
 
 

 
 

 

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα του Evia Film Project 
 
Σπουδαία ντοκιμαντέρ που εξερευνούν τη σχέση μας με τη φύση, sci-fi ταινίες για το 
μέλλον του πλανήτη μας, ταινίες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και 
αγαπημένοι δημιουργοί συναντιούνται στο κινηματογραφικό πρόγραμμα του Evia Film 
Project, της νέας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια. Δώδεκα 
συναρπαστικές ταινίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 
 
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των ταινιών:   

 
Τετάρτη 15 Ιουνίου 

 
Σινέ Απόλλων, Αιδηψός, 21:30 
 
Ο Πράσινος Πλανήτης / La Belle Verte 
Κολίν Σερό 
Γαλλία, 1996, 99΄ 
 
Όταν επισκέπτεται το Παρίσι, ένα ανώτερο ον από έναν ουτοπικό πλανήτη σοκάρεται με 
τον καταναλωτισμό των ανθρώπων και ξεκινά μια προσπάθεια οικολογικής αφύπνισης. 
Μια τρυφερή, ευφάνταστη και δυναμική ταινία, που μας παρακινεί να αναθεωρήσουμε 
τον τρόπο ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο και επαναπροσδιορίζει τη σημασία της επαφής 
με τη φύση. 
 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 
 
Σινέ Απόλλων, Αιδηψός, 21:30 
 
Στροφή στην κυκλικότητα / Going Circular 
Ρίτσαρντ Ντέιλ, Νάιτζελ Γουοκ  
Γερμανία, 2021, 89΄ 
 
Μια συναρπαστική ταινία που τολμά να φανταστεί ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα όχι 
μόνο επιβιώνει, αλλά ακμάζει. Τέσσερις οραματιστές από όλο τον κόσμο –ένας 
εφευρέτης 102 ετών, ένας βιολόγος που ασχολείται με τη βιομιμητική, ένας σχεδιαστής 
και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος -ξεκλειδώνουν τα μυστικά μιας 
πρωτοποριακής ιδέας που ονομάζεται κυκλικότητα: ένα οικονομικό σύστημα που 
ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα. Μια εκ βάθρων επαναξιολόγηση του πώς θα μπορούσε 
να είναι η ζωή μας αν λειτουργούσαμε εντός των φυσικών ορίων της Γης, με σεβασμό 
στους διαθέσιμους πόρους του πλανήτη. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

«Ελύμνιον», Λίμνη, 21:30 
 
Μέγαρα / Megara 
Σάκης Μανιάτης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος 
Ελλάδα, 1974, 72΄ 
 
Ο ξεσηκωμός των κατοίκων των Μεγάρων ενάντια στην απόφαση της Χούντας να 
απαλλοτριώσει μια μεγάλη αγροτική περιοχή για την εγκατάσταση διυλιστηρίου 
πετρελαίου και η τελική έκβαση του αγώνα τους. H πρώτη ελληνική ταινία που θίγει το 
ζήτημα της οικολογίας αφουγκράζεται με ευαισθησία τις αγωνίες των αγροτών, των 
οποίων ο λόγος σπανίως βρίσκει διέξοδο στο σινεμά με τέτοια καθαρότητα, και 
αποτυπώνει ανάγλυφα την εικόνα μιας Ελλάδας σε κρίσιμη καμπή. 
 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 
 
Τοπική κοινότητα Αγίας Άννας (κεντρική πλατεία), 21:30 
 
Συμβιώνοντας πέρα από το ανθρώπινο: Τρεις μικρού μήκους ταινίες  
 
Θα προβληθούν οι ταινίες: 
 
Ενοχλητική αρκούδα / Nuisance Bear 
Τζακ Γουάισμαν, Γκαμπριέλα Όσιο Βάντεν 
Καναδάς, 2021, 15΄ 
 
Ένα αντισυμβατικό και οπτικά εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ που αντιστρέφει την οπτική και 
προσφέρει μια διεισδυτική ματιά σε μια τυπική μέρα στη ζωή μιας πολικής αρκούδας, 
καθώς αυτή έρχεται αντιμέτωπη με τουρίστες και υπεύθυνους προστασίας. Μια ταινία 
που αναδεικνύει την ολοένα και πιο λεπτή ή σχεδόν απατηλή διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του βασιλείου των ζώων, καλώντας το κοινό να 
διερωτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την άγρια φύση, και για το αν 
αυτή η αλληλεπίδραση είναι βιώσιμη. 
 
