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ECOWEEK 2008
Αρχιτεκτονικό συνέδριο 
για το περιβάλλον

Το συνέδριο έχει θέμα “Οικολογία + Περιβάλλον + Αρχιτεκτονική” και θα γίνει στο Ζάπ-
πειο στις 10-13 Απριλίου 2008. Συνδιοργανώνεται από την Ecoweek και το Ευρωπαϊκό 
Τμήμα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων (AIACE), με τη συμμετοχή και υπο-
στήριξη του ΤΕΕ και τη συμμετοχή της UIA-ARES (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων - Διεθνής 
Ομάδα Εργασίας Αρχιτεκτονικής και ΑΠΕ).
Το συνέδριο θα πλαισιώνουν αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών ο Μαλαι-
σιανός αρχιτέκτονας Ken Yeang γνωστός για τους “Πράσινους Ουρανοξύστες”, η Julie 
Bargmann (DIRT Studio), γνωστή ως “θεραπεύτρια του τοπίου”, ο διεθνής Έλληνας 
αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης και πολλοί άλλοι.
Επίσης προγραμματίζονται διάφορες παρουσιάσεις αρχιτεκτονικού έργου από την Ελλά-
δα, τη Δανία, τη Σουηδία και την Αγγλία όπως της γειτονιάς μηδενικών ρύπων BedZed 
του Λονδίνου, (σε συνεργασία με το British Council) και των οικολογικών πρωτοβουλιών 
της Google (ΗΠΑ).
Στα πλαίσια του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα του ευρωπαϊκού ντοκιμα-
ντέρ του Jacques Allard “Last Call for Planet Earth”, σε συνεργασία με την Archi-World, 
στο οποίο συμμετέχουν οι Thomas Mayne και Massimiliano Fuksas και αρχιτέκτονες 
από όλο τον κόσμο. Η πρεμιέρα θα γίνει την Πέμπτη 10 Απριλίου, 19:00 στο Αθηναίς 
(Auditorium 1) στο Βοτανικό - Γκάζι.
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τη συμμετοχή του British Council, της Πρεσβείας 
της Δανίας και του Αρχιτεκτονικού Κέντρου της Δανίας.
Τέλος, προγραμματίζονται επισκέψεις σε βιοκλιματικά και οικολογικά κτίρια στην Αίγινα. 
Χορηγοί του συνεδρίου είναι η Alumil, η Vechro, η Grace και η Google, ενώ χορηγός της 
Ecoweek είναι η Osram.
Η Vestas υποστηρίζει φέτος το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ecoweek στα σχολεία. H 
Ecoweek 2008 είναι μια πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ecoweek 
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η Ecoweek ξεκίνησε από το νησί της Αίγινας το 2005. Σήμερα η δραστηριότητά της 
καλύπτει όλη την Ελλάδα και από τον Μάιο την Κύπρο και άλλες χώρες, επιδιώκοντας να 
πληροφορεί και να προτείνει πρακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο συνέδριο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.aiaeurope.org/events/2008/athens.

Διεθνές αρχιτεκτονικό συνέδριο με θέμα την οικολογική δόμηση διοργανώ-
νεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ecoweek 2008 και με 
στόχο την καλύτερη ενημέρωση των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα εν όψει της 
εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων από τις 4 Ιανουαρίου του 2008. 
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Εικ. 1,2 Urban Outfitters στο Philadelphia Navy 
Yard (DIRT Studio © 2007).

Εικ. 3 Το έργο Soilbuild, Soilbuild Project
(Ken Yeang © 2007).

Εικ. 4 O κ. Ken Yeang © 2007.

Εικ. 5 Η κ. Julie Bargmann (DIRT Studio) 2007.

Βιοκλιματικά κτίρια στο Σύνταγμα

“Ελλάδα, το σπίτι μας” ήταν η έκθεση 
που συμμετείχε η Ecoweek στις 24-27 Ια-
νουαρίου, στο Σύνταγμα, σε διοργάνωση 
“Έργο Πολιτών” με θέμα τα βιοκλιματικά 
κτίρια. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγμα-
τοποιήθηκαν παρουσιάσεις και προβολές 
ντοκιμαντέρ, διανεμήθηκε πληροφοριακό 
υλικό και προβλήθηκε το βραβευμένο ντο-
κιμαντέρ “Μια ενοχλητική αλήθεια” με τον 
Αλ Γκορ (Νόμπελ Ειρήνης). 

Ντοκιμαντέρ στην Αίγινα 

Το ντοκιμαντέρ “Η Επόμενη Βιομηχανική 
Επανάσταση” με τον αρχιτέκτονα William 
McDonough, συγγραφέα του βιβλίου 
“Cradle-to-Cradle” και τον άνθρωπο που 
αλλάζει τον τρόπο που χτίζουμε, ζούμε και 
εργαζόμαστε προβάλλει η Ecoweek στην 
Αίγινα, στον κινηματογράφο Σινέ Τιτίκα, 
στις 10 Φεβρουαρίου (11πμ). Θα προ-
βληθεί επίσης, το ντοκιμαντέρ “Η Δύναμη 
της Κοινότητας” που παρουσιάζει πώς με 
τις βιολογικές καλλιέργειες στις πόλεις ξε-
περάστηκε η κρίση πετρελαίου στην Κού-
βα το 1990. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Αντίστοιχες προβολές θα πραγματοποιη-
θούν στην Αθήνα, την Πάτρα αλλά και τα 
Ιωάννινα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Leonardo DiCaprio και οι κλιματικές
αλλαγές   

“Η 11η Ώρα” είναι το νέο ντοκιμαντέρ του 
ηθοποιού Leonardo DiCaprio για τις κλιμα-
τικές αλλαγές. Η Ecoweek σας προσκαλεί 
στην πρεμιέρα που θα γίνει στην Αθήνα 
στο Village The Mall, τη Δευτέρα 11 Φε-
βρουαρίου στις 17:00 με πάνελ ομιλητών 
σε συνεργασία με το British Council. Προ-
γραμματίζονται προβολές στη Θεσσαλονί-
κη, την Πάτρα και την Αίγινα. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την οικολογική δόμηση

Η Ecoweek διοργανώνει στις 10 Απριλίου, στις 7μμ στο Αθηναίς (Βοτανικός), την ελλη-
νική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Jacques Allard “Last Call for Planet Earth” με τους 
Thomas Mayne, Massimiliano Fuksas και άλλους αρχιτέκτονες. Αντίστοιχες προβολές θα 
γίνουν στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Είσοδος ελεύθερη. 

Δενδροφύτευση στην Ηλεία

Το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης με προβολές στα σχολεία συνεχίζεται 
δυναμικά από την Ecoweek. Σύντομα, βέβαια ξεκινάει εξόρμηση προβολών ντοκιμα-
ντέρ στα σχολεία του νομού Ηλείας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, αλλά και πρό-
γραμμα δενδροφύτευσης με τη συμμετοχή μαθητών στα πλαίσια της αντιστάθμισης 
ρύπων της Ecoweek 2008. 

Ατζέντα εκδηλώσεων Ecoweek
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