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δηµιουργούν

στα πλαίσια του

Με τρεις µικρές ταινίες που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης του
προγράµµατος PATH ‘’Μαθητικός Διαγωνισµός’’ ενταγµένης στο interreg Greece-Italy ενίσχυσαν
το οπλοστάσιο µε τα εργαλεία για την Τουριστική τους προβολή οι Δήµοι της Δυτικής Ελλάδας. Η
δράση αυτή υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που από κοινού µε την Π.Ε.Δ.Δ.Ε.
υλοποιούν το σηµαντικό αυτό πρόγραµµα για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής των δήµων.
Η ανταπόκριση των µαθητών παρόλες τις δυσκολίες της χρονικής συγκυρίας ήταν σηµαντική και
το αποτέλεσµα της δουλειάς τους µια ευχάριστη έκπληξη. Οι τρείς πρώτες ταινίες είναι :
Λάµπεια Όρη Δίβρη
Η ταινία ήταν πολύ ολοκληρωµένη και άρτια τόσο αισθητικά όσο και από την σκοπιά της
λειτουργικής παρουσίασης όλων των επιµέρους στοιχείων και παραµέτρων που απαιτεί µια τέτοια
παραγωγή που στοχεύει στην τουριστικής προβολή και στην προσέλκυση επισκεπτών. Μέσα στην
σύντοµη διάρκεια της ταινίας πρόβαλαν τοπία της περιοχής από όλες τις εποχές του χρόνου
τονίζοντας έτσι το ενδιαφέρον της περιοχής καθ’όλην την διάρκεια του έτους για τον επισκέπτη.
Το υλικό που επιλέχθηκε να προβληθεί ισορρόπησε τόσο σε τοπία και µακρινές λήψεις, όσο και σε
εστιασµένα αξιοθέατα προβάλλοντας πολύ εύστοχα την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα
λιθόκτιστα κτήρια. Σύντοµη αναφορά έγινε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Φυσικού Περιβάλλοντος,
στην ιστορικότητα της περιοχής και στις δραστηριότητες που ενδείκνυνται για τον επισκέπτη.
Σηµαντική συνεισφορά στο άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα είχε η επιλογή του Δηµοτικού Τραγουδιού
που το τραγούδησε τόσο όµορφα µαθήτρια του σχολείου ντύνοντας τις εικόνες που
παρακολουθούσαµε µε στίχους που τις ζωντάνευαν µοναδικά. Τέλος αξίζει να αναφερθεί η
πρωτοβουλιακή προσθήκη και αγγλικών υποτίτλων µετατρέποντας έτσι το “υλικό προβολής”
έτοιµο τελικό προϊόν προς χρήση σε συναφείς ανάγκες των φορέων µας
ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
Μια εξαιρετικά φιλόδοξη, εύστοχη και ολοκληρωµένη προσπάθεια. Ξεκινώντας η ταινία δίνει µια
πρόθεση υπερτοπικότητας αναφερόµενη στην συνολική οµορφιά της χώρας µας, συµπυκνώνει στον
νοµό µας και καταλήγει στο αντικείµενο της, αυτό της προβολής του φαραγγιού του Βουραικού ,
και όχι µόνον αφού δεν µένει µόνο στην παρουσίαση της φυσικής του οµορφιάς .

Εξ αρχής το συνδέει µε την οµώνυµη πορεία διάβασής του µετατρέποντας το σε
“δράση-γεγονός” και προσκαλώντας τον θεατή να γίνει επισκέπτης συµµετέχοντας στην όµορφη
αυτή περιπέτεια. Για την οικονοµία του χρόνου επιλέγεται κάποιες φορές η διαίρεση του κάδρου
σε τέσσερα καρέ σε συναφή τοπία περιβάλλοντος. Στα θετικά της προσπάθειας πιστώνεται η
πρωτότυπη από τους ίδιους τους µαθητές λήψη φωτογραφιών , βιντεοσκόπηση επί τόπου, καθώς
και η συµµετοχή των ιδίων στις σκηνές κοινού. Η παρεχόµενη πληροφορία από το εναλλασσόµενο
από τις ίδιες τις µαθήτριες “spikaz” είναι ολοκληρωµένη , σύντοµη και περιεκτική καλύπτοντας
όλες τις δυνατές παραµέτρους όπως φυσικό περιβάλλον-προστασία, ιστορικότητα και τα
µοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συρµού που του προσδίδουν και την ονοµασία του
Οδοντοτός. Η πρόβλεψη για Αγγλικούς υπότιτλους θα ολοκλήρωνε την προσπάθεια µετατρέποντας
την ταινία έτοιµο υλικό προβολής σε διακρατικές διοργανώσεις µας.
Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ
Η ταινία ανταποκρίθηκε στον στόχο της , αυτόν της προβολής ενός συγκεκριµένου αξιοθέατου ,
όπως αυτό του αρχαίου θεάτρου της Καλυδώνας. Οι εναέριες λήψεις δίνουν την ευκαιρία στον
θεατή να αντιληφθεί πλήρως την διάσταση και την εικόνα του συγκεκριµένου αξιοθέατου µνηµείου µέσα στο συνολικό τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η συµπυκνωµένη και
σύντοµη ιστορική παρουσίαση, όπως αποδόθηκε στους υπότιτλους , ήταν απόλυτα ολοκληρωµένη
και τεκµηριωµένη εστιάζοντας στην διαχρονικότητα και στην σύνδεση των επιµέρους στοιχείων
του αξιοθέατου στην διάρκεια της Ιστορίας. Η επιλεχθείσα µουσική συνόδευε όµορφα το βλέµµα
του θεατή δίνοντας του την ευκαιρία να συγκεντρωθεί στην προβαλλόµενη πληροφορία και στην
εικόνα.

