Ανακοίνωςη τησ ομάδασ διαχείριςησ ιςτοςελίδασ τησ Ειδομζνησ
Η Ομάδα Διαχείριςησ Ιςτοςελίδασ τθσ Ειδομζνησ, από τθν ζναρξθ του ηθτιματοσ (τθσ διζλευςθσ των
μεταναςτϊν από τα Ελλθνικά ςφνορα) κάλυψε πλιρωσ το κζμα και δε δίςταςε να προτείνει τθν επίλυςι του.
Ανζδειξε το πρόβλθμα παροτρφνοντασ τον κόςμο τθσ περιοχισ μασ να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ που,
από τα δεινά του πολζμου και των οικονομικϊν δυςκολιϊν, μεταναςτεφουν κάτω από άκλιεσ ςυνκικεσ.
Η Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ αναφζρει ότι βιϊνουμε τθ μεγαλφτερθ μετακίνθςθ
πλθκυςμϊν μετά τον Β' Παγκόςμιο Πόλεμο και προζβλεψε ότι αυτό κα εντακεί ακόμθ περιςςότερο ςτο
μζλλον. Η περιοχι τθσ κοιλάδασ του Αξιοφ, από τα αρχαία χρόνια, ιταν το μονοπάτι των Βαλκανίων προσ τθν
Κεντρικι Ευρϊπθ. Η Ειδομζνη αποτελοφςε πάντοτε τθν ςιδηροδρομική πφλη ειςόδου και εξόδου προσ τθν
Ευρϊπθ. Αυτιν τθ «γραμμι» ακολουκοφν και ςιμερα οι πρόςφυγεσ, αυτι είναι θ «μοίρα» του χωριοφ μασ: να
γίνεται γνωςτό από τθν τοπογραφία του!
Μετά από ζνα χρόνο πολλζσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και δθμόςιοι φορείσ όπωσ ο Διμοσ Παιονίασ και θ Ελλθνικι Αςτυνομία - εςτιάηουν ςτο δράμα των μεταναςτϊν. Ιδιαίτερθ μνεία
γίνεται για τουσ εκελοντζσ που βρίςκονται κακθμερινά ςτθν περιοχι τθσ Ειδομζνθσ και προςφζρουν βοικεια
ςτουσ πρόςφυγεσ αλλά και ςτισ Ομάδεσ που προςφζρουν ανκρωπιςτικι βοικεια. Επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
που προςφζρουν τα προϊόντα τουσ με γνϊμονα τον άνκρωπο. Σε όλουσ τουσ παραπάνω οφείλουμε ζνα
ευχαριςτϊ για τισ ενζργειεσ τουσ ςτο κζμα των μεταναςτϊν.
Συγχαίρουμε τον Διμαρχο Παιονίασ κ. Γκουντενοφδη Χρήςτο για τθ ςτάςθ του ςτο κζμα των μεταναςτϊν, τισ
ενζργειζσ του και τθ κζςθ που εξζφραςε ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ)
καταδεικνφοντασ «ότι όλα τα προβλήματα των νηςιών ζρχονται ςτην Ειδομζνη». Αναφζρκθκε ςτο γεγονόσ ότι
οι 6.000 μετανάςτεσ που ςυνωςτίςτθκαν ςτθν Ειδομζνθ, επειδι ζκλειςαν τα ΣΚΟΠΙΑ τα ςφνορά τουσ, μετά τθν
επίλυςθ του κζματοσ και τθν αναχϊρθςθ τουσ για τθ Γευγελι, άφθςαν πίςω τουσ ζνα βομβαρδιςμζνο τοπίο
από ςκουπίδια. Σχολίαςε ότι «Είμαςτε ςτα άκρα και μασ πετάτε ςτην άκρη. Ντροπή!».
Συγχαίρουμε τθν Πρόεδρο του χωριοφ κ. Σουπλή Ξανθίππη για το φιλανκρωπικό πρόςωπο που επιδεικνφει και
για το ενδιαφζρον τθσ. Σε κακθμερινι βάςθ βρίςκεται πλθςίον των μεταναςτϊν, προςφζρει, ςτθρίηει αλλά και
δθμιουργεί υποδομζσ ςυνκθκϊν υγιεινισ, ϊςτε θ προςωρινι παραμονι των ταλαιπωρθμζνων προςφφγων να
είναι χωρίσ επιπτϊςεισ. Καλοφμε τον κόςμο να ςυςτρατευτεί μαηί τθσ.
Σε όλουσ αυτοφσ, εκφράηοντασ το καυμαςμό μασ, τουσ λζμε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ που είναι Άνκρωποι.
Πρόςφατα δθμοςιεφματα Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ αναφζρονται ςτθ ςχζςθ μεταναςτϊν και επιχειριςεων
τθσ περιοχισ μασ και ςτθν φπαρξθ αιςχροκζρδειασ. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι ανυπόςτατεσ και βαςίηονται
απλϊσ ςε φθμολογία και θκελθμζνθ διαςπορά ειδιςεων. Η κζςθ αυτι ενιςχφεται λόγω τθσ φπαρξθσ
ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ που αποκλείει τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ. Ο χρόνοσ ανάδειξθσ του κζματοσ γεννά
βζβαια ερωτιματα γιατί, ενϊ τόςο καιρό που ταλαιπωροφνταν και περιπλανιόνταν πεηοί οι μετανάςτεσ ςε όλο
το Διμο Παιονίασ δεν υπιρχαν παράπονα ι επιςθμάνςεισ για αιςχροκζρδεια, τϊρα που, με τα λεωφορεία
μεταφζρονται ςτθν ουδζτερθ ηϊνθ Ελλάδασ-Π.Γ.Δ.Μ., κάποιοι ενοχλθμζνοι και δυςαρεςτθμζνοι από αυτό
ενςπείρουν ηθτιματα αιςχροκζρδειασ. Γιατί άραγε; Μιπωσ ζχαςαν τα… δικά τουσ κεκτθμζνα;
Η Διδομένη είναι ηόπορ ανοικηόρ, η κοιλάδα ηος «εὐπὺ ῥέονηορ Ἀξιοῦ» (πλαηύποος Αξιού) καηά ηον
Όμηπο, πος όλοι θα ζήλεςαν ηη θέζη και ηην ιζηοπία ηηρ: «ὁ δὲ ζηπαηὸρ ηῶν Θπᾳκῶν ἐκ ηῆρ
Δοβήπος ἐζέβαλε… εἷλεν Εἰδομενὴν μὲν καηὰ κπάηορ…» (ο ζηπαηόρ ηων Θπακών εκκινήζαρ
από ηην Γόβηπον… εκςπίεςζεν εξ εθόδος ηην Διδομενήν - 429 π.Χ) όπωρ αναθέπει και ο Θοςκςδίδηρ
ζηο Β’ Βιβλίο ηων Ιζηοπιών ηος.
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