ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018”
Αθιερωμένο ζηοσς καηοίκοσς και εηεροδημόηες ηης Ειδομένης
Τν εκεξνιόγην απηό δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα δηαδνζεί ε πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε κέζσ δηαδηθηύνπ. Τν ζέκα ηνπ θεηηλνύ εκεξνινγίνπ είλαη «η Ειδομένη που
θα ήθελα να ζω» θαη ε δηαλνκή ηνπ γίλεηαη ΔΩΡΕΑΝ.
Η Οκάδα Δηαρείξηζεο Ιζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 2009
ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ (www.idomeni.gr) έρνληαο ζθνπό, κέζα από δεκνζηεύκαηα, ηελ πξνβνιή ηνπ ηόπνπ καο, ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
απαζρνινύλ ην ρσξηό θαη ηε δηαθύιαμε ηεο πινύζηαο ηζηνξίαο ηεο Εηδνκέλεο.
Οη πξνζπάζεηέο καο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αγάπε γηα ηε γελέηεηξά καο θαη ηελ
αλεζπρία γηα ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ ηόπνπ καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλ θαη κε
όιεο καο ηηο δπλάκεηο ζπκβάιινπκε ζηελ αλαζηξνθή απηήο ηεο πνξείαο, ζέηνληαο
,σο αξρή, ηελ αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ
ηνλ ηόπν καο.
Πέξα από ηελ δηαδηθηπαθή καο παξνπζία, δεκηνπξγνύκε πξσηνβνπιίεο ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ ηόπν καο. Τέηνηεο είλαη: ε πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηεο ζπγθνηλσλίαο (επηζηνιέο γηα ζηδεξνδξνκηθό επηβαηηθό δξνκνιόγην θαη επέθηαζε ηνπ
δξνκνινγίνπ ιεσθνξεηνγξακκήο Κ.Τ.Ε.Λ.), ζην αλζξσπηζηηθό επίπεδν ε αλαθύθισζε επίπισλ, πνπ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο πξνβαίλνπκε ζηελ επηζθεπήζπληήξεζε ηνπο θαη ηελ δηάζεζε απηώλ Δσξεάλ ζηνπο ζπλάλζξσπνπο καο πνπ
έρνπλ αλάγθε, ηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ θηεξηαθώλ
ππνδνκώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζε απηέο άπνξσλ νηθνγελεηώλ. Τελ κειινληηθή
αμηνπνίεζε ηεο επηθείκελεο, εγθαηαιειεηκκέλεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, θαη
αμηνπνίεζήο απηήο πξνο όθεινο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη θπζηνιαηξηθνύ θνηλνύ κε ηελ
ρξήζε απηόλνκσλ κέζσλ θίλεζεο .
Δελ ιεζκνλνύκε ηελ ζπκκεηνρή ζην παγθνζκίσο γλσζηό ζέκα ηνπ πξνζθπγηθνύ,
ζηα πξώηα βήκαηα δεκηνπξγίαο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Σηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα
δεζπόδεη ε πξόηαζε θαη ν ζρεδηαζκόο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ θαιιηηερληθνύ ρσξηνύ
Εηδνκέλεο, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηξηώλ ζεκαηηθώλ κνπζείσλ: ηνπ ζηδεξνδξόκνπ,
ηεο θσηνγξαθηθήο έθζεζεο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Σε έληππε κνξθή δηαλείκακε δσξεάλ θπιιάδην κε νδεγίεο πξνζηαζίαο ησλ
ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ από επηηήδεηνπο, ηππώζακε θαη δηαλείκακε ηνλ ηειεθσληθό
νδεγό ηεο πεξηνρήο καο, ελώ ζε ειεθηξνληθή κνξθή δεκηνπξγήζακε ηνλ επαγγεικαηηθό θαη πνιηηηζηηθό νδεγό Παηνλίαο θαζώο θαη ην κεγάιν έξγν καο ην βηβιίν
ηεο Εηδνκέλεο ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Τν εκεξνιόγην απνηειεί έλα ζύλνιν απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ από λέα ζε ειηθία
άηνκα, πνπ κέζα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηόικεζαλ λα πξνηείλνπλ θαη λα
νλεηξεπηνύλ ηελ Εηδνκέλε πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ.
Σε όλοςρ εσάρ, γι’ αςτά τα σπόνια στήπιξηρ, ουείλοςμε ένα μεγάλο εςσαπιστώ.

Η Οκάδα Δηαρείξηζεο Ιζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο
ζαο εύρεηαη Χξόληα Πνιιά, θαιά Χξηζηνύγελλα,
επηπρηζκέλν θαη ειπηδνθόξν ην 2018.

