
 

press@aegeanff.com | www.aegeanff.com | Facebook | Instagram 

 
Echoes - Voices Of Today | Πάρος, 9-13 Ιουλίου 2019 
 
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το 3ο θεματικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ ECHOES, με τίτλο 
‘Echoes - Voices of Today’, που φιλοξενείται στο Περιβαλλοντικό & Πoλιτιστικό Πάρκο Πάρου 
(9-13 Ιουλίου | https://www.aegeanff.com/echoes-program/). 
 
Στην πράξη, το ‘Echoes’ είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που περιλαμβάνει προβολές 
ντοκιμαντέρ, πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεις από ειδικούς και περιβαλλοντολόγους, 
εργαστήρια, θεματικά δείπνα και καταλήγει σε ένα συνέδριο για την εξεύρεση λύσεων.  
 
Βασικό μέρος της «αποστολής» του φεστιβάλ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους, να 
υπογραμμίσει τα καίρια προβλήματα και να φέρει σε επαφή επιστήμονες και 
κινηματογραφιστές, για τη δημιουργία ταινιών σχετικών με το περιβάλλον. 
Υιοθετώντας μια θετική στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, θέτουμε το πλαίσιο και 
προσκαλούμε στην Πάρο κινηματογραφιστές, σεναριογράφους, επιστήμονες, ακτιβιστές και 
περιβαλλοντολόγους,  για 6 μέρες, με όραμα τη δημιουργία ενός μοντέλου δράσης άμεσα 
υλοποιήσιμου. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
• 6 πρεμιέρες ντοκιμαντέρ, στο θερινό σινεμά του Paros Park – ακολουθεί συζήτηση με τους 
συντελεστές των ταινιών. 

• Καθημερινά πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεις από τους ειδικούς επιστήμονες και 
περιβαλλοντολόγους. 

• Εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά, με τίτλο “Dare to imagine a better today”,  
σε συνεργασία με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ “2040”.  

 
Οι δράσεις της εβδομάδας θα ολοκληρωθούν με ένα συνέδριο στο αμφιθέατρο του Paros 
Park, με θεματική 4 διαστάσεις του περιβαλλοντικού ζητήματος:  πλαστικό | θαλάσσια 
οικολογία | κυκλική οικονομία & νερό | ένα νέο όραμα για το μέλλον & χρηματοδοτώντας 
την αλλαγή.  
 
 

mailto:press@aegeanff.com
http://www.aegeanff.com/
https://www.facebook.com/AegeanFF/
https://www.instagram.com/aegeanff/
https://www.aegeanff.com/echoes-program/).


 

press@aegeanff.com | www.aegeanff.com | Facebook | Instagram 

Οι λύσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα καταγραφούν και θα 
αξιολογηθούν από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος, ενώ τα αποτελέσματα θα 
αναρτηθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, για εφαρμογή μέσα σε διάστημα 9 μηνών, μέχρι το 
επόμενο φεστιβάλ.  
 
Το φεστιβάλ, επιπλέον του προγράμματος, έχει δεσμευθεί να γίνει 100% βιώσιμο και να 
πετύχει αντιστάθμιση του Ανθρακικού του Αποτυπώματος, μέχρι το 2022!  
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου πραγματοποιείται με την υποστήριξη και σε 
συνδιοργάνωση με τους ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΤΜΟΥ & ΠΑΡΟΥ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και 
υπό την αιγίδα της UNESCO. 
 
Η COSMOTE TV στηρίζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου ως ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ, για 
6η συνεχή χρονιά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε το website του Φεστιβάλ Κινηματογράφου  
Αιγαίου www.aegeanff.com, ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ στα 
παρακάτω email: press@aegeanff.com | tpappa2018@gmail.com  
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ECHOES PROGRAMME 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 
 
Τρίτη 9/7 
(‘Εναρξη) 
 
20.15 Τελετή ‘Εναρξης 

Δήμαρχος Πάρου 
 
21.00 Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ 

Sea of Shadows – Σκην.: Richard Ladkani 
 
22.30 Festival Opening Beach Party 
 
 
Τετάρτη 10/7 
(Θεματική: Πλαστικό) 
 
18.30 Παρουσίαση – Το επείγον πρόβλημα των πλαστικών και των μικροπλαστικών 

1. Pedro Moura Costa, BVRio, 
2. Χαρά Ξηρού, Clean Blue Alliance Paros, Common Seas 
3. G Erlendson, Enso Tyres 

 
21.00 Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ 

‘Drowning in Plastic’ – Σκην.: Tom Watt-Smith - BBC 
 
Πέμπτη 11/7 
(Θεματική: ‘Ένα νέο όραμα για το μέλλον – χρηματοδοτώντας την αλλαγή) 
 
11.00 - Workshop- Τόλμησε να φανταστείς ένα καλύτερο παρόν 
14.00  Σκοπός του η δημιουργία μιας «οπτικοακουστικής χρονοκάψουλας» που να 

περιέχει το όραμα των παιδιών που θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ 
 
18.30 Παρουσίαση 

David Elisco, HHMI & Tangled Bank Studios – Η διασύνδεση 
κινηματογραφιστών και επιστημόνων, ως μοχλός αλλαγής 
 

19.30 Συζήτηση 
1. John Rhee, Επενδυτής 
2. Παναγιώτα Αποστολάκη – Σύμβουλος Αειφορίας 
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21.00 Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ 
“2040” – Σκην.: Damon Gameau, & συζήτηση με τον παραγωγό Nick Batzias 

 
Παρασκευή 12/7 
(Θεματική: Προστασία της θάλασσας & Αλιεία) 
 
18.30 Παρουσίαση – Θαλάσσια Ζωή 

1. Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Ινστιτούτο Tethys Μιλάνο (Online) 
2. Μαρία Σαλωμίδη, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 
3. Ana Salceda - NOA & BelugaSmile Productions 
4. Tracey Carpenter – Δημόσιες Σχέσεις και Κοινοτική Συμβουλευτική 

 
21.00 Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ 

Artifishal – Σκην.: Josh Murphy 
 
 
Σάββατο 13/7 

(Θεματική: Κυκλική Οικονομία & Συνέδριο Echoes) 
 
10.00 - Συνέδριο Echoes  
14.00  Συμμετέχουν όλοι οι καλεσμένοι συνεργάτες και συντονίζουν οι Joanne 

Sawicki και Nicolas Brown.  Το Συνέδριο λειτουργεί ως εργαστήριο ιδεών που 
μπορούν να μετατραπούν σε βιώσιμες λύσεις και να καταλήξουν σε ένα 
άμεσο πλάνο δράσης, προς υλοποίηση μέχρι τον Ιούλιο του 2020. 

 
18.30 Παρουσίαση 

Talia Woodin - Extinction Rebellion UK 
 
19.00 Παρουσίαση 

1. Κυκλική οικονομία και  διαφύλαξη του νερού,  στα νησιά του Αιγαίου -  
Ευγενία Τσιάνου, Project Hydrousa, alchemia-nova 
2. Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου και Οργανικές Φάρμες της 
Πάρου – ‘Ελενα Συμεωνίδου 
 

21.00 Στρογγυλό Τραπέζι 
Παρουσία όλων των συμμετεχόντων, για την τελική επιλογή πλάνου δράσης. 

 
23.00 Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ - Cine Rex Open Αir 

Anthropocene, the Human Epoch -  
Σκην.: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pensier & Edward Burtynsky 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το website του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, 
www.aegeanff.com,  ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ στα παρακάτω email: 

press@aegeanff.com | tpappa2018@gmail.com 
 

#  #  # 
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