
Ξειθλώλραο από ρα πθν μαιξθλά ιαθ μεκκνλρθιά θέμαρα-  

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΔΟΜΙΚΟΙ ΧΔΔΙΑΜΟΙ. 

Ο Σράθηο έθεπε ρν θέμα ρφλ round-about, γθα αλάιρηπη ρφλ πκαρεθώλ πνς δθαιόπρνλραθ 

από δθαμπεξή ιίληπη ιαθ μθα πακθόρεξη πξόραπη ελόο αξτθρέιρνλα γθα έλαλ δαιρύκθν 

ρφλ Αθηλώλ πνς μπνξεί ιαλείο λα πεθ όρθ πε έλα βαθμό θπτύεθ. Πξνππαθώλραο λα 

νξίπνςμε ρνλ δαιρύκθν ρηο Αθήλαο, αλνίγεθ μθα πνκύ μεγακύρεξη πςζήρηπη γθα ρα όξθα 

ρηο Αθήλαο, μειθλώλραο από ρν θπρνξθιό ιέλρξν ιαθ σράλνλραο μέτξθ ρηλ Αρρθιή Οδό- Αλ 

βάκνςμε μαζί ιαθ άκκεο ξθζθιέο πξνράπεθο πνς έτνςλ γίλεθ πρν παξεκθόλ, όπφο πτ ρνς 

Δνμθάδη γθα έλα γξαμμθιό ιέλρξν ρηο Αθήλαο ιαρά μήινο ρνς Θησθπνύ,  λνμίζφ όρθ 

μπνξεί λα νξγαλφθεί μθα πνκύ ιακή θεμαρθιή γθα ρνςο πςγινθλφλθαινύο πτεδθαπμνύο, 

πνς λα ρα πεξθκαμβάλεθ όκα αςρά ιθ επίπηο ρν πώο πτεδθάζνλραθ νθ γξαμμέο ρνς μερξό 

ιρκ, 

Μάκκνλ αςρό μπνξεί λα γίλεθ από επτέμβρη. 

Μπνξνύμε όμφο λα μειθλήπνςμε όμφο μαζεύνλραο ρν αλρίπρνθτν ςκθιό-  

 

 

ΔΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

Σε απάλρηπη όκφλ όπφλ γίλνλραθ με ρν λνμνπτέδθν γθα ρθο παξακίεο- Πώο είλαθ δςλαρό 

λα δθειδθινύμε ιάρθ ρν νπνίν πνρέ δελ ήμαπραλ ειεί ιαθ δελ ρν γλφξίζνςμε ιαλ?  

Ζ πξόραπη λα μεραινμίπνςμε ρθο πςλαλρήπεθο πρηλ παξακία έτεθ πνκύ ελδθασέξνλ ιαθ 

πξέπεθ λα δνύμε πφο μπνξεί λα γίλεθ αςρό ώπρε λα μηλ είλαθ απκά μθα δξάπη -event, 

ακκά λα μείλεθ ιαθ ιάρθ από αςρό - μθα ιαραγξασή, μθα πξόραπη, λα αλαδείμνςμε αςρά 

ρα μθιξά πημεία πνς θςμίζνςλ ληπί ιαθ όμφο είλαθ μέπα πρηλ Αθήλα- 

Μια βόλτα παραλίας λοιπόμ ίσως το /Κ 15-16 Ιουμίου (τν ΣΘ μερά ρνς Αγίνς 

Πλεύμαρνο)  

Ηδαλθιά θα θέκαμε λα πξνιύυεθ μια καταγραφή βίμτεο αςρώλ ρφλ μθιξώλ ειπκήμεφλ 

πνς πςλαλρά ιαλείο ειεί ιαθ μθα καταγραφή τωμ εμποδίωμ (Σε τάξρη μάκκνλ) 

Χρειάζεται μια έρευμα προηγουμέμως 

 Να γίλεθ πάλφ πρνλ τάξρη μθα πνξεία πνς λα μπνξνύμε λα αινκνςθήπνςμε-γθαρί 

είλαθ πξαγμαρθιά δύπινκν λα αινκνςθήπεθ ιαλείο μία εςθεία ιαρά μήινο ρηο 

παξακίαο με όκα αςρά ρα εμπόδθα  

 Σίγνςξα θα ςπάξτνςλ ρέρνθεο ιαραγξασέο εμπνδίφλ πάλφ πρηλ παξακία-γθα λα 

μηλ ιάλνςμε μαλά ιαθ μαλά ρηλ ίδθα δνςκεθά- ίπφο πε δθπκφμαρθιέο πρηλ 

αξτθρειρνλθιή λα ςπάξτεθ ιάρθ- Να ρα βξνύμε, λα ρα αλαξρήπνςμε- 

 

 

ΚΤΚΛΟΙ ΤΝΑΝΣΗΔΩΝ 

Κάθε Σρίτη -  

Ο ιαθέλαο πνς μθκάεθ επθμεκείραθ ιαθ ρν αλρίπρνθτν event γξάσεθ έλα μθιξό εθπαγφγθιό 

ιείμελν ιαθ πιέσρεραθ ρηλ παξνςπίαπη η νπνία μπνξεί λα είλαθ ιαθ πθν Peformative, λα 

είλαθ  μόλν ραθλία ή νμθκία ιρκ 

 



>>>>>>ΑΣΙΚΟΙ ΜΤΘΟΙ 

 

27 Μαΐου - Σςκκνγθιέο επθθςμίεο ιαθ σαλραπθώπεθο 

               Θφλπραλρίλα Θενδώξνς+ Ακέμαλδξνο Μθπρξθώρηο?  

 

3 Ιουμίου- Δλεξγόο Πνκίρηο- Ζ αξτή ρηο επθινςξθιόρηραο 

                Σρέκθνο Μθλφράιηο + Μαίξη Εήσνς? 

10 Ιουμίου - Ο ιακκθρέτληο αιρθβθπρήο  

                Γιίγιη Αξγςξνπνύκνς, Βίις Παλαγθφρνπνύκνς, 

17  Ιουμίου- Δθεκνλρήο πνκίρηο (γθα ρν πςλΑθηλά, αρελίπραο ιαθ κνθπά) 

                         ????? 

 

  

 

>>>>>>>ΑΝΑΓΝΩΔΙ  ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ 

 

Οθ Αμαγμώσεις Μμημομίου Μας εμδιαφέρουμ σοβαρά νπόρε 

Νίινο Θαζέξνο + Μαίξη Εήσνς γθα έξεςλα εδασίφλ ιαθ μερά αλακαμβάλνςλ Γιίγιη, 

Δκέλη Θακαξά ιαθ κνθπνί 

 

>>>>>>>>ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΔΔΙΓΜΑΣΑ 

Βίκυ αμ θες συμπληρώμεις με τα παραδείγματα που είχες σημειώσει-  

παρακαλώ αμ υπάρχει υλικό από μομοθεσία κτλ για πεζοδρόμια,  στοές, ταράτσες 

πρείκρε μνς λα αξτίπφ λα ρα βάζφ όκα μαζί -λα μέξνςμε ρθ έτνςμε 

 

 

 


