
Σπλάληεζε 28/11/2014 

 

Σην πποηγούμενη Παπαζκεςή είπαμε να οπγανώζοςμε ένα επγαζηήπιο για 

κένηπο ηηρ Αθήναρ με βάζη κι αςηό ηο ζσέδιο ωρ εξήρ: 

Παρασκευή 5/12 ζηηο 17.00- ζπδήηεζε γηα ηα ζεκεία θαη ηνπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο 

ηνπ ΣΟΑΠ- Αλαθνίλωζε εξγαζηεξίνπ (fb, blog, mail) 

Κυριακή 07/12 ζηηο 15.00- ζπλάληεζε ζην Παλεπηζηήκην γηα πξνπαξαζθεπαζηηθή 

Σναπνβόιηα! 

Ta ςπόλοιπα πος θα είναι και ανοισηά ζηο κοινό πάνε για μεηά ηιρ γιοπηέρ 

μάλλον, οπόηε αςηό είναι ηο πεπίπος ππόγπαμμα ενόρ επγαζηηπίος 

 Μαπαθώνιορ ΟΑΠ-  ζςνάνηηζη 1η επγαζηηπίος για ηο ΟΑΠ 

Πεξπαηώληαο ηα όξηα ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο ηνπ ΣΟΑΠ- Πσο νξίδεη ν δήκνο ηεο 

πεξηνρή πνπ έρεη έληνλε αλάγθε παξέκβαζεο -πθίζηαηαη απηό ην όξην? Πσο 

κεηαβάιινληαη νη πνηόηεηεο θαη ηα είδε ησλ πξνβιεκάησλ? 

 ΑΝΟΘΥΣΗ ΤΖΗΣΗΗ ΣΟ ΕΜΠΡΟ- παποςζίαζη ηος οαπ 

 Ανοισηό επγαζηήπιο ζςνάνηηζη 2η απόινγηζκνο αλνηρηήο ζπδήηεζεο, 

θαηαγξαθή  

 Ανοισηό επγαζηήπιο ζςνάνηηζη 3η θαη από 'θεί θαη πέξα-  Δηακόξθσζε 

πξνηάζεσλ γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο 

Καη κηα εηζαγσγή γηα ην εξγαζηήξην: 

"Τν ΚΟΙΝΟ athina μεθηλάεη έλα εξγαζηήξην κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπκε ην ζρέδην, λα 

αλαδείμνπκε ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία απηνύ, λα ηεξαξρήζνπκε εθ λένπ ηα πξνβιήκαηα, 

όζα ην ζρέδην ζεωξεί ωο επείγνληα θαη πξνο επίιπζε, θαη λα αλαδείμνπκε απηά πνπ 

εκείο ωο πνιίηεο ζεωξνύκε πξνβιήκαηα. Έρεη επίζεο ζθνπό λα αλαδείμνπκε άιια 

ζεηηθά ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ, απηά πνπ γηα ρξόληα ζπλήζωο κέλνπλ αλεθάξκνζηα θαη λα 

πξνηείλνπκε απηά παξαδείγκαηα εθαξκνγή ηνπο. Τέινο ην εξγαζηήξην έρεη ζθνπό λα 

πξνρωξήζεη θαη πέξαλ ηνπ ζρεδίνπ θαη λα πξνηείλεη κηθξέο εθαξκνγέο, ρωξίο πξόζεζε 

λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ ζρεδηαζκό πνπ νθείιεη λα είλαη δεκόζηνο, αιιά κε ζθνπό λα 

εηθνλνγξαθήζεη θάπνηα παξαδείγκαηα εθηθηώλ παξεκβάζεωλ" 

>>>>>  

*** Σαλ attachment Αθνινπζνύλ θάπνηεο ζημειώζειρ από ηην Ανάγνωζη ηος 

ΟΑΠ. Όποιορ έσει να πποζθέζει κάποιερ παπαηηπήζειρ να θηιαξοςμε μια 

πλήπη λίζηα για ηην Παπαζκεςή. Έρσ μεθηλήζεη θαη θάπνηεο  ιίζηεο κε ηηο 

επηηξνπέο πνπ ζα ηδξπζνύλ, κε ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πνιηηηζκό, κε ηηο δξάζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θηι πξνζπαζώληαο λα θάλσ κηα πξόρεηξε 

ζηαηηζηηθή  



 

*** ηο  site ηος ΚΟΘΝΟ athina βπίζκεηαι ένα ιζηοπικό για ηο ΟΑΠ με ΟΛΑ 

ηα ζσεηικά απσεία 

>>>>>>> 

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 Καηαξράο έσοςμε και site Δίκηςο Πολιηών Θζηοπικού Κένηπος !ην νπνίν 

πξέπεη λα γεκίζεη. 

 Σρεηηθά κε ην ζέκα ησλ μελαγήζεσλ ζθεθηήθακε λα θαζηεξώζνπκε ηηο 

αξενάγηηερ ξεναγήζειρ-  

Κάζε Κπξηαθή παίξλνπκε ιεσθνξεία θαη κεηξό πνπ πάλε ζε κέξε  άγλσζηα ηεο 

Αζήλαο, πξνρσξάκε, πεξπαηάκε θη ό, ηη βξεζεί ζην δξόκν καο. Εθπαηδεπόκαζηε ζην 

λα αηζζαλόκαζηε αδηακεζνιάβεηα ηελ πόιε θαη θαηαπνιεπνύκε ηελ Κπξηαθάηηθε 

κειαγρνιία. Δελ είλαη πξόηδεθη, είλαη γηα ιόγνπο ςπρν-θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο! 

Απηά κε ην Νέν Έηνο! 

 
 

http://koinoathina.wordpress.com/2014/12/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-rethink-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BF%CE%B1%CF%80/

