Θεσσαλονίκη, 30/3/2021
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PE4Trans ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τεράστια απήχηση και επιτυχία γνώρισε το σύντομο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο)
του PE4Trans το οποίο αναδεικνύει τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας με
χιουμοριστικό και άμεσο τρόπο. Συγκεντρώνοντας πάνω από 2,1 χιλιάδες προβολές
και πολλές κοινοποιήσεις, μας δείχνει πως ... η Βιώσιμη Μετακίνηση ίσως είναι πιο
εύκολη από ότι νομίζουμε τελικά!!
Το βίντεο, το οποίο σχεδιάσθηκε και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
έργου PE4Trans του Προγράμματος Interreg Europe, διαχύθηκε με διάφορους
τρόπους μέσα από πολλά κανάλια επικοινωνίας από την Ερευνητική Ομάδα
Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), η οποία μετέχει ως εταίρος από την
Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου, στάλθηκε πληθώρα
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λίστες αποδεκτών, αναρτήθηκε σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης από όπου έγιναν πολλές κοινοποιήσεις σε άλλες σελίδες και
ομάδες, κ.α. Αξίζει να σημειωθεί πως προωθήθηκε τόσο από τα μέλη της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ,
όσο και από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για βιώσιμες
μετακινήσεις που συγκροτήθηκε για το έργο PE4Trans.
Στόχος του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού είναι να τονίσει μέσω
κινουμένων σχεδίων και αστείων καταστάσεων, πως, όσο χάνουμε χρόνο και
ενέργεια να παλεύουμε για τα αυτοκίνητα, η πραγματική λύση βρίσκεται αλλού: σε
βιώσιμους τρόπους μετακίνησης όπως είναι, για παράδειγμα, το ποδήλατο. Όσο και
αν πασχίζουν οι δύο δυσαρεστημένοι οδηγοί της ιστορίας μας να προσπεράσουν ο
ένας τον άλλον, είτε βάζοντας τεράστιες ρόδες ή μπαλόνια ή σκάβοντας ένα πρόχειρο
τούνελ, τελικά ο τρίτος οδηγός τους αφήνει πίσω με το ποδήλατό του και συνεχίζει
αμέριμνος χωρίς καμία ενόχληση. Οι άλλοι δύο οδηγοί αυτοκινήτων κοιτούν
έκπληκτοι.
Μερικά ενδεικτικά στιγμιότυπα παρατίθενται στις εικόνες που ακολουθούν.
Καλούμε όποιον αναγνώστη δεν το έχει δει ακόμα, να μπει στη σελίδα facebook της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για να … το απολαύσει! Το βίντεο είναι εύκολο
να εντοπιστεί, καθώς υπάρχει «καρφιτσωμένο» πάνω πάνω στην εν λόγω σελίδα
facebook.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη διάχυση ώστε το μήνυμα της εύκολης βιώσιμης
κινητικότητας να φτάσει σε όσο περισσότερους αποδέκτες γίνεται. Μπορείτε να
μοιραστείτε το όμορφο βιντεάκι με όλους (συνεργάτες - φίλους - παιδιά συναδέλφους - φόρουμ - κλπ).
Υ.γ. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να λάβει το υλικό σε mp4, παρακαλούμε μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας facebook ή στο email
vasiaamprasi@gmail.com.

Εικόνα 1 Μερικά στιγμιότυπα από το βίντεο PE4Trans

Σημείωση
Το έργο PE4Trans είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου
Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός
προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με έτος ολοκλήρωσης το 2023. Για περισσότερες
πληροφορίες για το έργο: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