Γη των ονείρων / Dream Land 

Λάιλα Πακάλνινα 
Λετονία, Γερμανία, 2004, 36΄ 
 
Υπάρχουν μέρη που δεν θέλουμε να ξέρουμε, μέρη που κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. 
Η χωματερή είναι ένα τέτοιο μέρος. Για τους ανθρώπους είναι ένα φρικτό μέρος, μια 
βρομερή έρημος σκουπιδιών. Όμως είναι μια έρημος γεμάτη ζωή. Αποκτά μια παράξενα 
σαγηνευτική ονειρική διάσταση χάρη στην εντυπωσιακή αφθονία εντόμων, ερπετών, 
πουλιών και θηλαστικών, πλάσματα που αλληλεπιδρούν σε μια σχέση ζωής και 
θανάτου. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Καιροί και ρεύματα / Time and Tide  

Μαρλέεν φαν ντερ Βερφ 
Ολλανδία, 2018, 29΄ 
 
Ένα φαινομενικά ήρεμο και γραφικό τοπίο στις ακτές της Ολλανδίας αναδεικνύεται σε 
πεδίο μάχης ανάμεσα στα στοιχεία της φύσης και στις δυνάμεις που οδηγούν το σύμπαν 
σε εντροπία, σ’ έναν αέναο κύκλο καταστροφής και αναγέννησης. Ένα ποιητικό, 
στοχαστικό και εκθαμβωτικό κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο γεννήθηκε μέσα από 
δύο χρόνια παρατήρησης με κομμένη την ανάσα και ανατρέπει όλα τα ανώδυνα 
στερεότυπα για την «ουδέτερη» αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Σινέ Απόλλων, Αιδηψός, 21:30 
 
Τα μυθικά πλάσματα του Νότου / Beasts of the Southern Wild 
Μπεν Ζάιτλιν, ΗΠΑ, 2013, 97΄ 
 
Κάπου στη βυθισμένη Λουιζιάνα ζει ένα μικρό κορίτσι με τον ετοιμοθάνατο πατέρα της. 
Με όχημα την παιδική της αισιοδοξία, βρίσκει στη φύση την ισορροπία που λείπει από 
τον κόσμο της–ώσπου μια τρομερή καταιγίδα μεταμορφώνει τα πάντα. Ένα λυρικό 
ποίημα για τη δύναμη της φαντασίας στον αγώνα για επιβίωση, το μήκους ντεμπούτο 
του Μπεν Ζάιτλιν είναι ένας κινηματογραφικός άθλος που τον οδήγησε στην κούρσα των 
βραβείων Όσκαρ –μεταξύ άλλων, και για την ερμηνεία της Κουβενζανέ Γουόλις, που σε  
ηλικία έξι ετών έγινε η νεότερη υποψήφια στην ιστορία του θεσμού. 
 
«Ελύμνιον», Λίμνη, 21:30 
 
Νέα Υόρκη, έτος 2022 μ.Χ. / Soylent Green 
Ρίτσαρντ Φλάισερ, ΗΠA, 1973, 97΄ 
 
Το 2022, η ανεξέλεγκτη μόλυνση, ο υπερπληθυσμός και η κλιματική αποσταθεροποίηση 
έχουν επιφέρει δραματικές ελλείψεις τροφής, πυροδοτώντας βίαιες ταραχές. Την ίδια 
στιγμή, η σκιώδης πολυεθνική Soylent Industries, που μονοπωλεί την αγορά φαγητού, 
έχει μόλις κυκλοφορήσει ένα νέο υπερ-θρεπτικό τεχνητό προϊόν, με την ονομασία 
Soylent Green. Σε αυτόν τον δυστοπικό κόσμο, ένας επίμονος ντετέκτιβ θα αποκαλύψει 
μια εφιαλτική αλήθεια που υπερβαίνει και την πιο νοσηρή φαντασία. Μια οικολογική 
παραβολή επιστημονικής φαντασίας που εξερευνά τους πιο σκοτεινούς διαδρόμους της 
ανθρώπινης απληστίας. 
 

