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ηκλΰσμ, 11 Μαέκυ 2013 
 

 

ΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Μ  πκζτ θ δαφΫλκθ, δ ιάξγ δ β λέ β βηΫλα κυ υθ λέκυ ΤΠ ΡΙ  2013,  
η  πέ ε οβ κ Μκθα άλδ βμ Παθαΰέαμ βμ Χκακίδυ δ αμ εαδ κ Μκυ έκ βμ, β  Χυλα βμ 

ηκλΰκτ εαδ κ λξαδκζκΰδεσ Μκυ έκ κυ θβ δκτ.   
 
Κτλδκ γΫηα πθ κηδζδυθ βμ βηΫλαμ ά αθ β υπκοβφδσ β α βμ Μκθάμ Χκακίδυ δ αμ ΰδα Ϋθ αιά βμ 

βθ ζέ α παΰεσ ηδπθ πκζδ δ δευθ ηθβη έπθ βμ UNESCO, η  δμ αεσζκυγ μ κηδζέ μ: 
 
"τηία β βμ UNESCO ΰδα βθ πλκ α έα βμ παΰεσ ηδαμ πκζδ δ δεάμ εαδ φυ δεάμ εζβλκθκηδΪμ- 
ΰΰλαφά ηθβη έωθ κθ εα Ϊζκΰκ παΰεσ ηδαμ εζβλκθκηδΪμ" απσ βθ ε. ζΫθβ Μ γκ έκυ, αλξαδκζσΰκ, 
ηπ δλκΰθυηπθα  βμ υλππαρεάμ Έθπ βμ. 

«  ΟΤΝ ΚΟ κ λσηκ ΰδα κ Μκθα άλδ βμ  Χκακίδυ δ αμ» -  απσ κθ ε. βηά λβ Πδεδυθβ, 
αλξδ Ϋε oθα (PMP partners- Perroti, Martino, Pikionis).    
"MediterraNew: χ δα ησμ ΰδα βθ αθΪ διβ βμ πκζδ δ δεάμ εζβλκθκηδΪμ ωθ σπωθ βμ Μ κΰ έκυ’’ 
Architectural Summer School in Amorgos απσ κυμ ε.Giorgio Martino & ε. δίδΪθθα Μ αζζβθκτ, 
αλξδ Ϋε κθ μ. 
 
Σκ  ΤΠ ΡΙΑ 2013  εαδ κ 4κ δ γθΫμ Φ δίΪζ Σκυλδ δευθ Σαδθδυθ Μδελκτ Μάεκυμ Αηκλΰκτ, 

δκλΰαθυθκθ αδ απσ κθ Πκζδ δ δεσ τζζκΰκ Θκζαλέπθ ηκλΰκτ εαδ κ Ξ θκ κξ έκ Aegialis Hotel & 
Spa, εαδ ζ έ υπσ βθ αδΰέ α κυ ΟΣ,  
κυ Τπκυλΰ έκυ Ναυ δζέαμ & δΰαέκυ εαδ κυ άηκυ ηκλΰκτ.  

 

 

 

Χκλβΰκέ:  
ΟΣ 

 
Τπκυλΰ έκ Ναυ δζέαμ & δΰαέκυ 

  

 

 
 

Ξ θκ κξ έα: Aegialis Hotel & Spa , Lakki Village. 
τθ ηκμ ηκλΰέθπθ 

ε σ δμ ΠΪ αλβ 
δα σλδα: « ηίλκ έα» , «Παθσλαηα», Σκ ζδηΪθδ», «Χκθ λσμ» 

αξαλκπζα έκ « Σκ Σλα Ϊλδ ηα» 


