
Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Το αφιέρωμα «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» υλοποιείται από:

EXILE ROOM

ΈΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΈΡΩΜΑ   
ΣΈ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΈ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΈΙΔΗΣΗ

9, 10 & 17 MAΪΟΥ 2018



Στο Exile Room πιστεύουμε στη δύναμη του ντοκιμαντέρ. Παρά την επέλαση 
των social media και την αυξανόμενη ζήτηση για εύκολο και σύντομο περιεχό-
μενο, είμαστε πεπεισμένοι ότι μία ταινία μπορεί ακόμη να σου αλλάξει άποψη 
ή –γιατί όχι;– ακόμα και τη ζωή. Το «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» είναι ένα 
αφιέρωμα που αποτελείται ακριβώς από τέτοιες ταινίες. Πέντε ντοκιμαντέρ 
που προσεγγίζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη, για να 
προσφέρουν μια νέα, συχνά επαναστατική ματιά πάνω στον ακτιβισμό, τον 
ρόλο των media και της παράδοσης στην προστασία του περιβάλλοντος, τα 
απειλούμενα είδη, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τη συμβίωσή μας 
με τη φύση και τα πλάσματά της. Το «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» αποτελεί 
τη δική μας πολεμική ιαχή στον σημαντικότερο αγώνα του κόσμου: την επιβίω-
ση του πλανήτη που αποκαλούμε σπίτι!

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση σε ΑμεΑ.
Το αφιέρωμα συμμετέχει στις δράσεις της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας  
«Η Ευρώπη στην Περιοχή Μου 2018» (Europe in My Region), η οποία στοχεύει να ενθαρ-
ρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί  
η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

Exile Room, Mάιος 2018

ΈΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΈΡΩΜΑ   
ΣΈ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΈ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΈΙΔΗΣΗ

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/


Υπόγειος Ποταμός / 
A River Below
 
2017                                                                    

Σκηνοθεσία Mark Grieco 

Χώρα ΗΠΑ, Κολομβία 

Γλώσσα Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά 

Διάρκεια 86’

Ένα ντοκιμαντέρ που βουτά στα λασπώδη νερά του Αμαζονίου και εξερευνά τα 
μυστικά του. Ακολουθώντας τις διαφορετικές πορείες ενός τηλεοπτικού αστέρα 
και ενός υδροβιολόγου προς την επίτευξη του κοινού τους στόχου, να σώσουν τα 
σπάνια ροζ δελφίνια του ποταμού, το «Below the River» εξετάζει τις ακτιβιστικές 
πρακτικές του καθενός, αναδεικνύοντας παράλληλα μια σειρά από προβληματισμούς 
και συγκρούσεις. Μια υπόθεση που ανάγεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο 
πολύπλοκο, όπως το ζήτημα της ηθικής του ακτιβισμού στην εποχή μας, η σχέση του 
με τα οπτικά μέσα και η δύναμη της εικόνας.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας

9/5  21:00

EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=eLSwB61dE1g


Ευχαριστώ για τη Βροχή / 
Thank You for the Rain
 
2017                                                                    

Σκηνοθεσία Julia Dahr 

Χώρα Νορβηγία, Ην. Βασίλειο

Γλώσσα Αγγλικά

Διάρκεια 87’

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, ο Κισιλού, ένας αγρότης από 
την Κένυα, χρησιμοποιεί την κάμερά του για να αιχμαλωτίσει τις επιπτώσεις 
των ακραίων καιρικών φαινομένων στην οικογένειά του και στο χωριό του. Έχει 
κινηματογραφήσει πλημμύρες, ξηρασίες και θύελλες, αλλά και τον τρόπο που 
όλα αυτά έχουν εξαναγκάσει τους άνδρες να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους 
ψάχνοντας για δουλειά. Καθώς ταξιδεύει στο Παρίσι για να παρουσιάσει το υλικό του 
στους εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, στο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, ο 
Κισιλού βρίσκει τον εαυτό του στο σημαντικότερο πολιτικό ταξίδι της ζωής του. Ένα 
συγκινητικό και αναγκαίο ντοκιμαντέρ που δίνει το απαραίτητο ανθρώπινο πρόσωπο 
στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και στις δραματικές επιπτώσεις του.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας

