
Συνάντηση γνωριμίας
με την Ομάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ειδομένης

Η  ομάδα  διαχείρισης  της  ιστοσελίδας  της  Ειδομένης
δραστηριοποιείται  εδώ  και  έξι  χρόνια  στον  χώρο  του  διαδικτύου
(www.idomeni.gr) έχοντας σκοπό, μέσα από δημοσιεύματα, την προβολή
του τόπου μας, την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν το χωριό
και τη διαφύλαξη της πλούσιας ιστορίας της Ειδομένης του νομού Κιλκίς.

Οι  προσπάθειές  μας  χαρακτηρίζονται  από  την  αγάπη  για  τη
γενέτειρά μας και την ανησυχία για τη φθίνουσα πορεία του τόπου μας, αν
και  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  συμβάλαμε  στην  αναστροφή  αυτής  της
πορείας, θέτοντας ως αρχή την ανεξάρτητη και αντικειμενική παρουσίαση
των ζητημάτων του τόπου μας.

Αναρτήσεις  όπως  η  δημόσια  ανοιχτή  επιστολή  με  θέμα  την  επαναλειτουργία  του
σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου, η  πρόταση για επέκταση του δρομολογίου του
ΚΤΕΛ  Κιλκίς κατά  δώδεκα  χιλιόμετρα  της  γραμμής  Πολύκαστρο  –Τελωνείο  Ευζώνων  με
προορισμό  την  Ειδομένη,  ανθρωπιστικές  δράσεις  όπως  αυτή  που  αφορά  την  ανακύκλωση
επίπλων,  που  μετά  την  παραλαβή  τους  προβαίνουμε  στην  επισκευή-συντήρηση  τους  και  τη
διάθεση  αυτών  δωρεάν στους  συνάνθρωπους  μας  που  έχουν  ανάγκη,  η  συμμετοχή  μας  σε
δράσεις  που  αφορούν  την  ανακούφιση  των  μεταναστών  στον  τόπο  μας  συνηγορούν  στην
επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία μας.

Προβαίνουμε  κάθε  χρόνο  σε  έκδοση  ημερολογίων  με
φωτογραφίες  του  τόπου  μας,  τα  οποία  διαθέτουμε  δωρεάν
κυρίως  σε  επιχειρήσεις  της  ευρύτερης  περιοχής,  με  όρο  την
ανάρτησή των σε εμφανές σημείο.

Η  ομάδα  δεν  διαθέτει  έσοδα  για  τη  συντήρηση  της
ιστοσελίδας και καλύπτεται οικονομικά από τα μέλη της ομάδας
μας,  καθώς και  από φίλους μας.  Η ομάδα λειτουργεί  με τους
άτυπους κανόνες ισονομίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών
με  κοινό  στόχο  την  επίτευξη  του  καλύτερου  δυνατού
αποτελέσματος στην προβολή της Ειδομένης, βασιζόμενη στον εθελοντισμό.

Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον συνάνθρωπο και παράλληλα να αναδεικνύουμε τον
τόπο  μας  ως  πόλο  έλξης  για  διάφορους  επαγγελματίες  για  την  ανάπτυξη  οικονομικών
δραστηριοτήτων.

Στα  πλαίσια  γνωστοποίησης  του  έργου  μας  πραγματοποιήσαμε  μια  συνάντηση  με
ευαισθητοποιημένους  κατοίκους  οικισμών  της  γύρω  περιοχής  δια  ζώσης.  Νέοι  άνθρωποι,  με
ανησυχίες για την ανάπτυξη του τόπου μας καθώς και νέοι επαγγελματίες που επέστρεψαν στη
γενέτειρά τους για να βρουν καλύτερο επίπεδο και ποιότητας ζωής, έδωσαν το παρόν.

Στην πρώτη αυτή γνωριμία γνωστοποιήσαμε ότι η ομάδα μας δε λειτουργεί ανταγωνιστικά
με άλλες ομάδες ή συλλόγους. Απεναντίας αποζητάει την συνεργασία όλων, ώστε να επιτευχθεί
από κοινού το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Προσπαθούμε να αναστρέψουμε
την  φθίνουσα  πορεία  του  τόπου  μας,  δημιουργώντας  παράλληλα  βάσεις  ανάπτυξης  με
κατευθυντήρια  γραμμή  τη  συνεργασία  όλων  των  κατοίκων  των  γύρω  χωριών  και  την
αλληλοϋποστήριξη συλλόγων και φορέων.

Αναφέρθηκε  ως  παράδειγμα  συνεργασίας  η
επαναλειτουργία  του  καλλιτεχνικού  χωριού  (που  λειτούργησε  τη
δεκαετία του 1990 στον τόπο μας). Για την αναβίωσή του ήρθαμε
σε επαφή με χορηγούς, που θα καλύψουν οικονομικά την επισκευή
του  κτηρίου  και  τη  διακόσμηση  αυτού,  και  με  φορείς  για  τη
δημιουργία  μιας  μικρής  πινακοθήκης  -  πολυχώρου  πολιτισμού.
Μόνο  με  συνεργασία  και  σύμπνοια  μπορούμε  να  αναπτύξουμε
συλλογικά τον τόπο μας και να δημιουργήσουμε.
Το τελικό μήνυμα όλων είναι ότι «όλοι μαζί μπορούμε …».

Σας καλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.idomeni.gr) και να περιηγηθείτε στις
επί μέρους θεματικές ενότητές μας. Θα χαρούμε να συμμετέχετε στην προσπάθειά μας.

http://www.idomeni.gr/
http://www.idomeni.gr/

