
Γιατί ECOWEEK;
Οι κλιματικές αλλαγές που έχουν ήδη μπει 
για τα καλά στη ζωή μας, δεν μας αφήνουν 
πλέον περιθώρια απραξίας, αδιαφορίας 
και αναβολής. Οι αυξανόμενες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
συμβάλουν στην άνοδο της θερμοκρασίας, 
την ξηρασία και τις πυρκαγιές. Η ισορροπία 
του πλανήτη και των οικοσυστημάτων έχει 
διαταραχτεί.

Τι είναι η ECOWEEK - Εβδομάδα Οικολογίας;  
Μια πρωτοβουλία ενημέρωσης που ξεκίνησε το 2005 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Η ECOWEEK είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ώστε αλλάζοντας συνήθειες, να αλλάξουμε – θετικά – το 
κλίμα του πλανήτη.

AN INCONVENIENT TRUTH   ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Εβδομάδα Οικολογίας 

Μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε 
το 2005. Για άλλη μια χρονιά 
πληροφορεί και προτείνει πρακτικές 
λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Εκδηλώσεις προγραμματίζονται 
σε όλη την Ελλάδα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκυμαντέρ του Davis Guggenheim με τον 
πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης 
Al Gore για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μία ματιά γεμάτη πά-
θος και έμπνευση για την ένθερμη σταυροφορία ενός ανθρώπου για 
να σταματήσει την θανατηφόρα πρόοδο της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Αποκαλύπτοντας αλήθειες που ενοχλούν. 
Έχοντας κατακτήσει και ξεσηκώσει το κοινό όπου 
έχει προβληθεί, η ταινία εύλωττα πλέκει την 
επιστήμη της υπερθέρμανσης του πλανήτη με 
τα προσωπικά βιώματα και την δέσμευση ζωής 
του Al Gore να αντιστρέψει τις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος. 
97’ – Ελληνικοί υπότιτλοι.
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THE 11TH HOUR   H 11Η ΩΡΑ
Μια νέα παραγωγή με αφήγηση του Leonardo DiCaprio που εξερευνά 
πώς η ανθρωπότητα έφτασε στην τελευταία ώρα που η αλλαγή είναι 
ακόμη εφικτή: για τον τρόπο που ζούμε, που επιβαρύνει τα οικοσυστήματα 
του πλανήτη και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την πορεία μας. 
Στην ταινία 50 από τους σημαντικότερους επιστήμονες, στοχαστές και 
ηγέτες από όλο τον κόσμο, αναφέρονται στα σημαντικότερα θέματα 
που απασχολούν τον πλανήτη σήμερα. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο 
πρώην Σοβιετικός ηγέτης Mikhail Gorbachev, ο πρώην αρχηγός της CIA 
R. James Woolsey και ο αρχιτέκτονας William McDonough. 
92’ - Ελληνικοί υπότιτλοι.

Αν επιθυμείτε να γίνει προβολή στην εταιρεία σας, το Δήμο σας, το σχολείο του παιδιού 
σας ή το σχολείο που διδάσκετε, επικοινωνείστε μαζί μας στη διεύθυνση 
ecoweek@ecoweek.gr. 

THE POWER OF COMMUNITY  
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Τη δεκαετία του 1990, όταν η Σοβιετική 
Ένωση σταμάτησε να τροφοδοτεί την 
Κούβα με φθηνό πετρέλαιο, η ζωή στην 
Κούβα άλλαξε ριζικά και δημιουργήθηκε 
πρόβλημα σιτισμού στις πόλεις. Η λύση ήταν βιολογικές καλλιέργειες και κήποι στις 
γειτονιές. Μια ματιά στη δημιουργία βιώσιμων οικισμών με βάση τις φυσικές διαδικασίες. 
Μια ματιά στην καθημερινότητα, όταν περάσει η εποχή του φθηνού πετρελαίου. 
53’ - Ελληνικοί υπότιτλοι.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων και 
προβολών για το 2007-2008 θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα της ECOWEEK 
www.ecoweek.gr

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ),  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ,  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ,  EMBASSY OF DENMARK,  
EMBASSY OF SWEDEN,  EARTHOME PRODUCTIONS,  CORFU SYMPOSIΟ,  
ECOACTION FORUM

... αλλάζουμε συνήθειες ... αλλάζουμε κλίμα

THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ενώ πολλοί παρατηρητές του περιβάλλοντος προβλέπουν δυσάρεστα 
σενάρια για το τέλος του κόσμου, όπου ο αυξανόμενος πληθυσμός 
καταναλώνει όλους τους φυσικούς πόρους, δύο άνθρωποι βλέπουν 
ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Στο ντοκυμαντέρ αυτό ο αρχιτέκτονας William 
McDonough και ο χημικός Michael Braungart οραματίζονται ένα μέλλον 
όπου η ανθρωπότητα ακολουθεί τα παραδείγματα της φύσης και επανε-
φευρίσκει νέες τεχνολογικές λύσεις. Ασφαλείς και αειφόρες όσο και 
οι φυσικές διαδικασίες. 
55’ - Ελληνικοί υπότιτλοι.


