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Προτεινόμενες ταινίες – ντοκιμαντέρ – videos
στο θέμα
«Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία»
στο πλαίσιο της θεματικής χρονιάς 2011-12 της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)

Τελευταία Ενηµέρωση 08/11/2011

Τίτλος
Food, Inc. «Τροφή, Α.Ε.» (2008), 90’
Διαθέσιμο με Ελληνικούς υπότιτλους
http://www.youtube.com/watch?v=yFYQX2AG3VQ

Φορέας

Μια αποκαλυπτική ματιά στις πρακτικές των αμερικανικών εταιρειών που
ελέγχουν τη βιομηχανία τροφίμων. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια καταγραφή της
νομικής και οικονομικής ισχύος που έχουν στην οικονομία της Αμερικής οι
μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων, καθώς και μια μαρτυρία για την επιβλαβή
επίδρασή τους στην υγεία όσων εργάζονται στο στάδιο παραγωγής κι όσων
τρέφονται από τα προϊόντα τους.
Η ιστοσελίδα, περιέχει σειρά ελκυστικών υψηλής αισθητικής animated videos με
πολλά στοιχεία για θέματα όπως κύκλος ζωής προϊόντων & υπερκατανάλωση,
εμπόριο ρύπων, τα χημικά προϊόντα στα καλλυντικά, κ.ά.

by Helena
Norberg-Hodge,
Steven Gorelick
& John Page
Το Κουτί της
Πανδώρας Βαξεβάνης

'The Economics of Happiness' is a documentary about the worldwide movement for
economic localization.

The Story of Stuff - project
http://www.storyofstuff.org

the Economics of Happiness
http://www.theeconomicsofhappiness.org/

Τρώμε ψέματα! 50’

Περιγραφή

από τον
βραβευμένο με
Emmy
σκηνοθέτη
Ρόμπερτ Κένερ

Προβλήθηκε στις 06/03/2008
http://video.google.com/videoplay?docid=8734532746090999339

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Στέλιος Κούλογλου
Θεματική Σειρά Εκπομπών κάτω από την κατηγορία: ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Διαθέσιμα (όχι όλα) στη σελίδα
http://www.rwf.gr/%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ad%cf%8
2/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/page/2/
Το ιπτάμενο burger και άλλες ιστορίες
Προβλήθηκε τον
http://www.rwf.gr/1513/featured-on-headlines/%cf%84%ce%bf56:44’
Ιανουάριο του 2011
%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-burger%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82/
ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ
Προβλήθηκε:
Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και η σύγχρονη βιομηχανοποιημένη τροφή
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 1
10-5-2004:
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 2
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 3
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 4
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 5
RWF - ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΑΣ - part 6
Slow Food VS Fast Food
Προβλήθηκε το 2001 RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 1
RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 2
RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 3
RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 4
RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 5
RWF - SLOW FOOD VS FAST FOOD - part 6
Από τα μεταλλαγμένα στα βιολογικά
Προβλήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2007
Πεθαίνοντας στην Πτολεμαΐδα, πεθαίνοντας σαν χώρα
Προβλήθηκε στις 29 Μαΐου 2006
Ο πολιτισμός που σκοτώνει
Προβλήθηκε:
Αφιέρωμα στο εργοστάσιο παραγωγής Αμιάντου ΕΛΕΝΙΤ στη Ν. Λάμψακο Ευβοίας
3-5-2004
Η ασθένεια του Τρελού Ανθρώπου
Προβλήθηκε:
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 1
1996
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 2
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 3
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 4
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 5
RWF - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - part 6
Αφιέρωμα - Μεταλλαγμένα Τρόφιμα
Προβλήθηκε στις 24/11/2008

Νέοι Φάκελοι – ΣΚΑΙ

Νέοι Φάκελοι - Μεταλλαγμένα τρόφιμα - ΣΚΑΙ - 1
Νέοι Φάκελοι - Μεταλλαγμένα τρόφιμα - ΣΚΑΙ - 2
Νέοι Φάκελοι - Μεταλλαγμένα τρόφιμα - ΣΚΑΙ - 3
Νέοι Φάκελοι - Μεταλλαγμένα τρόφιμα - ΣΚΑΙ - 4
Νέοι Φάκελοι - Μεταλλαγμένα τρόφιμα - ΣΚΑΙ - 5