10/5  20:00

https://www.youtube.com/watch?v=PO1-Z7kEyzo


Τα Νησιά και οι Φάλαινες /
The Islands and the Whales
 
2016                                                                    

Σκηνοθεσία Mike Day

Χώρα Ην. Βασίλειο, Δανία

Γλώσσα Φεροέζικα, Αγγλικά, Δανέζικα

Διάρκεια 81’

Για τους κατοίκους των νήσων Φερόες, το κυνήγι φαλαινών δεν αποτελεί μόνο μια 
μακροχρόνια παράδοση κι έναν τρόπο ζωής, αλλά και ένα βασικό μέσο επιβίωσης 
αφού το άγονο έδαφος της περιοχής δεν προσφέρει πολλές δυνατότητες 
εναλλακτικής διατροφής. Τι συμβαίνει, ωστόσο, όταν πέρα από τα έντονα κύματα 
ακτιβιστικής αντίδρασης, οι κάτοικοι πρέπει να αντιμετωπίσουν και το γεγονός ότι οι 
φάλαινες είναι τοξικά μολυσμένες; Ένα ντοκιμαντέρ που θίγει με καθηλωτικό τρόπο 
το ζήτημα της αντίφασης που προκύπτει από τη συντήρηση της παράδοσης και τη 
συντήρηση του περιβάλλοντος.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας

10/5  22:00

https://www.youtube.com/watch?v=9IwhjCUR9MM


Αύριο / 
Demain
 
2015                                                                    

Σκηνοθεσία Cyril Dion, Mélanie Laurent

Χώρα Γαλλία

Γλώσσα Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά

Διάρκεια 118’

Όταν η προστασία του περιβάλλοντος δείχνει να έχει γίνει μια δύσκολη υπόθεση, 
το «Tomorrow» έρχεται να δώσει λίγη ελπίδα ανακαλύπτοντας και προτείνοντας 
εύκολες και μικρές οικολογικές λύσεις που μπορεί να υιοθετήσει ο καθένας 
μας. Έπειτα από ένα ταξίδι σε δέκα χώρες και πολλές σημαντικές γνωριμίες και 
συναντήσεις με εξειδικευμένους ανθρώπους του χώρου, οι δημιουργοί της ταινίας 
εξερευνούν σε βάθος το ζήτημα της οικολογικής δράσης, αφήνοντας μια φρέσκια και 
αισιόδοξη οπτική για το μέλλον.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας

17/5  20:00

EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=NUN0QxRB7e0


Τρόπαιο / 
Trophy
 
2017                                                                    

Σκηνοθεσία Christina Clusiau, Shaul Schwarz

Χώρα Ην. Βασίλειο, Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε, Νότια Αφρική, ΗΠΑ

Γλώσσα Αγγλικά

Διάρκεια 108’

Από τα δάση της Αφρικής στα συνέδρια του Λας Βέγκας, η ταινία αποτυπώνει ωμά 
τη σύνδεση της «βιομηχανίας» κυνηγιού με τη συντήρησης ζώων υπό εξαφάνιση. 
Ακολουθώντας  εκπροσώπους του χώρου, όπως κυνηγούς, συντηρητές της άγριας 
ζωής, επιχειρηματίες και εκτροφείς ζώων υπό εξαφάνιση, αναδεικνύονται οι ειρωνικές 
αντιφάσεις του χώρου, η εμπορευματοποίηση των ζώων και μαζί τους όλα τα 
σύγχρονα προβλήματα της σχέσης ανθρώπου – φύσης.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας

17/5  22:00

EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=Dv3bFtYHNqw


Πρόγραμμα Προβολών  

                                                                    
 
 

Τετάρτη 9 Μαΐου

21:00   Υπόγειος Ποταμός / A River Below (2017, 86’)  
  του Mark Grieco

Πέμπτη 10 Μαΐου

20:00  Έυχαριστώ για τη Βροχή / Thank You for the Rain (2017, 87’)  
  της Julia Dahr

22:00  Τα Νησιά και οι Φάλαινες / The Islands and the Whales (2016, 81’)  
  του Mike Day

Πέμπτη 17 Μαΐου

20:00  Αύριο / Demain (2015, 118’)  
  των Cyril Dion, Mélanie Laurent 

22:00  Τρόπαιο / Trophy (2017, 108’)  
  των Christina Clusiau, Shaul Schwarz

 
 Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

 Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.



 
                                                                    
Exile Room
Αθηνάς 12, 3ος όροφος 
(Μετρό Μοναστηράκι) 
τηλ.: 2103223395 
www.exileroom.gr


