Συνοδευτικό Υλικό: Πόλη
∆ημοσιεύματα-Κείμενα
Αειφορία και πόλεις του μέλλοντος
Αθήνα της τέχνης και της μουτζούρας
Αργοί ρυθμοί χάριν των ηλικιωμένων
Η αύξηση του πληθυσμού, η μόλυνση του περιβάλλοντος και οι παγίδες θανάτου
Βαρκελώνη - Μια "πράσινη" πόλη - κέντρο της οικονομίας
Η βελούδινη επανάσταση μιας γειτονιάς
Η βιοκλιματική γειτονιά του Λονδίνου
Βιώσιμη Πόλη
The Case for Density in Sustainable Cities
Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability
∆εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη
∆ιακήρυξη πολιτών για την πόλη του μέλλοντος
Στην έρημο θα φυτρώσει η πρώτη πράσινη πόλη στον κόσμο
"Η Μεσογειακή πόλη απέναντι στην κλιματική αλλαγή"
The metabolic city
One planet living
Κι όποιοι θέλουν να αλλάξουν την πόλη να τους φάει ο μαύρος λύκος
Λύσεις υπάρχουν, ποιος τις εφαρμόζει;
Παραδείγματα βιωσιμότητας
Ποια πόλη θέλουμε
Η πόλη των σπιτιών και των ανθρώπων
The power of imagination: Long Term Planning for City Sustainability
Πράσινες πόλεις
Πράσινες ταράτσες: Αντίδοτο στο κλίμα της πόλης
Πράσινη πόλη
Πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης
Προτάσεις για ανάπλαση των πόλεων μας
Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Κατοικείν
Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Προτάσεις για μια πράσινη πόλη
Ενα σενάριο σωτηρίας για την Αθήνα
The self-sufficient city
Η σύγχρονη ελληνική πόλη
SymbioCity Η «πράσινη» πόλη των Σουηδών
What is a Sustainable City?
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Aalborg Commitments Implementation Guide

http://www.localsustainability.eu/fileadmin/template/projects/localsustainability_eu/
files/ACTOR-Guide_english.pdf

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Το Βιοκλιματικό σπίτι

http://eyploia.aigaio-net.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=401

Ανοιχτός διάλογος για τη νέα πόλη

http://www.nea-poli.gr/page/default.asp?la=1&id=693

ΜΚΟ "Σόλων για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό στον 21ο αιώνα"
http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-16-12-47-53.html?start=5

Παρουσιάσεις βιοκλιματικών κατοικιών με συνεντεύξεις από τους ιδιοκτήτες!

http://www.buildings.gr/greek/meleti_efarmogi/bioclimate/portfolio_bioclimate_proj
ects/indexportfolio.htm

Πράσινη ζωή στην πόλη
http://www.pzp.gr/

Sustainable Cities

http://sustainablecities.dk/en/

Sustainable cities: Environmentally Sustainable Urban Development
http://archive.rec.org/REC/Programs/Sustainablecities/

Sustainable Cities and Towns Campaign
http://www.sustainable-cities.eu/

Sustainable Cities: Urban Sustainability Planning & Implementation

http://sustainablecities.net/docman-resources/cat_view/110-resources/98-urbansustainability-planning-a-implementation

UN Habitat for a better urban furure

http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=5025&catid=540&typeid=19&subMenuId=0
Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Κατοικείν
Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές

