Καληµέρα σας.
Με το µυνηµα αυτό θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως µε ερεθισµα µετα από συζήτηση µεταξυ γειτόνων και
την ανάγκη για επικοινωνία. δηµιουργήσαµε το website http://www.topofathens.gr (µετά την έξαρση
κλοπών) , έχουµε κάποιες σκέψεις (µπορείτε να ενηµερωθειτε από το forum--> Εγκληµατικότητα)
Ο χώρος αυτός δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ουδέτερη ενηµέρωση αλλά κυρίως την ανταλλαγή απόψεων
σε θέµατα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας καθώς και των γύρω περιοχών.
Μέσω του Ιστοχώρου αυτού µπορείτε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ενηµερώνεστε για διάφορα θέµατα µέσω άρθρων
συµµετέχετε οµότιµα σε δηµοσιες συζητήσεις µέσω του FORUM
συνεισφέρετε µε άρθρα, νέα, πληροφορίες
καταχωρήσετε την αγγελία σας
διαφηµιστείτε
γνωρίσετε του γείτονές σας
αντλήσετε χρήσιµες πληροφορίες όπως : εφηµερίες, δηµόσιες υπηρεσίες , χρήσιµα links, καιρό

Ζητάµε εθελοντές
Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια του Top Of Athens στην σύνταξη άρθρων µε
σκοπό την ενηµέρωση, την επικοινωνία και την πληροφόρηση σε θεµατα που ενδιαφέρουν την περιοχή
(οικιστικά, πυρασφάλεια, ασφάλεια, κοινωνικά κλπ).
Προυπόθεση η καλοπροαίρετη διάθεση και η ύπαρξη πληκτρολογίου.
Όλες οι καταχωρήσεις σε άρθρα (δεν αφορά το forum το οποίο είναι ανώνυµο εφόσον επιθυµείτε) θα
γίνονται επώνυµα για το λόγο αυτό όλοι όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν θα πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί
(εξάλου είµαστε λίγοι, ευκαιρία να γνωριστούµε)
Παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται οι όροι - συµµετοχής - προυποθέσεις
Εαν επιθυµείτα να αποτελέσετε µέρος της συντακτικής οµάδας τότε:
1. ∆ηµιουργήσετε λογαριαµό
2. Επικοινωνήστε µαζί µας αναφέροντας ότι επιθυµείτε να συµµετέχετε στην συντακτική οµάδα
αναφέροντας στο email σας το Ονοµατεπώνυµο τηλέφωνο, ∆ιεύθυνση ή ΤΘ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την συµµετοχη στο FORUM δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη κίνηση πλην της δηµιουργίας λογαριασµό
(χωρις επιπλέον αποστολή στοιχείων), µπορείτε να γράφετε ελεύθερα.

Επιπρόσθετα να ενηµερώσω ότι έχει καταχωρηθει το site σας σαν link στην διεύθυνση :
http://topofathens.gr/index.php/web-links/38-2012-02-17-08-58-31
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