Επιστροφή των νέων στα χωριά
Στις μέρες μας (2012), όλοι έχουμε ακούσει, νιώσει ή «απειληθεί»
από την οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελληνική επικράτεια. Η
κρίση αυτή στρέφει όμως όλο και περισσότερο κόσμο στην αγροτική
οικονομία.
Η ανάγκη για ηπιότερους και
ποιοτικούς ρυθμούς ζωής, καθώς
και η εξασφάλιση τουλάχιστον των
αναγκαίων της διαβίωσης, έκαναν
τους νέους και σοβαρότατα
πληττόμενους, να υιοθετούν όλο
και
περισσότερο
την
ιδέα
επιστροφής και εγκατάστασης στο
χωριό ως βιοποριστική λύση.
Αρωγός σ' αυτό αποτελεί και
το γεγονός ότι πλείστοι κάτοικοι των πόλεων, σε πρώτη και δεύτερη
γενιά, διατηρούν στενές σχέσεις με τα χωριά τους και διαθέτουν
πρόσβαση σε μικρά ή μεγάλα αγροτεμάχια που μπορούν να
καλλιεργηθούν. ‘Ως κυρίαρχη επιλογή ενασχόλησής τους θεωρείται η
γεωργία που συνήθως εξασκείται ταυτόχρονα με άλλα τεχνικά
επαγγέλματα, όπως του σιδηρουργού, του ξυλουργού, του κουρέα,
του παντοπώλη του χτίστη, του
μηχανικού οχημάτων…
Αρκετοί, λοιπόν, κάτοικοι των
μεγαλουπόλεων σκεπτόμενοι ότι τα
επόμενα χρόνια σοβαρή αξία θα
έχει μόνο ό,τι σχετίζεται άμεσα με
την παραγωγική διαδικασία και
μάλιστα τον πρωτογενή τομέα
επιλέγουν το χωριό. Ένα κύμα
φυγής αντιστρόφως ανάλογο με αυτό της αστυφιλίας που άνθισε τις
δεκαετίες του '50 και του '60 ερημώνοντας τα χωριά.
Ένας τέτοιος τόπος που μπορεί και παρέχει την δυνατότητα
επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης των νοικοκυριών είναι η Ειδομένη.

Η αγροτική οικονομία της βασίζεται
στον εύφορο κάμπο του Αξιού, ο οποίος
προσφέρει απλόχερα τα προϊόντα του στα
νοικοκυριά ενισχύοντας το εισόδημά τους.
Η μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα
της περιοχής (Πολύκαστρο - Αξιούπολη Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) παρέχει ανέσεις,
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλα.
Οι "ετεροδημότες" αλλά και οι κάτοικοι ήδη έχουν αναπτύξει
μικρούς λαχανόκηπους ως επιπλέον
εισόδημα οικιακής οικονομίας.
Ευελπιστούμε ο τόπος μας, η
Ειδομένη, να αποτελέσει πόλο έλξης των
νέων αυτών εσωτερικών μεταναστών, των
ετεροδημοτών ή και οποιουδήποτε θελήσει
να εγκατασταθεί στην Ειδομένη, από τα
μεγάλα αστικά κέντρα, αφού μπορεί να
προσφέρει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, αλλά κυρίως να
εξασφαλίσει τις συνθήκες επιβίωσής τους με παράλληλη ενδυνάμωση
του οικισμού της Ειδομένης.
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