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ECOWEEK 2010: Οικολογία + Κοινότητα + Αρχιτεκτονική 
 

αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK γεννήθηκε στην Αίγινα 
το 2005. Ξεκίνησε µε εκδηλώσεις στο Λαογραφικό Μουσείο και τον 
Πύργο Μαρκέλλου και µε επισκέψεις σε βιοκλιµατικά σπίτια του 

Αλέξανδρου Τοµπάζη και του Κώστα Τσίπηρα. Το 2007 η ECOWEEK 
κάλεσε τον Al Gore (φωτο) να µιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής, το 2008 
ξεκίνησε τη δράση της στην Κύπρο µε τον ∆ήµο Λάρνακας και το MKC City 
College και το 2009 συνδιοργάνωσε συνέδριο για ‘πράσινα’ κτίρια στο SCE 
College of Engineering και τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος του 
Ισραήλ και έφερε στην Αθήνα τους γκούρου της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Shigeru Ban και Ken Yeang, την σχεδιάστρια τοπίου Julie Bargmann και 
τον συνεταίρο του Sir Richard Rogers Ivan Harbour.  

Η 

 
ον Μάρτιο 2010 ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο και εργαστήρια σχεδιασµού της 
ECOWEEK 2010 µε θέµα Ecology + Community + Architecture. Φέτος, η ECOWEEK 
κενοτόµησε ξανά: αντί τα εργαστήρια σχεδιασµού (workshops) να γίνουν σε µια 

‘ανώνυµη’ αίθουσα, τα εργαστήρια φιλοξενήθηκαν φέτος, για πρώτη φορά, στα γραφεία των 
καλύτερων, ανερχόµενων και βραβευµένων αρχιτεκτόνων της Αθήνας. Μια µοναδική εµπειρία 
τόσο για τους νέους αρχιτέκτονες και φοιτητές που γνώρισαν και εργάστηκαν δίπλα στους 
αρχιτέκτονες που θαυµάζουν, όσο και για τους ίδιους τους αρχιτέκτονες, που γνώρισαν από 
κοντά τους καλύτερους φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές της Ελλάδας (και του 
εξωτερικού). Μαζί, σχεδίασαν µια βιοκλιµατική κατοικία µηδενικών ρύπων σε µια από 
τρεις περιοχές της Αθήνας: Θησείο, Κεραµικό και σε παραθαλάσιο οικόπεδο στη Λούτσα.  

Τ 

 

 

 

 
νάµεσα στα αρχιτεκτονικά γραφεία που συµµετείχαν ήταν τα κάτωθι. Επίσης, 
συµµετείχε το ΥΠΕΚΑ µε δύο οµάδες «Αειφόρος Κατοικία-ΥΠΕΚΑ», καθώς επίσης ο 
πρώην διευθυντής της BioRegional (BedZed, Λονδίνο) Benjamin Gill, ο µηχανικός και  Α



 

  
 
ειδκός σε οικολογκά κτίρια Brian Mark (Mott MacDonald Fulcrum), εργαστήρια υποστήριξαν 
επίσης ο ∆ανός αρχιτέκτονας Michael Christensen (Christensen & Co.) ενώ το ‘αστέρι’ των 
εργαστηρίων ήταν το 2010 ο αρχιτέκτονας του Rural Studio Daniel Wicke, που έδωσε και 
διάλεξη για τα έργα του Rural Studio στις φτωχές κοινότητες της Alabama.  
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 µιλητές της ECOWEEK 2010 στην Αθήνα ήταν ο αρχιτέκτονας Daniel Wicke του 
Rural Studio (φωτο), που επίσης ηγήθηκε ενός εκ των εργαστηρίων της ECOWEEK. 
Επίσης, µίλησαν η αρχιτέκτονας από τη Σουηδία Sara Grahn των White Architects, 

o ∆ανός αρχιτέκτονας του πρώτου carbon-neutral δηµόσιου κτιρίου της ∆ανίας Michael 
Christensen των Christensen & Co. 
Archtiects, ο αρχιτέκτονας Menno 
Kooistra από το Ολλανδικό 
αρχιτεκτονικό γραφείο Paul de Ruiter 
Architects, ο µηχανικός ειδικός σε 
µελέτες οικολογικών λύσεων Vasilis 
Maroulas της ARUP και άλλοι.  

Ο 

 
Η πολύµορφή οµάδα των νέων 

που συµµετείχαν στα εργαστήρια, που 
αποτελούνταν από νέους αρχιτέκτονες και
αρχιτεκτονικής περιελάµβανε 150 νέους  από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι φοιτητές από
την Ελλάδα ήταν φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Πειραιά, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Καβάλας. Επίσης, συµµετείχαν φοιτητές από το 
εξωτερικό από την Κροατία, Σερβία, Ρουµανία, Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία.  

 φοιτητές 
 

 
ιοργανωτές και συντονιστές της ECOWEEK 2010 στην Αθήνα ήταν η αρχιτέκτων 
Φαίδρα Ματζιαράκη και ο ιδρυτής και Πρόεδρος της ECOWEEK αρχιτέκτονας Ηλίας 
Μεσσίνας ∆ρ. Χωροταξίας και σύµβουλος περιβάλλοντος.  

 
> Για τα προγράµµατα της ECOWEEK στην Ελλάδα και το εξωτερικό: www.ecoweek.gr   

 ∆
> Για φωτογραφικό υλικό της δράσης της ECOWEEK στο 
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/press_room_photo_album_ecoweek_ENG.htm  
 
 
 
 

http://www.ecoweek.gr/
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/press_room_photo_album_ecoweek_ENG.htm


 

  
 
 
Επικοινωνία µε την ECOWEEK    
  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Φαίδρα Ματζιαράκη στο τηλ.  (694) 740-5280 και ηµέιλ 
faidramatzic@hotmail.com και Ηλίας Μεσσίνας στο (694) 466-4242 και ηµέιλ 
elias@ecoweek.org και στο ecoweek@ecoweek.org  
 
 
Χορηγοί της ECOWEEK 2010 
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