
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤO  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ    (idomeni web team)   

Α) Ποιοι είμαςτε, πότε ξεκινήςαμε και τι ςκοπό ζχουμε: 

Η ομάδα διαχείριςησ ιςτοςελίδασ Ειδομζνησ ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ το 2008 
δθμιουργϊντασ με μεράκι τθν ιςτοςελίδα τθσ Ειδομζνθσ (www.idomeni.gr) και 
προςπακϊντασ να προωκιςει τον τόπο μασ ςτο διαδίκτυο. 

 Β) Το ζργο μασ: 

Μζςα ςε αυτά τα χρόνια δθμιουργικθκαν και αναρτικθκαν αρκετά άρκρα ςυνυφαςμζνα 
με τθν Ειδομζνθ, ξεκίνθςε θ ςυγγραφι τθσ ιςτορίασ τθσ (από τα αρχαία χρόνια), 
δθμιουργικθκαν video, δθμοςιεφκθκαν νζα που ενδιαφζρουν τον τόπο προβάλλοντασ τθν 
ιςτορία, τισ ομορφιζσ κακϊσ και τθν κακθμερινότθτα του τόπου μασ. 

 Γ) Η ςυντήρηςη του ςυςτήματοσ: 

Η ςυντιρθςθ και τα λειτουργικά ζξοδα (περίπου 25 ευρϊ ςτα δυο χρόνια) καλφπτονται 
από ειςφορζσ των μελϊν τθσ ομάδασ. Σε αυτό το τομζα ςυνζβαλλε και θ χοριγθςθ του 
ποςοφ από τον Μορφωτικό Σφλλογο Ειδομζνθσ που κάλυψε τα ζξοδα για δφο χρόνια. 

 Δ) Αποδοχή και αναγνώριςη: 

Η χρονιά του 2011 αποτζλεςε ςτακμό για τθν πορεία τθσ ομάδασ μασ. Η αρκρογραφία μασ 
ζγινε πιο πλοφςια, οι επιςκζψεισ ςτθν ιςτοςελίδα ζφταςαν τισ 11500 ςε αυτιν τθν τριετία 
και ςυνεχϊσ ειςπράττουμε εφςθμα για τθ δουλειά μασ. 

 Ε) Εκςυγχρονιςμόσ  

H ομάδα διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ Ειδομζνθσ, ςτθν προςπάκειά τθσ να προςφζρει το 
καλφτερο αποτζλεςμα προβολισ και προϊκθςθσ του τόπου αναηθτεί ςυνεργάτεσ-
εκελοντζσ για να πλαιςιϊςουν τθν ομάδα μασ και να ςυνειςφζρουν ςτθν προςπάκεια που 
αναλάβαμε.  

Χριςιμο κα ιταν θ ενςωμάτωςθ ςτθν ομάδα μασ ατόμων με ικανότθτα ςυγγραφισ 
κειμζνων (αρκρογραφία ι ρεπορτάη) κακϊσ και λιψθσ φωτογραφιϊν και video. 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail). 

 ΣΤ) Το παρελθόν και το μζλλον: 

Η ανθςυχία μασ για τθν φκίνουςα πορεία του τόπου μασ, θ εμφανισ εγκατάλειψθ και θ 
ςυςτθματικι εριμωςθ ιταν τα ςτοιχεία που μασ ϊκθςαν ςε μία τζτοια ενζργεια 
δθμιουργϊντασ αυτιν εδϊ τθν ομάδα, μια ςυςπείρωςθ ατόμων που εργάηεται και 
αποςκοπεί να κάνει γνωςτι τθν Ειδομζνθ ςτον κόςμο μζςα από το διαδίκτυο, ϊςτε να μθ 
λθςμονθκεί ο τόποσ αυτόσ 

http://www.idomeni.gr/

