ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για άμεση δημοσίευση – English after Greek
24/5/16
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ : 3 - 10 Ιουλίου
Ο Αγ. Νικόλαος στην Κρήτη σηματοδοτεί την αρχή της φετινής τουριστικής σεζόν με ένα
μήνυμα περιβαλλοντικού γίγνεσθαι. Σε συνεργασία με την ΜΚΟ ECOWEEK, το ίδρυμα Γ & Α Μαμιδάκη
και τον όμιλο bluegr Hotels & Resorts, ο Δήμος Αγ. Νικολάου φιλοξενεί μία εβδομάδα αειφόρου
σχεδιασμού, οικολογικής δόμησης και οραματισμού για προτάσεις οικολογικών παρεμβάσεων μέσα
στην πόλη.
Από τις 3/7 έως και τις 10/7 η πόλη του Αγ. Νικολάου θα φιλοξενήσει το διεθνές συνέδριο και
τα εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού της ΜΚΟ ECOWEEK με τη συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό – Καναδά, Αγγλία, Ισραήλ, Τουρκία και Ιταλία. Στόχος των εκδηλώσεων η διαμόρφωση
νέων ιδεών για την ανάπλαση σημείων της πόλης, όπως το θαλάσσιο μέτωπο με νέες προτάσεις για
περίπατο και αναπλάσεις, αυλές σχολείων με οικολογικές αυλές και προτάσεις για ποδηλατοδρόμους
και περιπάτους σε πράσινους πνεύμονες στην πόλη. Στα εργαστήρια περιλαμβάνονται επίσης πιλοτικές
κατασκευές με οικολογικά υλικά και ήπιες μεθόδους από ομάδες ειδικών που δραστηριοποιούνται
στην Κρήτη.
Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται προβολές ταινιών οικολογικού περιεχομένου, έκθεση
προτάσεων αειφόρου σχεδιασμού, επισκέψεις σε οικολογικά κτίρια στην περιοχή του Αγ. Νικολάου,
καθαρισμός παραλίας και βυθού και άλλες εκδηλώσεις.
Η ECOWEEK στον Αγ. Νικόλαο συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Green Week 2016 της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ecoweekcrete2016.org/
Συνέντευξη τύπου: Δευτέρα 13 Ιουνίου στις 12:00 Επιμελητήριο Λασιθίου, Kούνδουρου 17
Επικοινωνία με τον Δήμο Αγ. Νικολάου: dimos.agn@gmail.com

Εικόνες:
Ο βραβευμένος Καναδός αρχιτέκτονας Chris Doray θα συμμετέχει στην ECOWEEK 2016 στην Κρήτη.
Φωτογραφία: Ο αρχιτέκτονας Chris Doray στην ECOWEEK 2013 στην Κρακοβία της Πολωνίας
(ECOWEEK - Φωτογράφος Marja Yazdi)
Επιπλέον εικόνες επίσης:
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/press_room_photo_album_ecoweek_GR.htm
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PRESS RELEASE for immediate release
24/5/16
ECOLOGY BY THE SEA : 3 – 10 July
The Municipality of Agios Nikolaos in Crete marks the beginning of this year's tourist season with an
environmental message. In collaboration with NGO ECOWEEK, the G & A Mamidakis Foundation and
group bluegr Hotels & Resorts, the Municipality of Agios Nikolaos hosts a week of sustainable design,
green building and envisioning for ecological interventions and proposals for the city.
From 3/7 to 10/7 the city of Agios Nikolaos will host the international conference and sustainable design
workshops of ECOWEEK with the participation of experts from Greece and abroad - Canada, England,
Israel, Turkey and Italy. The aim of the workshops is to develop new ideas for the revitalization of parts
of the city, for example, the waterfront - with new proposals for pedestrians and an aesthetic uplift,
schoolyards - with shade and green, and suggestions for bicycle and pedestrian paths in the green open
areas in the city. The workshops also include light construction using ecological and reclaimed materials
with the participation of expert groups based in Crete.
The events include ecological film screenings, presentations and exhibition of sustainable design
proposals, visits to ecological buildings, beach cleaning and more.
ECOWEEK in Ag. Nikolaos is among the partner events of EU Green Week 2016.

For more information visit: http://www.ecoweekcrete2016.org/
Press Conference: Monday 13 June at 12:00 Chamber of Lassithi Prefecture, 17 Koundourou str.
Contact the Municipality of Ag. Nicholas: dimos.agn@gmail.com

Images:
Award-winning Canadian architect Chris Doray will be joining ECOWEEK 2016 in Crete. Photo: Chris
Doray at ECOWEEK 2013 in Krakow, Poland (Image ECOWEEK - Photographer Marja Yazdi)
Additional images:
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/press_room_photo_album_ecoweek_GR.htm
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