Ασηοί ποσ ηόικεζαλ
Η Εηδνκέλε, ν ηόπνο καο ζηνλ νπνίν, ιόγσ θιίκαηνο, δηακόξθσζεο εδάθνπο θαη
επινγίαο ηνπ πνηακνύ Αμηνύ, παξάγεηαη πιήζνο αγξνηηθώλ πξντόλησλ εμαηξεηηθήο
πνηόηεηνο. Είλαη έλαο ηόπνο ζηνλ νπνίν νη θάηνηθνη αζρνινύληαλ αλέθαζελ κε ηε
γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία (άξζξν νηθνλνκηθνί δείθηεο).
Έλαο ηόπνο πνπ, ελώ επδνθηκνύλ θαη κπνξνύλ λα παξαρζνύλ πνιιά πξντόληα,
ιεζκνλήζεθε από ηελ πνιηηεία, εγθαηαιείθηεθε από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ,
επηθέξνληαο ηελ εξήκσζε. Γηαηί άξαγε; Απνξία θαη δηθή καο). Η ηειεπηαία
δεθαπεληαεηία ραξαθηεξίζηεθε από κείσζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ, όπσο επηζήκαλε ε νκάδα
δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο ζε άξζξν ηεο (επηζηξνθή λέσλ ζην ρσξηό).
Σήκεξα ζα κπνξνύζε λα αλαγελλεζεί κε αξθεηή πξνζπάζεηα ν
πξσηνγελήο ηνκέαο. Υπάξρνπλ κεξηθά ζηνηρεία ηθαλά γηα λα
αλαζπλζέζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδξνκή κε απόλ -αιίκνλν!- ην
αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα επηρεηξνύζε θαη ζα ηνικνύζε. Τελ αγσλία
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ θαηνίθσλ, θνξείο όπσο ε δεκνηηθή αξρή,
νη αηξεηνί εθπξόζσπνη, νκάδεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο αιιά θαη
ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο (Οκάδα δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο)
έρνπλ θαζήθνλ λα αθνύλ θαη λα αθνπγθξάδνληαη, λα πξνζπαζνύλ ζηα
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο λα βειηηώζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
θαηνίθσλ.
Εκείο πηζηεύνπκε όηη κπνξνύκε λα θεξδίζνπκε ην κέιινλ ηεο Εηδνκέλεο αμηνπνηώληαο ηνπο πόξνπο ηεο, ηηο
δπλαηόηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Μηα πξόηαζε, κηα ηδέα, πνπ απνζθνπεί αξρηθά
ζηελ πξνζσπηθή επηβίσζε θαη κεηέπεηηα ζηελ νηθνλνκηθή άλζηζε, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ
θνηλσληθή αλάηαζε ηνπ ηόπνπ καο.
Λύζεηο όπσο ε πξνζέιθπζε άλεξγσλ λέσλ πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνύλ κε ηε
γεσξγία θαζώο θαη ε αλάπηπμε αγξνηηθώλ αζρνιηώλ από θαηνίθνπο ή
εηεξνδεκόηεο. Παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο όπσο ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν, ηα
θεπεπηηθά θαη ην κέιη κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Τα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά
θπηά (βόηαλα) είλαη έλαο ηνκέαο πνπ επειπηζηνύκε λα πξνζειθύζεη λένπο θαη
δπλακηθνύο θαιιηεξγεηέο. Άιισζηε ε θξίζε, πνπ έζημε ηδηαίηεξα ηνλ αζηηθό
πιεζπζκό, έζηξεςε πνιινύο λένπο αλζξώπνπο ζηελ αλαδήηεζε επθαηξηώλ
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ζηελ ύπαηζξν.
Ο παιηόο νηλνπαξαγσγόο θνο Γηώξγνο είρε επηζεκάλεη ζην άξζξν καο γηα ηελ ακπεινπξγία: «Θα δείηε, νη
λένη ζα επηζηξέςνπλ ζην ρσξηό θαη ζα ζηξαθνύλ ζηηο παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, θαιπηεξεύνληαο έηζη ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη αλεβάδνληαο ην βηνηηθό επίπεδό ηνπο».
ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝ. Τελ επηζήκαλζή ηνπ αθνινύζεζαλ θάπνηνη
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μερωξηζηό θραζί θαη ηζίποσρο - γράπα, λα έρεη αλαπηπζζόκελε θαη
πνιιά ππνζρόκελε κειηζζοθοκία, κνλάδα ζαιηγθαροηροθίας,
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο (πρόβαηα - βοοεηδή) ελώ ηα θαζόιηα,
ηα ρεβύζηα, νη θαθές θαη νη παηάηες Εηδνκέλεο είλαη γεγνλόο. Πνηνο
ζα θαληαδόηαλ πνηέ όηη ζηελ Εηδνκέλε ζα παξαγόηαλ Goji
Berry!Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη θαη ηράπεδα ζπόρωλ ηνπηθώλ
πνηθηιηώλ.

Επρήο έξγνλ ζα ήηαλ λα είρε εθπνλεζεί θάπνην ζρέδην εγθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ηεο
αγξνηηθήο θαιιηέξγεηεο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, ώζηε λα γίλεη ε Εηδνκέλε ν ηδαληθόο ηόπνο κεηνίθηζεο
αλζξώπσλ πνπ ζα δώζνπλ πιεζπζκηαθή ηόλσζε ηνπ ηόπνπ καο.
Η νκάδα δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο ζέινληαο λα επαηλέζεη απηνύο πνπ ηόικεζαλ, αλαδεηθλύεη
ηελ πξνζπάζεηα απηή πνπ γίλεηαη ζηνλ ηόπν καο, θαη θαιεί ηόζν ηελ ηνπηθή θνηλσλία όζν θαη ηελ επξύηεξε
πεξηνρή λα ζηεξίμνπλ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, απνιακβάλνληαο θαη πξνσζώληαο ηα δηθά καο πξντόληα:
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