Σάββατο 18 Ιουνίου 
 
Σινέ Απόλλων, Αιδηψός, 21:30 
 
Ανθρωπόκαινος: Η εποχή του ανθρώπου / Anthropocene: The Human Epoch 
Τζένιφερ Μπέιτσβαλ, Έντουαρντ Μπουρτίνσκι, Νικολά ντε Πενσιέ 
Καναδάς, 2018, 87΄ 
 



 
 

 
 

Το 2016, μια ομάδα επιστημόνων με την επωνυμία Ομάδα Εργασίας Ανθρωπόκαινου 
διατύπωσε την άποψη ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μία νέα γεωλογική εποχή, η οποία 
θα έπρεπε να ονομαστεί Ανθρωπόκαινος, εξαιτίας των κολοσσιαίων αλλαγών που έχει 
επιφέρει ο άνθρωπος στη μορφολογία της Γης. Ένα ντοκιμαντέρ, σαν δυστοπική 
προφητεία, που ταξιδεύει στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, απεικονίζοντας την 
ανθρώπινη λαίλαπα σε όλο της το ανατριχιαστικό μεγαλείο. Ένα διεισδυτικό οδοιπορικό 
στην αυτοκαταστροφική μας φύση, ταυτόχρονα, και ένα ύστατο σήμα κινδύνου. 
 
 
«Ελύμνιον», Λίμνη, 21:30 
 
Η κόκκινη χελώνα / The Red Turtle 
Μίκαελ Ντουντόκ Ντε Βιτ 
Ιαπωνία, Γαλλία, 2016, 97΄ 
 
Με όχημα την ιστορία ναυαγού που έβγαλε το κύμα σ’ ένα τροπικό νησί γεμάτο χελώνες, 
καβούρια και πουλιά, αυτό το αριστοτεχνικό, εκθαμβωτικό animation μιλά για τα 
ορόσημα της ανθρώπινης ζωής. Ένα αφαιρετικό πλην συναρπαστικό παραμύθι 
επιβίωσης, μια ιστορία αγάπης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μια ωδή στα 
θαύματα της καθημερινότητας. 
 

Κυριακή 19 Ιουνίου 
 
Σινέ Απόλλων, Αιδηψός, 21:30 
 
Ο δασοποιός / The Forest Maker 

Φόλκερ Σλέντορφ 
Γερμανία, 2022, 87΄  
 
Το πορτρέτο ενός αξιοσημείωτου ανθρώπου που βρήκε τρόπο να καλλιεργεί δέντρα στις 
πιο άγονες περιοχές της Αφρικής και διακρίθηκε με το λεγόμενο «εναλλακτικό Νόμπελ», 
το βραβείο Right Livelihood το 2018. Η μέθοδος Farmer Managed Natural Regeneration 
(FMNR) αποκαθιστά όχι μόνο το έδαφος, αλλά και την ελπίδα. Ο Αρχηγός όλων των 
Αγροτών, όπως τον λένε χαϊδευτικά σήμερα σε πολλά χωριά, είδε την απόγνωση και την 
πείνα, την αποφασιστικότητα και την αλλαγή, αλλά χρειάστηκε να δώσει μια δύσκολη 
μάχη για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες του. Ένα ισχυρό μήνυμα κοινότητας, αυτο-
ενδυνάμωσης και, πάνω από όλα, ελπίδας. 
 
 
«Ελύμνιον», Λίμνη, 21:30 
 
Περιπέτεια στο διάστημα / Silent Running 

Ντάγκλας Tράμπολ, ΗΠΑ, 1972, 89΄ 
 
Η χλωρίδα της Γης αποτελεί παρελθόν, ενώ ό,τι έχει απομείνει φυλάσσεται σε έξι 
γιγάντιους θόλους, συνδεδεμένους με ένα διαστημόπλοιο με τετραμελές πλήρωμα. Όταν 
έρχεται εντολή να καταστραφούν οι θόλοι, ο αστροναύτης Φρίμαν Λόουλ, παρότι 
ρισκάρει τη ζωή του, αρνείται να υπακούσει. Ο Μπρους Ντερν, σαν ένας Νώε από το 



 
 

 
 

μέλλον, αναλαμβάνει να διασώσει την τιμή και την ομορφιά ενός κόσμου που κάνει ό,τι 
περνά από το χέρι του για να πετύχει ακριβώς το αντίθετο: τον αυτοαφανισμό. 
 

 


