
Οι νέοι οραματίζονται και δημιουργούν το μέλλον, στο διεθνές 
συνέδριο της ECOWEEK 2009 στην Αθήνα. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα νέοι αρχιτέκτονες, φοιτητές και επαγγελματίες θα μάθουν 
δίπλα σε διάσημους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και σχεδιαστές από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό τις αρχές της οικολογικής δόμησης και 
του αειφόρου σχεδιασμού. 
Το συνέδριο προσφέρει δυνατότητες προβολής χορηγών. 
Πληροφορίες και εγγραφές στη διεύθυνση: www.ecoweek.gr 

Το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.ecoweek.gr Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

 Συνέντευξη τύπου ECOWEEK 2009
Με τους αρχιτέκτονες Αλέξανδρο Τομπάζη, Nataly Gattegno και 
Ηλία Μεσσίνα. Παρουσίαση των προτάσεων του συνεδρίου με θέμα 
τη βιώσιμη ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.
6/4/09 ώρα 12:00. Expo Athens (Ανθούσα) στην έκθεση ECOTEC 09.

 Ομιλία του αρχιτέκτονα Shigeru Ban ‘Χάρτινα κτίρια’.
4/4/09 ώρα 18:80. Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός-Γκάζι • μετρό 
Κεραμικός). Είσοδος ελεύθερη.

 Ντοκιμαντέρ 3/4/09 Μια Ενοχλητική Αλήθεια (8:00 & 12.00 • ελλη-
νικοί υπότιτλοι) Η 11η Ώρα (10:00 • ελληνικοί υπότιτλοι) Rural Studio 
(14:00) The Power of Community (15:30 • ελληνικοί υπότιτλοι) • 4/4/09 
Μια Ενοχλητική Αλήθεια (10:00 • ελληνικοί υπότιτλοι) Η 11η Ώρα (12:00 
• ελληνικοί υπότιτλοι) Last Call for Planet Earth (14:00 • ελληνικοί υπό-
τιτλοι) Elements (15:30) • 5/4/09 Kilowatt Ours (12:00) Η Επόμενη 
Βιομηχανική Επανάσταση (14:00 • ελληνικοί υπότιτλοι). Αθηναΐς (Κα-
στοριάς 34-36, Βοτανικός-Γκάζι • μετρό Κεραμικός). Είσοδος ελεύθερη.

 Εγκαίνια ECOWEEK 2009 
Ομιλητής ο αρχιτέκτονας Ivan Harbour (Rogers Stirk Harbour • πρώ-
ην Richard Rogers Partnership) σε συνεργασία με το British Council. 
2/4/09 ώρα 18:00. Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός-Γκάζι • μετρό 
Κεραμικός). Είσοδος ελεύθερη.

 Διάλεξη και συζήτηση Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου (Πανεπιστημίου 37 • 

μετρό Πανεπιστήμιο). Είσοδος ελεύθερη. Οικολογική δόμηση με την αρ-
χιτέκτονα Αγνή Κουβελά και Κηφισός ‘το ποτάμι της Αθήνας’ με τον 
Βασίλη Ζώτο 31/3/09 ώρα 19:00. Πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού με τον 
αρχιτέκτονα τοπίου Θωμά Δοξιάδη και πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού: 
a bioregional approach με τη Μαρίνα Τοπούζη 1/4/09 ώρα 19:00.
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