ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και
των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
για την προβολή των βραβευμένων ταινιών του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Μέτσοβο 4.10.2012
Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) και το Ίδρυµα Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Ερευνών Κτηµατολογίου και τη δεύτερη κατεύθυνση
σπουδών του Διεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη», µε αντικείµενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, στο πλαίσιο των κύκλων
Ανοιχτών Διεπιστηµονικών Ηµερίδων/Διηµερίδων/Διαλέξεων και πολιτισμικών εκδηλώσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του
Ε.Μ.Π. για το 2012,
σας προσκαλούν:
στην παρουσίαση των ταινιών τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών, οι οποίες βραβεύθηκαν στον 1ο σχετικό διαγωνισμό του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 από τις 13.00 ως τις 15.30, στη μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Ε.Μ.Π., στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι ταινίες:
1. «Το παλατάκι των Αορίων» του Βασίλη Παναγιωτακόπουλου, (1ο βραβείο)
2. «Πίσω από το Βουνό» των Αλέξανδρου Καραπέτση και Αυρήλιου Καρακώστα (2ο βραβείο)
3. «Αυθόρμητη Αρχιτεκτονική Βοσκών» του Δημήτρη Καρτέρη (3ο βραβείο)
4. «Πάρνωνας: το χρονικό μιας καταστροφής» της Ευγενίας Παπαγεωργίου (έπαινος)
5. «Στη σκεπή του Αχελώου» του Δημήτριου Σταμούλη (έπαινος)
6. «Ασπροπόταμος» των Αλέξανδρου Δρακάτου και Αγγελικής Πιττάκη (έπαινος)
με την παρουσία όσων από τους δημιουργούς μπορούν να βρεθούν στο Μέτσοβο τη μέρα αυτή.
Σε κάθε περίπτωση θα προβληθούν και αποσπάσματα από τη σχετική εκδήλωση που έγινε στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα
την 29η Ιουνίου 2012, με τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής του 1ου Διαγωνισμού Μισέλ
Δημόπουλου, κριτικού κινηματογράφου και πρώην Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και της
Φοίβης Οικονομοπούλου-Αγγελοπούλου, βασικής συνεργάτιδας και συζύγου, του φίλου και μεγάλου δημιουργού
Θόδωρου Αγγελόπουλου, στον οποίο το Ίδρυμα Ανάπτυξης αφιερώνει τον 2ο Διαγωνισμό ταινιών τεκμηρίωσης για
το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. (Πληροφορίες για τους όρους και την
αίτηση συμμετοχής του 2ου Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: http://www.ntua.gr/MIRC/ ).
Οι Καθηγητές του Ε.Μ.Π. και οι συνεργάτες τους που θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση θα τεκμηριώσουν, στη
συζήτηση που θα ακολουθήσει τα σχετικά μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία θα μπορούν να
αξιοποιηθούν από δημιουργούς, μαθητές, φοιτητές αλλά και αντίστοιχες διεπιστημονικές ομάδες ερασιτεχνών
κινηματογραφιστών, για την καταγραφή παραδειγμάτων από τις περιοχές τους στην κατεύθυνση συμβολής στην
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και θα είναι πολύτιμη η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικών του
Μετσόβου, αλλά και όλων των ευαίσθητων, ενεργών, συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών και των
πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων τους, που αγαπούν τον τόπο τους και παλεύουν για την Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη και το ξαναζωντάνεμα των Ορεινών Περιοχών.
Με εκτίμηση
Καθηγητής Δ. Ρόκος
Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

