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Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 (ΜΕ.Κ.∆.Ε.)  του  Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ (Π.∆. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001) 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 
Αποτελέσµατα 1ου ∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης  

για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
 

Την ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2011 συνήλθε, στην τελική της συνεδρίαση, η Κριτική Επιτροπή του 1ου 
∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών, η οποία αποτελείται από τον Μισέλ ∆ηµόπουλο, κριτικό κινηµατογράφου και πρώην 
∆ιευθυντή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο και µέλη τους Αλέξη Γρίβα, 
κινηµατογραφιστή, Στέλιο Χαραλαµπόπουλο, σκηνοθέτη και ∆ηµήτρη Ρόκο, Οµότιµο Καθηγητή 
Ε.Μ.Π.. 
Στην συνεδρίαση αυτή, η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα, µετά από διεξοδική συζήτηση, την 
απονοµή: 
του 1ου βραβείου µε χρηµατική ενίσχυση 4.000 Ευρώ, στον Βασίλειο Παναγιωτακόπουλο,  
για την ταινία του, «Το παλατάκι των Αορίων» 
 
του 2ου βραβείου µε χρηµατική ενίσχυση 3.000 Ευρώ, στους Αλέξανδρο Καραπέτση  
και  Αυρήλιο Καρακώστα για την ταινία τους, «Πίσω από το Βουνό» 
 
του 3ου βραβείου µε χρηµατική ενίσχυση 2.000 Ευρώ, στον ∆ηµήτρη Καρτέρη  
για την ταινία του, «Αυθόρµητη Αρχιτεκτονική Βοσκών»  
 
του επαίνου µε χρηµατική ενίσχυση 1.000 Ευρώ στην Ευγενία Παπαγεωργίου  
για την ταινία της, «Πάρνωνας: το χρονικό µιας καταστροφής» 
 
Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης την απονοµή επαίνων, χωρίς χρηµατική ενίσχυση: 
 
στον ∆ηµήτριο Σταµούλη για την ταινία του, «Στη σκεπή του Αχελώου»  και  
στους Αλέξανδρο ∆ρακάτο και Αγγελική Πιττάκη, για την ταινία τους, «Ασπροπόταµος» 
 
Τέλος, η Κριτική Επιτροπή εισηγήθηκε στο ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης, στην περίπτωση κατά την 
οποία θα αποφασισθεί η παρουσίαση των ταινιών οι οποίες βραβεύθηκαν και έτυχαν επαίνων στις 
εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, να προβληθούν και οι ταινίες : 
 
του Θόδωρου Μαραγκού, «Πλάτανος Κυνουρίας» 
της Ιωάννας-Ανδριανής Κελαϊδή, «Μικρή γενναία πατρίδα»         και  
του Χρήστου Βουλγαράκη, «Άγιος Παύλος» 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Ανάπτυξης  του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., στην Συνεδρίασή 
του της 22.12.2011, ευχαρίστησε τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής για την πολύτιµη συµβολή τους στην 
προσπάθειά του και αποφάσισε την προκήρυξη του 2ου ∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης  για την 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί το 2013.  
Λεπτοµέρειες για την προκήρυξη αυτή θα ανακοινωθούν τα τέλη Ιανουαρίου 2012. 
 
Το ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης  του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π ευχαριστεί όλους τους δηµιουργούς οι 
οποίοι πήραν µέρος στον 1ο ∆ιαγωνισµό και συνέβαλαν µε τις ταινίες τους στην εκπαιδευτική και 
πολιτισµική προσπάθεια του Ιδρύµατος.                                                                 

                                                                                          Για το ∆.Σ. του Ιδρύµατος, 
                                                                   Ο Πρόεδρος 

                                                                                             Καθηγητής ∆ηµήτρης Ρόκος         


