεις των οδών µε τη σιδηροδροµική
γραµµή. ∆ιεθνής σύνδεση "Το έργο έχει
µεγάλη αξία, όχι µόνο τοπική αλλά και σε
επίπεδο διεθνών συνδέσεων για τη χώρα, ενώ
σηµαντικά θα είναι τα οφέλη και για τους
επαγγελµατίες,
εµπόρους,
βιοµηχάνους,
µεταφορείς και αγρότες της περιοχής και της
Κεντρικής Μακεδονίας", παρατήρησε ο κ.
Τσιότρας. Η κατασκευή της γέφυρας του Αξιού
είναι ένα από τα επτά µεγάλα οδικά έργα της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο
είχε κινδυνεύσει να ακυρωθεί. "Κατορθώσαµε
να το απεµπλέξουµε, να εξασφαλίσουµε τη
χρηµατοδότησή του, να το δηµοπρατήσουµε,
να το συµβασιοποιήσουµε τον Αύγουστο του
2006 και να το παραδώσουµε στην
κυκλοφορία µέσα στο χρονοδιάγραµµα που
είχαµε θέσει", σηµείωσε ο γενικός γραµµατέας
της περιφέρειας.
Γυναικείο τµήµα του συλλόγου Ειδοµένης

Το γυναικείο τµήµα του Mορφωτικού sυλλόγου
Ειδοµένης , µε τη Επωνυµία ΄΄Ειδοµενιώτισες΄΄
,δηµιουργήθηκε από την θέληση των γυναικών
κατοίκων της Ειδοµένης , να συµβάλλουν µε τον
τρόπο τους στο ακριτικό αυτό χωριό . Στόχοι του
τµήµατος αποτελούν ,η προσπάθεια ανύψωσης
του πνευµατικού επιπέδου των γυναικών του
χωριού, η ανάπτυξη της µεταξύ τους αλληλεγγύης
αλληλοβοήθειας και αλληλοεκτίµησης, η ανάπτυξη
της γυναικείας δηµιουργικότητας σ' όλες τις
µορφές της, η διάσωση των λαϊκών παραδόσεων
του χωριού, και των τοπικών εθίµων. Το γυναικείο
τµήµα στεγάζεται στο ιστορικό ∆ηµοτικό σχολείο
που παραχωρήθηκε από τον ∆ήµο Αξιούπολης
στον Σύλλογο Ειδοµένης. Εκεί ο επισκέπτης
µπορεί να επισκεφτεί τον χώρο να κεραστεί από
τα µέλη του τµήµατος κάποιο ρόφηµα , να γευτεί
κάποιο έδεσµα παρασκευής των µελών . Κάθε
τέταρτη έχει οριστεί ηµέρα συνάντησης
των
µελών του τµήµατος για τον σχεδιασµό των
επικείµενων εκδηλώσεων , χωρίς να αποκλείεται
οποιοσδήποτε επισκέπτης.

