
Η «Ειδομένη των άλλων» 

Η Οκάδα Γηαρείξηζεο Ιζηνζειίδαο Δηδνκέλεο, εδώ θαη κηα δεθαεηία, ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηε δηαθύιαμε ηεο ηζηνξίαο καο, θάλνληαο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
αλάηαζε ηεο πεξηνρήο καο θαη ηε βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ δωήο ηωλ θαηνίθωλ. 

Η Δηδνκέλε πξωηαγωλίζηεζε ζηα δξώκελα ηνπ πξνζθπγηθνύ-κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο, ωο ε 
πύιε εμόδνπ πξνο ηελ Δπξώπε. Οη πξόζθπγεο-κεηαλάζηεο ηειηθά απνκαθξύλζεθαλ θαη 
ζηακάηεζε (κάιινλ πξνζωξηλά) ην δξάκα θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο. ήκεξα όια απηά απνηεινύλ 
κηα αλάκλεζε. Παξέκεηλε όκωο ν όξνο «Δηδνκέλε» λα πεξηγξάθεη κηα άζρεκε θαηάζηαζε 
ζπζρεηηδόκελε κε ηνπο πξόζθπγεο-κεηαλάζηεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο ηνπο. Με ιύπε πιένλ 
αληηθξίδνπκε ζε δηάθνξα δεκνζηεύκαηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Δηδνκέλε γηα λα ζπκπεξηιάβεη όινπο 
ηνπο πξνζθπγηθνύο θαηαπιηζκνύο θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δωήο ηωλ αλζξώπωλ ηνπο. 

Αθνξκή ζηάζεθε ην πξόζθαην δεκνζίεπκα πνπ ηηηινθνξείηαη „„Η «Δηδνκέλε» ηωλ Ρνκά ζηε 
Βόξεηα Διιάδα‟‟. Η αλαθνξά απηή δελ είλαη ε κόλε. Θπκίδνπκε: 

 H «Δηδνκέλε ηεο Πάηξαο» 

 Μ. Βαξβηηζηώηεο: «Δηδνκέλε ηεο Αηηηθήο» ν θαηαπιηζκόο ζην Διιεληθό 

 Να κε γίλεη λέα Δηδνκέλε ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο 

 Γ. Βίηζαο: Η Αραΐα δελ πξέπεη λα γίλεη λέα Δηδνκέλε 

 Έβξνο: Φόβνη γηα λέα “Δηδνκέλε” – πλερήο αύμεζε ηεο ξνήο πξνζθύγωλ θαη κεηαλαζηώλ 
κέζω ηνπ Έβξνπ πνηακνύ 

 Αλδξέαο Καηζαληώηεο: Ληκάλη Πάηξαο, "Νέα Δηδνκέλε" 

 Ο Πεηξαηάο θηλδπλεύεη λα κεηαηξαπεί ζε λέα Δηδνκέλε 

 Νέα Δηδνκέλε εηνηκάδνπλ ζηα Γηαβαηά 

Η «Δηδνκέλε ηωλ άιιωλ» θαηαπιηζκώλ, ηωλ απάλζξωπωλ ζπλζεθώλ δηαβίωζεο θαη ν θαη‟ απηόλ 
ηνλ ηξόπν ραξαθηεξηζκόο ηεο ζηηο «θξαζενινγίεο ηωλ δεκνζηνγξάθωλ» θαηαδηθάδεη ηνλ ηόπν θαη 
ηνπο αλζξώπνπο καο ζε απαμίωζε. αο μαλαξωηάκε, ινηπόλ, όινπο εζάο ηνπο 
«εηδνκελνπιάζηεο»: 

 Γηαηί δελ αλαθέξαηε όηη ν πξνζθπγηθόο θαηαπιηζκόο ήηαλ παξάλνκνο θαη ηνλ απνθαιέζαηε 
παξάηππν; 

 Γηαηί απνζηωπάηε ηελ ηζηνξηθόηεηα ηεο Δηδνκέλεο, ηελ νπνία αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο ζην 
έξγν ηνπ; 

 Γηαηί δελ αλαθέξαηε όηη ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Δηδνκέλεο γηα δεθαεηίεο απνηεινύζε 
ζεκείν ειπίδαο ηωλ Διιήλωλ λόκηκωλ κεηαλαζηώλ ζηελ επηζηξνθή ηνπο από ηελ Γεξκαλία;  

 Γηαηί επηιέμαηε, ηέινο, από ηνλ θήπν ηεο Δηδνκέλεο λα κπξίζεηε ην ινπινύδη-πηώκα 
(Amorphophallus titanum) ή corpse flower, όπωο ιέγεηαη ζηα 
αγγιηθά, θαη όρη ηα ππέξνρα ηξηαληάθπιιά ηεο; 

θεθηείηε λα ηαπηίδακε, γηα παξάδεηγκα, ηελ ιέμε αξζξνγξαθία 
κε ηελ ιέμε παξαπιάλεζε! 

ηέιλνπκε ζε όινπο έλα κήλπκα: Φηάλεη ε δπζθήκεζε ηνπ 
ηόπνπ καο. 

αο θαινύκε λα κπξίζεηε ηελ άλνημε ζηελ Δηδνκέλε. Σνικήζηε. 

Οκάδα Γηαρείξηζεο Ιζηνζειίδαο Δηδνκέλεο 
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