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Τετάρτη 4 Μαρτίου

18.00  

Το αίμα του Κουάν Κουάν. 60’ 

Γιώργος Αυγερόπουλος. 

Ελλάδα 2008

Ο Αμαζόνιος πεθαίνει και μαζί με  
το μοναδικό οικοσύστημά του, χάνονται  
και φυλές που ζούσαν εκεί για 
εκατοντάδες χρόνια. Οι μεγάλες 
βιομηχανίες πετρελαίου οργανώνουν 
και εκτελούν ένα ακόμη έγκλημα, μια 
μαχαιριά στον πλανήτη... 

19.00 
Ναός Αγροτέρας Αρτέμιδος. 30’ 
Χρίστος Ακρίδας  
(από την εκπομπή Φωτόσφαιρα). 
Ελλάδα 2008

Μια σημαντική καταγραφή του ιστορικού 
τοπίου γύρω από τη θέση του περίφημου 
Ναού της Αρτέμιδος Αγροτέρας που 
απειλείται. Ένα οδοιπορικό στους 
πρόποδες του Αρδητού στο Μετς, κοντά 
στο κέντρο της Αθήνας και  
στις προσπάθειες προστασίας του.

Μετά το τέλος της προβολής της ταινίας 
θα ακολουθήσει συζήτηση για ένα 
θέμα που την ίδια μέρα συζητιέται στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας.

20.15 
Πάρβας, Άγονη Γραμμή. 78’ 
Γεράσιμος Ρήγας. Ελλάδα 2008

Στην χώρα της Αμοργού, οι εποχές 
εναλλάσσονται και μαζί τους ξετυλίγεται  
και η ζωή μιας Αμοργιανής οικογένειας.  
Ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ για το Αιγαίο  
που αλλάζει. 

21.45  
Μια Τρύπα στο Νερό. 58’  
Μάνος Παπαδάκης. Ελλάδα 2008

Μια υποθαλάσσια αρτηρία που προκαλεί 
αντιδράσεις, διχάζει τη Θεσσαλονίκη και 
όχι μόνο. Ο σκηνοθέτης συναντά ειδικούς 
και απλούς πολίτες που μιλούν για ένα 
έργο που το ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίζει 
εθνικό και οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
καταστροφικό. Θα το διασκεδάσετε...

Τετάρτη 11 Μαρτίου

18.00  
In search of a legend. 48’  
Konstanty Kulik. Πολωνία 2007

Ταξίδι στην Αρκτική μ’ ένα μικρό 
ιστιοπλοϊκό. Γνωρίζουμε ένα λαό  
που παλεύει για την επιβίωσή του  
με τους δικούς του όρους...

18.50 
“Save our land. Save our Towns”, 
57’, Dirk Eitzen, 
Η.Π.Α 2000

Η αλλαγή του αστικού τοπίου σε μια 
επαρχία της Πενσυλβάνια έχει επιπτώσεις 
στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. 
Πέρα από αυτές όμως μήπως είναι 
σημαντικότερη η οικολογική καταστροφή 
που συντελείται; 

19.50 
Concrete coast. 24’ 
Robert Harding Pittman. 
Η.Π.Α-Iσπανία 2007

Η αγροτική περιοχή της Μούρσια  
στην Ισπανία, η τελευταία ακτή της χώρας 
στη Μεσόγειο που δεν έχει αλωθεί  
από την τσιμεντοποίηση αλλάζει όψη.  
Μία απειλή που αφορά πλέον άμεσα  
και στην χώρα μας... 

Μετά το τέλος της ταινίας, η οποία 
προβάλλεται για πρώτη φορά  
στην Ελλάδα, θα ακολουθήσει συζήτηση 
για το δικό μας καυτό θέμα:  
Το χωροταξικό του τουρισμού.

21.00 
The Black River. 60’ 
Surendra Manan. Ινδία 2007

Το Μαύρο Ποτάμι της Ινδίας,  
το περίφημο Κάλι Μπέϊν έχει μετατραπεί 
εδώ και δεκαετίες σε έναν απέραντο 
σκουπιδότοπο. Χιλιάδες άνθρωποι 
ενώνονται για να σώσουν ότι έχει 
απομείνει. Τα αποτελέσματα της 
προσπάθειας τους αποδεικνύουν ότι 
η ελπίδα υπάρχει ακόμα και εκεί που 
φαίνεται να έχει χαθεί...

22.10  
Up the Yangtze. 94’  
Yung Chang. Κίνα 2007

Το περίφημο φράγμα «3 φαράγγια»,  
το αμφιλεγόμενο σύμβολο του Κινεζικού 
οικονομικού θαύματος γίνεται το φόντο 
μιας περιβαλλοντικής όσο και κοινωνικής 
ταινίας.

Τετάρτη 18 Μαρτίου
Αφιέρωμα στην Ολλανδία

18.00 
Forever. 95’  
Heddy Honigmann. Ολλανδία 2006

Πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ που 
παρουσιάζει μια άλλη πλευρά της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
μέσα από το διασημότερο νεκροταφείο  
του κόσμου στο Παρίσι.

19.45 
Streetwise. 58’  
Marc van Fucht. Ολλανδία 2006 

Περίπου 7000 ερωδιοί ζουν μόνιμα  
στο Άμστερνταμ. Κάποιοι τους 
αντιμετωπίζουν ως εισβολείς. Άλλοι πάλι, 
τους ταΐζουν φτερούγες κοτόπουλου!

20.50 
Four Elements. 89’  
Jiska Rickels. Ολλανδία 2006

Ένα δυνατό, ποιητικό ντοκιμαντέρ  
για τα 4 στοιχεία της φύσης: φωτιά,  
νερό, γη, αέρας και πως ο άνθρωπος  
τα αντιμετωπίζει στις ακραίες  
καταστάσεις τους. 

22.30 
The Way it is. 31’  
Elizabeth Salgado. Ολλανδία 2006

Χιούμορ, ρεαλισμός και «πράσινη» λογική 
σε ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί  
την καθημερινότητα ενός 75χρονου μέσα 
από το παρελθόν και το παρόν του. 

Παράθυρα στον πλανήτη μας Πρόγραμμα


