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Πολιτικό Σινεμά 

Guardians of the Aegean (87′, Ελλάδα 2016) 

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στις 20.00, Ταινιοθήκη της Ελλάδος  

Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134–135, 10435 Κεραμεικός (ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός) 

 

Είσοδος δωρεάν 

 

Ένα ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Όμηρου Ευαγγελινού  σε συνεργασία με τους Cousteau 

Divers.  

 

Τι θα είναι το Αιγαίο χωρίς ψάρια; Πέντε χρόνια έρευνας με θέμα την καταπολέμηση 

της υπεραλίευσης και την επιβίωση των αλιευτικών κοινοτήτων του Αιγαίου. 

 

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την πενταετή οδύσσεια του κινηματογραφιστή Όμηρου 

Ευαγγελινού καθώς ταξιδεύει με ένα παλιό ψαροκάικο ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, 

ερευνώντας το θέμα της υπεραλίευσης και τον αγώνα επιβίωσης των μικρών παράκτιων 

ψαράδων στο Αιγαίο. Εκεί, καταγράφει μια κατάσταση αναρχίας και χάους, όπου 

καθημερινές  παράνομες, πειρατικές τακτικές όπως η χρήση δυναμίτη και η μεγάλης 

κλίμακας αλιεία έχουν προκαλέσει δραματική μείωση στα ιχθυαποθέματα. Μαθαίνοντας 

καθοδόν για ένα σχέδιο προστασίας, πρωτοβουλία του Πιερ-Ιβ Κουστώ, καταλήγει στη 

Σαντορίνη, όπου παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ενώσει  ντόπιους ψαράδες,  

επιστήμονες και τοπική αυτοδιοίκηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας Προστατευόμενης 

Θαλάσσιας Περιοχής. Τέτοιες πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, απευθείας από 

τους άμεσα εμπλεκόμενους, είναι ελάχιστες παγκοσμίως. Μπορούν, σε μεγαλύτερη κλίμακα, 

να λύσουν το πρόβλημα; 

 

Στα ελληνικά και αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους  
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Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με καλεσμένους τον σκηνοθέτη, Όμηρο 

Ευαγγελινό και τους:  Άντζελα Λάζου (υπεύθυνη θαλάσσιων/αλιευτικών θεμάτων 

Greenpeace Ελλάδα), Κωνσταντίνο Στεργίου (καθηγητή ιχθυολογίας και αλιευτικής 

βιολογίας ΑΠΘ και διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιων και Βιολογικών Πόρων και 

Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ) και Πέτρο Νικολαΐδη (ωκεανογράφο, μηχανικό 

ενάλιων έργων, εκπρόσωπο Πιερ-Υβ Κουστώ / Cousteau Divers). 

 

Διοργάνωση: Ίδρυμα Friedrich Ebert fes-athens.org 

Επιμέλεια: Δήμητρα Κουζή kouziproductions.com 

ΤΡΕΙΛΕΡ: https://vimeo.com/155048876 

 

 

Όμηρος Ευαγγελινός 

Βιογραφικό 

Ο Όμηρος Ευαγγελινός είναι κινηματογραφιστής και ασχολείται τα τελευταία 10 χρόνια με 

την παραγωγή και σκηνοθεσία περιβαλλοντικών ντοκιμαντέρ. Με βάση στη Μύκονο, 

δραστηριοποιείται στο κεντρικό Αιγαίο. Η τρίτη του ταινία, Guardians of the Aegean έγινε 

με την υποστήριξη του Pierre Yves Cousteau και των Cousteau Divers. Απαιτήθηκαν πέντε 

χρόνια γυρισμάτων για να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ.  

Άλλες ταινίες του Όμηρου Ευαγγελινού: Mykonos Blues και Toxic Crisis  

Παραγωγή , Σκηνοθεσία και Σενάριο: Όμηρος Ευαγγελινός 

Εταιρία Παραγωγής: Aegean Odyssey Documentary Productions 

Παγκόσμια εκμετάλλευση: Aegean Odyssey Documentary Productions 

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Γιάννου 

Πρωτότυπη Μουσική: Άκης Δαούτης 

Μίξη Ήχου: Σπύρος Αραβοσιτάς STUDIO1 

Μοντέρ: Μαρία Χατζή 

Αφήγηση: Γρηγόρης Πατρικαρέας 

Υποστήριξη: Cousteau Divers 

http://www.fes-athens.org/
http://kouziproductions.com/
https://vimeo.com/155048876
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Πολιτικό Σινεμά - Μια σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Αθήνα  

Υπό τον τίτλο Πολιτικό Σινεμά ξεκίνησε το 2015 μια νέα σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος 

Friedrich Ebert στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου προβάλλονται ταινίες για επίκαιρα 

κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Μετά από κάθε προβολή, ακολουθεί συζήτηση με τον 

σκηνοθέτη και προσωπικότητες της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών. Μετά τις 6 

Ιουνίου, η επόμενη προβολή είναι στις 4 Ιουλίου 2016. 

Επικοινωνία: Monika Berg, Ίδρυμα Friedrich Ebert, monika@fes-athens.org,   

τηλ.: 210 72 44 670, www.fes-athens.org  

 

 

mailto:monika@fes-athens.org
http://www.fes-athens.org/

