ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ανθρώπινες πόλεις»
Δυο εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
για το ποδήλατο και τη βιώσιµη κινητικότητα
Η Πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα και ο ΜΚΟ «Πόλεις για ποδήλατο»
προσκαλούν στην Ελλάδα το γνωστό Δανό αρχιτέκτονα και καθηγητή Jan Gehl ως
κεντρικό οµιλητή σε δύο εκδηλώσεις που διοργανώνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε
θέµα «Ανθρώπινες πόλεις» και µε έµφαση στο ρόλο που µπορεί να παίξει το ποδήλατο
στη βιώσιµη κινητικότητα και στη διαµόρφωση πόλεων µε πιο ανθρώπινο χαρακτήρα.
Στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία µε την parallaxi και στο
πλαίσιο της δράσης της "Θεσσαλονίκη Αλλιώς" και στην Αθήνα µε την υποστήριξη του
Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.
Μετά την οµιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση µε τη συµµετοχή του Γιώργου Καµίνη,
Δηµάρχου Αθηναίων, στην Αθήνα, και του Γιάννη Μπουτάρη, Δηµάρχου
Θεσσαλονικέων, στη Θεσσαλονίκη. Στο πάνελ, εκτός από τον Jan Gehl, συµµετέχουν
επίσης οι Θάνος Βλαστός, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο
Σπύρος Παπαγεωργίου, Εκδότης του περιοδικού MBIKE.
Η συζήτηση µε θέµα «Βήµατα προς µια βιώσιµη πόλη» θα εστιάσει στο ποδήλατο ως
ένα εναλλακτικό µέσο αστικής µετακίνησης που µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά
στην ανάπτυξη της βιώσιµης κινητικότητας. Στόχος της συζήτησης είναι ο καθορισµός
ενός πλαίσιου ενεργειών, µε βάση τόσο τις εµπειρίες του εξωτερικού όσο και την
πραγµατικότητα των δύο πόλεων, το οποίο θα µπορούσε να στηρίξει τις πρωτοβουλίες και
προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο Δήµοι για τη δηµιουργία πιο ανθρώπινων και
βιώσιµων πόλεων.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του
βιβλίου «Ανθρώπινες πόλεις» του Jan Gehl και την υπογραφή των αντιτύπων από το
συγγραφέα.
Η εκδήλωση στην Αθήνα διοργανώνεται το Σάββατο 27 Απριλίου και ώρα 18:15, στο
Αµφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κτίριο Πειραιώς 138.
Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται την Κυριακή 28 Απριλίου και ώρα
17:15, στην Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε:
ΜΚΟ “Πόλεις για Ποδήλατο” – τηλ. 210 2016500
Πρεσβεία της Δανίας – τηλ. 210 7256440
parallaxi – τηλ. 2310 429250

