ΕΙΔΟΜΕΝΙΩΤΙΣΣΕΣ
Το παρών άρθρο είναι αφιερωμένο ςτην
«Ειδομενιώτιςςα» γυναίκα, που ςτηρύζοντασ το
ςπιτικό τησ και αναπτύςςοντασ παρϊλληλα
δραςτηριότητεσ οικονομικϋσ και πολιτιςμικϋσ,
ςυνϋβαλλε ςτην ανϊπτυξη τόςο τησ οικιακόσ
οικονομύασ όςο και τησ Ειδομϋνησ.
Διαχρονικό η παρουςύα τησ Ειδομενιώτιςςασ ςτην
ενεργό οικονομικό ζωό τησ οικογϋνειασ. Η
απαςχόληςό τησ, λοιπόν, εντόσ τησ οικογϋνειασ
αλλϊ και ςε εξωτερικϋσ εργαςύεσ ό επιχειρηματικϋσ
δρϊςεισ
δημιούργηςε
την
ανϊγκη
τησ
ςυναναςτροφόσ και τησ αναψυχόσ τησ.
Έτςι, το 2009 μετϊ την επαναλειτουργύα του ςυλλόγου τησ Ειδομϋνησ, τϋθηκε ωσ
αύτημα η δημιουργύα μιασ επύ μϋρουσ ομϊδασ. Η ομϊδα γυναικών, που ονομϊςτηκαν
«Ειδομενιώτιςςεσ», «αναδύθηκε» μϋςα από τουσ κόλπουσ του Μορφωτικού Συλλόγου
Ειδομϋνησ, αποτελώντασ ταυτόχρονα το πιο ςημαντικό κομμϊτι του ςυλλόγου.
Το τμόμα αυτό δημιουργόθηκε από ϋνα μικρό πυρόνα γυναικών που με τον καιρό
εξελύχθηκε ςε μια πολυμελό και δραςτόρια ομϊδα.
Αρχικϊ ο ςτόχοσ που τϋθηκε από την ομϊδα και τα μϋλη τησ όταν η ςύςφιξη των
ςχϋςεων μεταξύ των κατούκων, η διϊδοςη του πνεύματοσ αλληλεγγύησ και το
κυριότερο το να μπορϋςει η γυναύκα Ειδομενιώτιςςα να αναπτύξει μαζύ με τισ ϊλλεσ
γυναύκεσ τουσ προβληματιςμούσ τησ για
τη φθύνουςα πορεύα του τόπου.
Στην πορεύα ϊρχιςε η ομϊδα να ϋχει
ανηςυχύεσ για την καλυτϋρευςη του
βιοτικού επιπϋδου τησ περιοχόσ μασ, την
πολιτιςμικό ανϊπτυξη του τόπου μασ,
την ενημϋρωςη και προςπϊθεια επύλυςησ
των προβλημϊτων που αναφύονται
καθημερινϊ.
Η ομϊδα των γυναικών ςυμβϊλει ςτην
πνευματικό και πολιτιςμικό ανϊπτυξη
των μελών και
τησ γυναικεύασ
δημιουργικότητασ, ςτην επύλυςη κοινωνικών, πολιτιςτικών και λοιπών προβλημϊτων,
ςτην επιμόρφωςη των μελών, ςτη διϊδοςη και διϊςωςη των παραδόςεών μασ, ςτην
παροχό φιλανθρωπικόσ βοόθειασ ςε ϊτομα που την ϋχουν ανϊγκη, ςτη βελτύωςη των
ςυνθηκών ζωόσ των κατούκων μασ, και την προςταςύα και αναβϊθμιςη του
περιβϊλλοντοσ.

Η δραςτηριοπούηςη του τμόματοσ ξεκύνηςε με
τισ εβδομαδιαύεσ ςυγκεντρώςεισ, κϊθε Τετϊρτη
με τισ μόνιμεσ κατούκουσ και κϊθε Σϊββατο με
ϊτομα που επιςκϋπτονται το χωριό μασ
(ετεροδημότεσ) και μοιρϊζονται ιδϋεσ και
τρόπουσ δρϊςησ για την ανϊπτυξη του χωριού.
Δε χρειϊςτηκε χρόνο να κερδύςει την
εμπιςτοςύνη και την αποδοχό τησ κοινωνύασ και
να αποδεύξει ότι αποτελεύ την ενεργητικότερη
και πλϋον την πιο δραςτόρια μονϊδα του τόπου
μασ.
Με απόφαςη του Συλλόγου Ειδομϋνησ παραχωρόθηκε ωσ χώροσ τησ ομϊδασ μια
αύθουςα του δημοτικού ςχολεύου, που με πολύ ζόλο διαμόρφωςαν μετατρϋποντασ το
εγκαταλειμμϋνο κτύριο ςε ϋνα όμορφο περιβϊλλον ςυγκϋντρωςησ, πλόρωσ
εξοπλιςμϋνο, που μπορεύ να προςφϋρει καφϋ ό αναψυκτικϊ και να δεχθεύ επιςκϋψεισ
από ϊλλουσ ςυλλόγουσ ό ομϊδεσ
προςκεκλημϋνων.
Σε αυτόν το χώρο ςχεδιϊζονται οι επόμενεσ
εκδηλώςεισ, ςυζητούνται τα τρϋχοντα
προβλόματα και αναζητούνται λύςεισ
καθώσ επύςησ εκφρϊζονται γνώμεσ και
προτϊςεισ που θα μπορούςαν να
βελτιώςουν το βιοτικό επύπεδο του χωριού.
Η ομϊδα δραςτηριοποιεύται πολιτιςμικϊ
κυρύωσ και δύνει το παρών με ςυμμετοχό ςε
ετόςιεσ χοροεςπερύδεσ και πραγματοπούηςη εκδρομών.
Στουσ δύςκολουσ καιρούσ μασ, με την απομόνωςη και την αποξϋνωςη του ανθρώπου,
οι «Ειδομενιώτιςςεσ» γυναύκεσ επιμϋνουν
πωσ ενωμϋνεσ μπορούν να πετύχουν πολλϊ
και να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη του τόπου
και την διαςφϊλιςη την πολιτιςτικόσ τουσ
κληρονομιϊσ.
Μια γλυκιϊ νότα ςτην καθημερινότητα των
κατούκων τησ Ειδομϋνησ, η «Ειδομενιώτιςςα»
γυναύκα, ςε μια εναλλακτικό επιλογό
εκτόνωςησ και δημιουργύασ.
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