ΕΞΑΝΤΑΣ - ΕΡΤ
Όλη η ταινιοθήκη / Δείτε τώρα την ταινία που θέλετε, ολόκληρη, ελεύθερα, online
http://www.exandasdocumentaries.com/
Κλέβοντας από τους φτωχούς (2011):
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ψάρι στην παγκόσμια αγορά, έχει οδηγήσει
ευρωπαϊκούς και ασιατικούς αλιευτικούς στόλους, στις ακτές της Δυτικής Αφρικής.
Εκατοντάδες βιομηχανικά σκάφη-πειρατές ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά
ύδατα των κρατών της περιοχής, ρημάζοντας τον ωκεανό από κάθε μορφή ζωής
και καταδικάζοντας εκατομμύρια Αφρικανούς στη φτώχεια και την πείνα.
Υπέροχη Μακροοικονομία (2010)
Ένα αφιέρωμα στη Γουατεμάλα, με συγκλονιστικές αντιφάσεις , όπου τα υπέροχα
οικονομικά στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή.
Πουλώντας αέρα (2010):
Αφιέρωμα στην αγορά ρύπων CO2
Πωλείται Ζωή (2009):
Εξετάζει την μεγαλύτερη αγορά νερού του κόσμου που έχει στηθεί στην Χιλή.
Το αίμα του Κουαν Κουαν και Δέλτα, Οι βρώμικες δουλειές του
Αφιερωμένα στις φυλές Tetetes και Sansahuaris από τα Τροπικά δάση του
Πετρελαίου (2008):
Αμαζονίου. Οι φωνές τους σίγησαν για πάντα στην αυγή του 21ου αιώνα εξαιτίας
της… «ανάπτυξης» στην περιοχή.
Πεθαίνοντας στην αφθονία (2008):
Παρουσιάζει το πώς μια χούφτα πολυεθνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να
ελέγξουν την «καρδιά» του φαγητού που βάζουμε στο καθημερινό μας τραπέζι:
τον ίδιο τον σπόρο και ως εκ τούτου την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

Επιλογές από το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΙΝΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
Βασιλιάς Καλαμπόκι (Κing Corn)
50’

2007, Η.Π.Α, Aaron
Woolf

Μεγάλο Ποτάμι (Big River)
30’

2009, Η.Π.Α, Aaron
Woolf,

Ουράνιο: Το Σκάνδαλο της Μολυσμένης Γαλλίας (Uranium: Le
Scandale de la France Contaminée)
Ένα ντοκιμαντέρ της Γαλλικής κρατικής τηλεόρασης FR3.

2009, Romain Icard &
Emmanuelle Amara,
Γαλλία, 83’

Δυο φίλοι μετακομίζουν στη γεωργική καρδιά της Αμερικής για να μάθουν από
πού προέρχεται το φαγητό που καταναλώνουν. Μια εξαιρετικά επίκαιρη έρευνα
παρουσιασμένη με χιούμορ που αποκαλύπτει πολλά μυστικά της διατροφικής
βιομηχανίας και τα συνδέει με τις επιπτώσεις στην υγεία μας και το περιβάλλον
Το «ταξίδι» των νέων που πρωταγωνιστούν στο King Corn συνεχίζεται. Αυτή τη
φορά για να ανακαλύψουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η καλλιέργεια
της γης. Τα δυνατά ζιζανιοκτόνα, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα φέρουν
μεγάλο μέρος της ευθύνης για την αθροιστική επιβάρυνση της θάλασσας και του
εδάφους.
Το σκάνδαλο των αποβλήτων εξόρυξης ουράνιου στη Γαλλία (για παραγωγή
ηλεκτρισμού με πυρηνική ενέργεια), η λειτουργία 210 ορυχείων ουρανίου μεταξύ
1945 και 2001 με παραγωγή που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια τόνους χωρίς μέτρα
προστασίας και επιτήρησης για τα απόβλητα. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι; Γιατί δεν
ακούγονται οι φωνές αυτών που προσπαθούν να αφυπνίσουν το κόσμο;

