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Σε μια αγροικία της αγροτικής Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, μια λεπτεπίλεπτη νεαρή γυναίκα μαζεύει από το
πάτωμα κάτι που από μακριά μοιάζει με ψίχουλα. Η Γιούλι Μπετζέρ μαζεύει με μεγάλη προσοχή και σεβασμό,
σχεδόν τελετουργικά. Τοποθετεί κάθε ένα από τα ψίχουλα στην ανοιχτή παλάμη του χεριού της χωρίς να το
σπάει. Οι λάσπες προέρχονται από τους απρόσεκτους καλεσμένους της, που μόλις επισκέφτηκαν το ανθισμένο
περιβόλι της και την κουβαλούσαν στην αγροικία με τις μπότες τους. Η Γιούλι ξέρει ότι αυτό δεν είναι μια
απλή βρομιά για τη σκούπα, αλλά η ίδια η πηγή της ζωής και της γονιμότητας της φάρμας της και θέλει να την
επιστρέψει στη θέση που της αξίζει. Αυτό είναι γόνιμο έδαφος.

Σπάνια σκεφτόμαστε πως η επιφάνεια που πατάμε είναι σημαντική, όμως το υγιές έδαφος είναι απαραίτητο
για τη διαβίωση αυτής της μεσογειακής κοινότητας, όπως και τόσων άλλων, παρέχοντας πολλές υπηρεσίες
και υποστηρίζοντας το οικοσύστημα και τη αγροτική παραγωγή. Οι ξένοιαστοι επισκέπτες, επιστήμονες του
REACT4MED από όλη τη Μεσόγειο και τα κράτη που συμμετέχουν στο PRIMA, είναι εντυπωσιασμένοι με όσα
έχουν δει στο τροφο-δάσος της Βηθλεέμ της Γαλιλαίας. Η Γιούλι Μπετζέρ μιλά για την αποκατάσταση του
εδάφους, τα επιτεύγματα και το όραμα της κοινότητάς της, με απαράμιλλο πάθος και αυτοπεποίθηση. Θέλει να
μεγαλώσει τα παιδιά της σε έναν κόσμο που σέβεται το οικοσύστημα και αναπτύσσει αντί να εξαντλεί τους
πόρους του. Το εγχείρημά της δεν είναι ούτε για λιγόψυχους ούτε για ρομαντικούς, αλλά είναι προϊόν μελέτης
με επαγγελματίες γεωπόνους και μηχανικούς, ένα σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο και καθημερινή σκληρή
δουλειά. Οι 500 επισκέπτες που έρχονται στο τροφο-δάσος κάθε εβδομάδα για να δοκιμάσουν τα φρέσκα
προϊόντα, να διδαχθούν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, κάνουν απτή αυτή την αλλαγή φιλοσοφίας.

Η Γιούλη Μπετζέρ μιλά στην ομάδα και στους εμπλεκόμενους φορείς του έργου REACT4MED για την αξία του εδάφους.

Πίσω στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα, οι εταίροι του έργου REACT4MED συζητούν τις σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις των μη-βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών και της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση του
εδάφους, στον οργανικό άνθρακα του εδάφους και στην αλάτωση. Προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα,
Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και μια μικρομεσαία επιχείρηση, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία,
την Κύπρο, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Τουρκία, την Αίγυπτο και φυσικά το Ισραήλ. Στις χώρες καταγωγής
τους, οι τοπικές κοινότητες αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα της υποβάθμισης των εδαφών που
απειλεί την διαβίωσή τους, όπως και εδώ στο Ισραήλ. Δράσεις αποκατάστασης μεγάλης κλίμακας, όπως αυτές
που έχουν ήδη προταθεί από το PRIMA και το REACT4MED, και επισημάνθηκαν στην πρόσφατη COP27,
βρίσκονται στο επίκεντρο και η ευρεία υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της γης και των υδάτων
που εφαρμόζονται στο τροφο-δάσος είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ενώ η επιτυχία αυτού που
έχει καταφέρει είναι για πολλούς ανέφικτη ή ακόμα και ουτοπική, στις 5 Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα
Εδάφους, το όραμα της Γιούλι Μπετζέρ αξίζει μια θέση στον ζεστό μεσογειακό ήλιο.

The REACT4MED group at the University of Haifa, on top of Mt. Carmel.

Το έργο PRIMA REACT4MED, με τίτλο "Inclusive Outscaling of Agro-ecosystem Restoration ACTions of the
Mediterranean", χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PRIMA, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και στην επινόηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς
της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο. Το PRIMA REACT4MED
αποτελείται από 11 εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και μια ΜΜΕ) από χώρες που
συνεργάζονται με το PRIMA (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Ισραήλ, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία και Αίγυπτος).
Το έργο συντονίζει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με επιστημονικά υπεύθυνους τoυς Δρ. Θρασύβουλο
Μανιό και Δρ. Ιωάννη Δαλιακόπουλο, Καθηγητή και Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας αντίστοιχα,
και επιστημονικούς συνεργάτες την Ειρήνη Χριστοφορίδη και τον Δημήτριο Παπαδημητρίου. Στην πορεία του
έργου, που θα διαρκέσει ως το 2025, οι εταίροι θα εργαστούν συστηματικά για την ευρεία εφαρμογή μέτρων
ενίσχυσης της βιώσιμης διαχείρισης εδαφών και υδάτων για την υποστήριξη της αγροδιατροφικής
παραγωγικότητας των Μεσογειακών περιοχών, καθώς και την επιτάχυνση και την διάδοση της σχετικής
τεχνολογικής καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο
https://react4med.eu/ καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε στο email info@react4med.eu. ).

Για να εμπνευστείτε από το έργο της Γιούλι Μπετζέρ στο τροφο-δάσος της Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, δείτε το
βίντεο:

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://www.bethlehemfoodforest.com

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Watch on
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