Απολογισμός του έτους 2016
Η Οµάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ειδοµένης κάθε έτος
κάνει τον απολογισμό των δράσεων και ενεργειών της και
απονέμει τα εύσημα σε πρόσωπα και ομάδες που διακρίθηκαν.
Η ομάδα μας, μέσα στο 2016, συνέχισε την ανθρωπιστική «δράση
ανακύκλωσης επίπλων», σύμφωνα με την οποία προβαίνουμε σε
επιδιορθώσεις επίπλων και τελικά χαρίζουμε (δωρεάν) τα έπιπλα αυτά σε
οικογένειες που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, ενώ παράλληλα
προστατεύουμε το περιβάλλον από τη δημιουργία απορριμμάτων.
Τη χρονιά αυτή η ομάδα μας εξέφρασε μέσω επιστολών της την ανησυχία
της για τη μη προστασία του δάσους βελανιδιάς στον τόπο μας, για το
θέμα της συγκοινωνίας, όπου προτάθηκε η επέκταση δρομολογίου του
ΚΤΕΛ προς Ειδομένη, για την εγκατάσταση σταθμού διοδίων, για το
καθεστώς λειτουργίας των και για την απαλλαγή των κατοίκων από την
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου. Επίσης δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ο τηλεφωνικός οδηγός για την περιοχή μας (δωρεάν), τα
ημερολόγια, που δημιουργούμε κάθε φορά, για τον καινούριο χρόνο
2017 (δωρεάν) και ένα φυλλάδιο για την ενημέρωση των κατοίκων της
Ειδομένης και των γύρω οικισμών και για την προστασία τους από τα
κρούσματα εξαπάτησης.
Κάθε χρόνο διακρίνουμε άτομα και ομάδες που διέπρεψαν, κατά την
άποψή μας, μέσα από τις ενέργειές τους. Ως άτομο
αποφασίσαμε φέτος να επιλέξουμε ένα πρόσωπο συνυφασμένο με το προσφυγικό ζήτημα και την κατάσταση
στην Ειδομένη. Ο δύσκολος, κατά γενική ομολογία, ρόλος
του ήταν το κριτήριο ώστε να θεωρούμε ότι διέπρεψε
διατηρώντας τις ισορροπίες. Είναι ο Δήμαρχος Παιονίας
κ Γκουντενούδης Χρήστος, που με τον τρόπο δράσης του αντιμετώπισε
με επιτυχία το μείζον θέμα του προσφυγικού.
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Ως ομάδα, επιλέξαμε την ομάδα που σχεδίασε, δημιούργησε και εμπλούτισε την δυναμική σελίδα www.e-paionia.gr.
Έναν πλήρη πολιτιστικό και επαγγελματικό
οδηγό για το δήμο Παιονίας, με την ονομασία
«Η Παιονία σήμερα». Ένα έργο πραγματικά
μεγάλο και καινοτόμο για όλο το Δήμο μας, το
οποίο είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε θελήσει να συνεισφέρει με σχόλια, ιστορικά στοιχεία
και με την εισαγωγή της επιχείρησής του σε αυτό.
Οφείλουμε να συγχαρούμε και να στηρίξουμε αυτές τις αξιέπαινες
δράσεις δίνοντας ώθηση για μεγιστοποίηση του έργου τους.

