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Σε σκηνοθεσία Faith Morgan. Τη δεκαετία του 1990, όταν η Σοβιετική Ένωση σταμάτησε να τροφοδοτεί την Κούβα με φθηνό πετρέλαιο, η ζωή 
στην Κούβα άλλαξε ριζικά. Οι εισαγωγές τροφίμων, μειώθηκαν κατά 80% και δημιουργήθηκε πρόβλημα σιτισμού στα αστικά κέντρα. Η λύση 
ήταν βιολογικές καλλιέργειες και κήποι μέσα στα αστικά κέντρα. Μια ματιά στην καθημερινότητα, όταν περάσει η εποχή του φθηνού πετρελαίου. 
Ελληνικοί υπότιτλοι - 53'

Directed by Faith Morgan In the 1990s, when the Soviet Union stopped the supply of cheap oil to Cube, life in Cuba changed overnight. The food 
imports dropped by 80% and there was a severe shortage of food supply in urban centers. The solution was organic agriculture in fields and 
gardens within the cities. A glimpse of daily life, when the cheap oil era will be over. Greek subtitles - 53'

Ο πλανήτης κινδυνεύει. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης. Μία είναι η πιθανή λύση: η άμεση εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, μεταξύ αυτών στην 
αρχιτεκτονική και πολεοδομία. Πώς; Με το να εργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, να χτίζουμε διαφορετικά, με στόχο να προστατεύσουμε το 
ευάλωτο περιβάλλον: ηλιακή ενέργεια, υλικά από ανακλύκλωση και από ανανεώσιμες πηγές, αλλαγές στον σχεδιασμό των πόλεων, ηλιακά σπίτια 
και βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αυτές είναι οι λύσεις που προτείνουν 12 αρχιτέκτονες στο νέο ντοκιμαντέρ του Jacques Allard «Last Call for Planet 
Earth». Ελληνικοί υπότιτλοι – 70’

The planet is in danger. The challenge is very simple and it’s a matter of survival. There is only one possible 
escape: the quick and energetic mastery of sustainable development. Its application to architecture and town 
planning. What to do? Working differently in order to build differently and do everything in order to protect 
our vulnerable environment. Solar energy, renewable materials, targeted changes in city design, passive houses 
and bioclimatic architecture, are some of the answers that 12 world acclaimed architects suggest in Jacques 
Allard’s new documentary “Last Call for Planet Earth”. Greek subtitles – 70’

Σε σκηνοθεσία Shelley Morhaim με πρωταγωνιστές τον αρχιτέκτονα William McDonough και τον χημικό Michael Braungart. 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. Oραματίζονται και εφαρμόζουν ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα 
ακολουθεί τα παραδείγματα της φύσης και επανεφευρίσκει νέες τεχνολογικές λύσεις με εταιρείες όπως η ΝΙΚΕ, Ford, Herman Miller και άλλες. 
Διαδικασίες ασφαλείς και αειφόρες όσο και οι φυσικές διαδικασίες. Ελληνικοί υπότιτλοι - 55’

Directed by Shelley Morhaim and starring architect William McDonough and chemist Michael Braungart. While some environmental observers 
priedict doomsday scenarios, in which a rapidly increasing human population is forced to compete for ever scarcer natural resources, two people 
see a more exciting and hopeful future. They envision and implement a future where humanity takes nature itself as the guide and reinvents new 
technological solutions for corporations such as NIKE, Ford, Herman Miller and others. Processes as safe and ever-renewing as natural processes. 
Greek subtitles - 55’

Η Δύναμη της Κοινότητας / The Power of Community 

Η Τελευταία Ευκαιρία του Πλανήτη / Last Call for Planet Earth

Η Επόμενη Βιομηχανική Επανάσταση / The Next Industrial Revolution

Η 11η Ώρα / The 11th Hour 

Ο Leonardo DiCaprio σε ένα διαφορετικό και λιγότερο γνωστό ρόλο, αυτό του ακτιβιστή, δημιούργησε αυτό το 
ντοκιμαντέρ, με σκοπό να αφυπνίσει συνειδήσεις, αλλά και να προτείνει λύσεις στο μεγάλο οικολογικό πρόβλημα. Η 11η 
Ώρα είναι ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής σε αφήγηση Leonardo DiCaprio σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας. Στην ταινία αυτή, 50 από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες, στοχαστές, 
ακτιβιστές και ηγέτες απ’όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο 
πλανήτης μας.  Ελληνικοί υπότιτλοι - 92’. 

Narrated and produced by Leonardo DiCaprio, The 11th Hour describes the last moment when change is possible.  The 
film explores how humanity has arrived at this moment – how we live, how we impact the earth’s ecosystems, and what 
we can do to change our course. The film features dialogues with experts, scientists, thinkers and leaders from all over 
the world, who present the facts and discuss the most important issues that face our planet. Greek Subtitles - 92’.




