
Ταυτότητες των ντοκιμαντέρ: 

Ενότητα:  Περιβάλλον-Άγρια Ζωή- Κλιματική Αλλαγή 

1. Μια ζωή ανάμεσα σε μαϊμούδες / A LIFE AMONG MONKEYS (50’) 
Αυτή είναι η ιστορία του Βόλφγκανγκ Ντίτους, ενός επιστήμονα που στάλθηκε στη Σρι Λάνκα 
το 1968 για να μελετήσει τους μακάκους -και βρίσκεται ακόμη εκεί. Έχει καταγράψει τις ζωές 
5000 μαϊμούδων για περισσότερα από 50 χρόνια. 
 

2. Βουνό με μυρμήγκια / ATTENBOROUGH’S ANT MOUNTAIN (53’) 
Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο ταξιδεύει στα όρη Ζουρά των ελβετικών Άλπεων για να δει μια από τις 
μεγαλύτερες κοινωνίες ζώων στον κόσμο, όπου πάνω από ένα δισεκατομμύριο μυρμήγκια 
συμβιώνουν ειρηνικά. 
 

3. Τρύπα του όζοντος: Πώς σώσαμε τον πλανήτη / OZONE HOLE: HOW WE 
SAVED THE PLANET (60’) 

Καθώς η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι μια αξεπέραστη πρόκληση, αυτή η ξεχασμένη 
ιστορία προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας. Οι επιστήμονες και πολιτικοί στην καρδιά αυτής της 
ιστορίας αποκαλύπτουν πώς εντόπισαν το πλανητικό πρόβλημα και αντίθετα σε κάθε 
πρόβλεψη, έπεισαν τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τη Μάργκαρετ Θάτσερ-δύο απ’ τους πιο απίθανους 
οικολόγους πολεμιστές της ιστορίας-να αναλάβουν δράση. 
 

4. Το βασίλειο-πώς οι μύκητες έγιναν ο κόσμος μας / The Kingdom-How Fungi Made 
Our World (52’) 

Υπάρχει ένα αθέατο βασίλειο που διαφεντεύει τη ζωή στη στεριά. Πρόκειται για έναν άγνωστο 
κόσμο που περιέχει τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους οργανισμούς εν ζωή σήμερα. Οι 
μύκητες ήταν αυτοί που επανέφεραν τη ζωή στη Γη μετά την τελευταία μαζική εξαφάνιση 
ειδών. 
 

Ενότητα:  Έρευνα και Καινοτομία 

5. Διαμορφωτές του αύριο-Ρομπότ / Shapers of Tomorrow-Robots (50’) 
Η διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας αφήνοντας τις πιο δύσκολες δουλειές στις μηχανές 
είναι ένα υπέροχο όνειρο το οποίο πολύ σύντομα θα μπορεί να γίνει αληθινό για όλους. 
 
Ενότητα:  Αστρονομία 

6. Σελήνη-Η πύλη μας στο σύμπαν / The Moon Our Gateway to the Universe (52’) 
Ο γείτονάς μας στο διάστημα μελετάται και εξερευνάται εδώ και αιώνες, αλλά κρύβει ακόμη 
πολλά μυστήρια. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει νέα και αναπάντεχα δεδομένα για τον δορυφόρο 
της Γης-και τα σχέδια για επιστροφή στη Σελήνη. 
 

7. NOVA Wonders-Τι είναι το σύμπαν; (52’) 
Το NOVA Wonders οδηγεί τους θεατές σε ένα ταξίδι στα όρια της επιστήμης, όπου οι 
ερευνητές ασχολούνται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής και του 
σύμπαντος. Στο επεισόδιο αυτό εξετάζουμε τι είναι το σύμπαν. 
 

8. NOVA Wonders-Είμαστε μόνοι; (52’) 
Το NOVA Wonders οδηγεί τους θεατές σε ένα ταξίδι στα όρια της επιστήμης, όπου οι 
ερευνητές ασχολούνται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής και του 
σύμπαντος. Σε αυτό το επεισόδιο ανακαλύπτουμε εάν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. 
 
 


