
 
 

 
 

Ανακοίνωση μίας δημόσιας συνάντησης για το έργο Innovation QNS 
 
Η ομάδα έργου του Innovation QNS θα διεξάγει μια δημόσια συνάντηση («town hall meeting») 
την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, από τις 4:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ. στο Museum of the Moving 
Image, 36-01 35th Ave, Queens, NY 11106. Η συνάντηση θα είναι ανοιχτή για το κοινό. 

 
Σχετικά με αυτήν την εκδήλωση: 
 
Το Innovation QNS είναι ένα σχέδιο, εστιασμένο στην κοινότητα, που θα οικοδομήσει πάνω 
στον πλούσιο πολιτιστικό ιστό της Astoria και θα ενεργοποιήσει ξανά μια αδρανοποιημένη 
γωνιά της γειτονιάς ως μία ζωντανή, μεικτής χρήσης συνοικία καινοτομίας. Ελάτε στην 
επερχόμενη δημόσια συνάντησή μας, όπου μπορείτε να μάθετε και να κάνετε ερωτήσεις σχετικά 
με την περιοχή του έργου, τον προγραμματισμό των προσπαθειών έως και σήμερα και για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνεχίσετε να παρέχετε τις απόψεις σας κατά τους 
επόμενους μήνες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο διαδοχικές συνεδρίες 90 λεπτών, για 
λόγους διευκόλυνσης προσωπικών προγραμμάτων και χωρητικότητας του χώρου.     
 
Θα είναι ευπρόσδεκτα άτομα κάθε ηλικίας. Θα διατίθεται μετάφραση σε πραγματικό χρόνο κατ' 
απαίτηση για όσους μιλούν Ισπανικά, Ελληνικά, Κινεζικά Mandarin, Μπενγκάλι και την 
Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την 
εκδήλωση και τον τρόπο προ-εγγραφής θα σας δοθούν σύντομα.  
 
Αυτή την πρώτη δημόσια συνάντηση θα ακολουθήσουν δύο επιπλέον Κοινοτικά Σεμινάρια τον 
Μάιο και τον Ιούνιο. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες. 
 
Ιστορικό έργου: 
 
Σήμερα, στο νότιο άκρο της οδού Steinway κυριαρχούν ισόγειοι χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά 
και εμπορικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται αρκετά, καθώς και κενοί χώροι. 
 
Τέσσερα χρόνια διαλόγου με τους κατοίκους της περιοχής, αστικούς ηγέτες της γειτονιάς, 
πολιτιστικά ιδρύματα, μικρές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οδήγησαν σε 
ένα όραμα για μια περιοχή χωρίς αποκλεισμούς, εστιασμένη στο πνεύμα της γειτονιάς και 
μικτής χρήσης, που βασίζεται στον πλούσιο πολιτιστικό ιστό της Astoria και θα προσφέρει 
ουσιαστική οικονομική ευκαιρία στους κρίσιμους καιρούς μας. 
 



 
 

Το Innovation QNS θα ενεργοποιήσει ξανά αυτή τη γωνιά της Astoria ως πολυσύχναστο κόμβο 
δραστηριοτήτων, επεκτείνοντας τη γειτονική περιφέρεια Kaufman Arts District και αξιοποιώντας 
τα ήδη υπάρχοντα πολιτιστικά στοιχεία, όπως το Μουσείο Κινούμενης Εικόνας (Museum of the 
Moving Image) και τη Σχολή Τεχνών Frank Sinatra Arts, με: 
 

- Οκτώ στρέμματα (δύο acres) ανοιχτού χώρου – περισσότερο από το 25% του χώρου 
του έργου – με γκαζόν, χώρο παραστάσεων, παιδική χαρά και πάρκο σκύλων, καθώς 
και βελτιωμένα τοπία δρόμων και εκατοντάδες νέα δέντρα· 

- Ένα κοινοτικό κόμβο που θα προσφέρει ένα νέο χώρο φιλοξενίας για μακροχρόνιους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν την κοινότητα. 

- 200,000 τετραγωνικά πόδια καταστημάτων, εστιατορίων  που εξυπηρετούν τη γειτονιά 
και ψυχαγωγίας, που συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες μικρές επιχειρήσεις, όπως και 
ένα νέο (μετακομισθέν) κινηματογράφο τελευταίας τεχνολογίας· 

- Εγκαταστάσεις υγείας και ευεξίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής· 

- 2,845 διαμερίσματα μεικτού εισοδήματος, όπως και περίπου 725 μόνιμα προσιτά 
διαμερίσματα και διαμερίσματα ηλικιωμένων – περισσότερα από 300 από τα οποία θα 
είναι διαθέσιμα για λιγότερο από $1,000 το μήνα και 

- 250,000 τετραγωνικά πόδια χώρου για μικρές επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους δημιουργικούς κλάδους. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, δείτε το www.innovationqns.com ή 
επικοινωνήστε μαζί μας στο tracy@innovationqns.com. 