Αποσπάσματα από Εκπομπή της ΕΤ3 «Περι γης ο λόγος» (2006-07)
Βιολογική γεωργία, 5:35’
Το βιολογικό Τυμπάκι - Κάμπος Μεσσαρά
Βιολογική μπύρα
Βιολογικό βαμβάκι

http://www.youtube.com/watch?v=G5kr_hgpqbc
http://www.youtube.com/watch?v=E2pLSxvBvd8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4WXONGCXnRo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7bV_tqsawyE&feature=related

Ξενόγλωσσα - μικρά σε διάρκεια videos & animations
the MEATRIX
http://www.themeatrix.com/intl/greece

2006

The Miniature Earth, 3:22’
http://www.youtube.com/watch?v=rvTFKpIaQhM
Think Global : Eat Local (in 2 parts)
http://www.youtube.com/watch?v=Md5iOBJiZBI 7: 37’
http://www.youtube.com/watch?v=NFfE9TUwCZk 7: 37’
The Food and Climate Connection, 9:47’
http://vimeo.com/11923174
Innovation – Producing Energy by Walking, 1:44’
http://vimeo.com/2503037
1 minute to save the world
http://www.1minutetosavetheworld.com/
THE SPIRIT LEVEL (short film) 3:28’
http://www.youtube.com/watch?v=jsEZr3s1aBA
Health Alert: Genetically Modified Organisms (GMOs), 3:01’
http://www.youtube.com/watch?v=0qXjgxKsxI4
Stop Genetically Modifying Foods, 0:30’
http://www.youtube.com/watch?v=xy-Tyg_d88A
buy it use it break it junk it it's toxic, 5: 30’
http://www.youtube.com/watch?v=4mLtheejM30
Under the Peel (stop GM food), 1:14’
http://www.youtube.com/watch?v=QhUGguUNR7Q
Poor countries can't afford our lifestyle, 1:45’
http://www.youtube.com/watch?v=-Vj0zO-A0G4
The Alliance for Climate Education (ACE): Climate Change for
Teenagers, 4:44’
http://www.youtube.com/watch?v=xr8pYlETR-M
Age of Stupid: Clips: War For Resources Animation, 1: 49’
http://www.youtube.com/watch?v=zPO9rsnBZRY&feature=results
_main&playnext=1&list=PL6A8F0F0F96FFB91D
Mathis Wackernagel: The Ecological Footprint, 4:59’
http://www.youtube.com/watch?v=94tYMWz_Ia4

2006

Παρωδία του γνωστού ΜΑΤΡΙΧ: Σειρά ολιγόλεπτων σατιρικών animations για την
εργοστασιακή κτηνοτροφία και γεωργία (στα αγγλικά με διαθέσιμους Ελληνικούς
υπότιτλους). Περιέχει συνδέσεις με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό (στα αγγλικά)
Πως θα ήταν η γή αν είχε 100 κατοίκους …

2008

Ιδιαίτερα το 2 Μέρος για την τοπική μικρή παραγωγή

ο

2010
2008
2008-σήμερα
Με βάση το ομότιτλο
βιβλίο
2008

Producing energy by walking on Shibuya station. Tokyo, Japan.
Διεθνής διαγωνισμός μονόλεπτου video με συμμετοχές ομάδων σχολείων κ.λπ.
Χιουμοριστικό, με κουκλοθέατρο για τον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής
Ολιγόλεπτο video ενάντια στα Μεταλλαγμένα (στα αγγλικα)

2007

Σποτάκι της Greenpeace ενάντια στα Μεταλλαγμένα

2008

Σποτάκι της Greenpeace

2007

Video Animation στα Μεταλλαγμένα

Film by Doodaa
Earth Focus, Link TV

Rich countries are just waking up to climate change, poor countries are living it
right now. Short film on climate change and poverty. Music by Jackson Jackson.
Through High School assemblies around the country, ACE pairs climate science from
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCCC) with animated video and
music, to inspire students to be the change this planet needs.
Μπορείτε να κατεβάσετε πλήθος μικρών ολιγόλεπτων «κλιπ» - μέρος της ταινίας

Mathis Wackernagel, co-creator of the Ecological Footprint, describes how this tool
lets us calculate the amount of natural resources necessary to support our
collective expenditure. Pointing to our current over-expenditure, he explains how
the ecological footprint can help us avoid ecological bankruptcy.

