Διεθνής Ημέρα Βουνών | 11 Δεκεμβρίου 2013

Προβολές ταινιών τεκμηρίωσης (documentaries) για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας στο
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Βουνών
Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από το 2003 ως Διεθνής Ημέρα Βουνού, από τα Ηνωμένα Έθνη.
Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την σημασία των ορεινών περιοχών στη ζωή μας και για να
συμβάλει στην προστασία και στο ξαναζωντάνεμα τους, παραχωρεί ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Βουνών, τις βραβευμένες
ταινίες τεκμηρίωσης από τον 1ο Διαγωνισμό Ντοκιμαντέρ για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών, του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Το παλατάκι των Αορίων» του Βασίλη Παναγιωτακόπουλου, (1ο βραβείο)
«Πίσω από το Βουνό» των Αλέξανδρου Καραπέτση και Αυρήλιου Καρακώστα (2ο βραβείο)
«Αυθόρμητη Αρχιτεκτονική Βοσκών» του Δημήτρη Καρτέρη (3ο βραβείο)
«Πάρνωνας: το χρονικό μιας καταστροφής» της Ευγενίας Παπαγεωργίου (έπαινος)
«Στη σκεπή του Αχελώου» του Δημήτριου Σταμούλη (έπαινος)
«Ασπροπόταμος» των Αλέξανδρου Δρακάτου και Αγγελικής Πιττάκη (έπαινος)

σε δυο φορείς, στα δύο άκρα της Ελλάδας:
Στο Μουσείο Φυσική Ιστορίας Κρήτης, όπου τα παραπάνω ντοκιμαντέρ θα προβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου και
στην Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης για να προβληθούν συμπληρωματικά στη δράση της Λέσχης για τη Διεθνή Ημέρα Βουνών:
«1η αστρορειβασία μεγάλου υψομέτρου», στις 13-14 Δεκεμβρίου 2013.
Τις προβολές συνοδεύει ενημερωτικό έντυπο για τη σημασία των ορεινών περιοχών στη ζωή μας, την προστασία τους και την
ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.
Περισσότερα στοιχεία για τον 1ο και 2ο διαγωνισμό ταινιών τεκμηρίωσης (ο οποίος είναι ακόμα ανοιχτός), τη δράση Greece
from the Top για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Βουνών, τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του Κόσμου, την Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη, τη 2η κατεύθυνση του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» και τα συνέδρια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π για τις ορεινές περιοχές θα βρείτε στο διαδικτυακό
τόπο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π για τη προστασία και ανάπτυξη του ορεινού
περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών: www.ntua.gr/MIRC

Πληροφορίες για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: http://www.nhmc.uoc.gr/
Πληροφορίες για την Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης: http://www.orlexan.blogspot.gr/

