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Το αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό και
οικολογικό δρώμενο σχεδιασμού
θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη
χρονιά το Μάρτιο 2011, για πρώτη
φορά και στη Θεσσαλονίκη. Η
ECOWEEK 2011 θα διαρκέσει μια ε-
βδομάδα, από τις 28 Μαρτίου έως
τις 3 Απριλίου και θα ασχοληθεί με
τις αστικές κοινότητες και την "πρά-
σινη" αρχιτεκτονική. 
Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δι-
καίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας,
διοργανώνεται από την ελληνική
ECOWEEK με συντονιστή τον αρ-
χιτέκτονα δρ. χωροταξίας και σύμ-
βουλο περιβάλλοντος Ηλία Μεσσί-
να και την ομάδα του (Ολυμπία Δά-
τση, αρχιτέκτονα τοπίου, Τάσο
Ροΐδη και Δημήτρη Αβραμίδη, αρχι-
τέκτονες). Το συνέδριο θα φιλοξε-
νηθεί σε πολιτιστικούς χώρους της
Θεσσαλονίκης, όπως στο Λιμάνι,
στο Ολύμπειο, στο βιβλιοπωλείο Ια-
νός, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, στο Γαλ-
λικό Ινστιτούτο κ.α., ενώ τα εργα-
στήρια σχεδιασμού θα φιλοξενη-

θούν στον ΑΚΤΟ και στα γραφεία
των αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων
τοπίου και μηχανικών που θα τα κα-
θοδηγήσουν. Στο συνέδριο και στα
εργαστήρια της ECOWEEK 2011 α-
ναμένεται η συμμετοχή 300 φοιτη-
τών και νέων επαγγελματιών από 15
χώρες. Μεταξύ άλλων θα συμμετέ-
χουν φοιτητές και καθηγητές από
το ΚΤΗ της Σουηδίας, το πανεπι-
στήμιο Mimar Sinan της Τουρκίας,
το Politecnico του Μιλάνο, το TU
του Βερολίνου και τη Σχολή Αρχιτε-
κτονικής του Πανεπιστημίου του
Τελ Αβίβ.Ομιλητές της ECOWEEK
2011 θα είναι και φέτος διεθνή ονό-
ματα που έρχονται στην Ελλάδα σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε,
την πρεσβεία της Σουηδίας, την
πρεσβεία της Δανίας, την πρεσβεία
της Νορβηγίας και το Βρετανικό
Συμβούλιο.
Προγραμματίζονται διαλέξεις ανοι-
χτές για το κοινό με ομιλητές τον
βραβευμένο αρχιτέκτονα Diebedo
Francis Kere, το βραβευμένο αρχιτέ-
κτονα τοπίου George Hargreaves,
τη βραβευμένη νέα αρχιτέτονα από

τη Σουηδία Rahel Belatchew Lerdell,
την αρχιτέτονα Στυλιανή Φιλίππου,
τον ελληνο-ισραηλινό αρχιτέκτονα
ειδικό στην αρχιτεκτονική της ερή-
μου καθηγητή Σάκη Μείρ, τον αρχι-
τέκτονα τοπίου Θωμά Δοξιάδη, το
μηχανικό Βασίλη Μαρουλά της
ARUP, τον μηχανικό Brian Mark, το
περιβαλλοντολόγο Benjamin Gill
της BioRegional κ.ά. Τα εργαστήρια
θα λειτουργήσουν για 4 ημέρες και
θέμα τους θα είναι ο οικολογικός
σχεδιασμός νέων κτιρίων και κτιρια-
κών συνόλων μηδενικών ρύπων, οι
οικολογικές παρεμβάσεις σε υπάρ-
χοντα κτίρια, οι οικολογικές παρεμ-
βάσεις και ο σχεδιασμός τοπίου
στον αστικό ιστό και ο οικολογικός
σχεδιασμός κτιρίων. Στα εργαστή-
ρια θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων
το Α.Π.Θ., ο ΑΚΤΟ, ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης και το Μορφωτικό Ίδρυ-
μα της Εθνικής Τράπεζας. 
To περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, στηρίζοντας
την προσπάθεια για την ανάπτυξη
της "πράσινης" αρχιτεκτονικής, θα
είναι χορηγός επικοινωνίας στο συ-
νέδριο.
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Στιγμιότυπα από τα εργαστήρια της ECOWEEK 2010.
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Άποψη του σχολείου Dano, του βραβευμένου αρχιτέκτονα Diebedo Francis Kere.
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