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7ος Διεθνής Διαγωνιζμός Μαθηηικών Ταινιών  

«Το Ταξίδι» 
 

Ήηακ ζηεκ ανπή ζπεδόκ ηεξ πνμκηάξ πμο είδαμε ηεκ πνόζθιεζε γηα ηε 

ζομμεημπή ζημκ 7μ Δηεζκή Μαζεηηθό Δηαγςκηζμό Σαηκηώκ… Σμ είπαμε ζημοξ 

μαζεηέξ μαξ, θαη θάπμημη, πμο αγαπμύκ πμιύ ημ ζπέδημ, ζέιεζακ κα 

ζομμεηέπμομε! Ήηακ άιιε μηα θαιή εοθαηνία γηα απόδναζε από ηε νμοηίκα ηεξ 

θοιαθήξ… 

 
 

Έηζη, δεμημονγήζεθε μηα πανέα από ηέζζενα άημμα: ημκ Ercan, ημκ Ahmad, ημκ 

Koba θαη ημκ Ali. Γίκαη εκήιηθεξ θαη μη πώνεξ θαηαγςγήξ ημοξ είκαη ε Σμονθία, ε 

Αιβακία θαη ε ονία. Από ημοξ θαζεγεηέξ, θαηαπηαζηήθαμε με αοηό ε Φηιόιμγμξ 

ημο ζπμιείμο, Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο, θαη μ Πιενμθμνηθόξ, Βαζίιεξ Σζέιημξ.  
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οδεηήζαμε γηα ηηξ δοκαηόηεηέξ μαξ, ηα οιηθά πμο μπμνμύμε κα 

πνεζημμπμηήζμομε, ημκ (ιηγμζηό) πνόκμ πμο μπμνμύμε κα ζοκενγαδόμαζηε 

(θαζώξ ζημ εθπαηδεοηηθό δοκαμηθό ημο ζπμιείμο μεηνμύζεξ μόκμ ηνεηξ 

θαζεγεηέξ, μη μπμίμη έηνεπακ θαζεμενηκά κα θαιύρμοκ ό,ηη μπμνμύζακ…).  

Σειηθά, ζθεθηήθαμε κα δμοιέρμομε με ηα πημ απιά οιηθά, ημ μμιύβη θαη ημ 

πανηί θαη κα δεμημονγήζμομε έκα animation. Καζέκαξ από ηεκ μμάδα θαηέζεζε 

ηηξ ηδέεξ ημο ζπεηηθά με ημ ζεκάνημ. Απμθαζίζαμε ε ηζημνία κα είκαη βηςμαηηθή 

θαη γη’ αοηό μη θμοβέκηεξ μαξ εζηίαζακ ζηεκ εμπεηνία ηεξ θοιαθήξ θαη ηηξ 

δηελόδμοξ πμο μπμνεί κα βνεη θακείξ πίζς από ημοξ γθνίδμοξ ημίπμοξ.  

 

 
 

Ο θαζέκαξ από ηεκ μμάδα έθηηαλε έκα storyboard ηεξ ηδέαξ ημο. Γίδαμε ηα 

storyboard όιςκ θαη πνμθνίκαμε αοηό πμο μαξ άνεζε πενηζζόηενμ: ηεκ ηδέα ημο 

Ercan. ηε ζοκέπεηα ήνζε ε ώνα ηεξ οιμπμίεζεξ: κα θηηαπημύκ ηα ζπέδηα θαη κα 

δεμημονγεζεί ε ρεθηαθή ηζημνία. Θεςνήζαμε πςξ έκα ιεηημονγηθό γηα ηηξ 

ακάγθεξ μαξ ιμγηζμηθό γηα ηεκ ρεθημπμίεζε ημο οιηθμύ μαξ ζα ήηακ ημ 

Photostory. Βάιαμε ηίηιμοξ ζηηξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ ηεξ ηζημνίαξ θαη δώζαμε 

ημκ θεκηνηθό ηίηιμ. Απμθαζίζαμε κα μκμμάζμομε ηε μηθνή ηζημνία μαξ «Το 

Ταξίδι». Γπηιέλαμε κα επεκδύζμομε μμοζηθά ηεκ ηαηκία με μμοζηθή ηεξ Γοακζίαξ 

Ρεμπμύηζηθα.  

Η ηαηκία πνμζπαζεί κα μηιήζεη γηα ηηξ ζοκζήθεξ εγθιεηζμμύ θαη ηηξ 

εζςηενηθέξ δηαδνμμέξ πμο πνεηάδεηαη κα δηακύζεη θακείξ πνμθεημέκμο κα 

απμθηήζεη θαηκμύνημ κόεμα ε δςή ημο εκηόξ θαη εθηόξ ηςκ ηεηπώκ. Έηζη, 

μμιμκόηη ε αθήγεζε είκαη «ζηαηηθή», θαζώξ ε ηαηκία πενηγνάθεη ηε δςή ημο 

ήνςα ζε έκα θειί, αθεγείηαη μηα πμνεία, με ανπή, μέζε, θαη ηέιμξ (;) ηεκ 



3 

 

απμθοιάθηζε, ηεκ επηζηνμθή ζε έκακ θόζμμ «εθηόξ», ηεκ απόθηεζε ηεξ 

ειεοζενίαξ, μηα θαηκμύνηα ανπή, μοζηαζηηθά.  

Η ηαηκία μηιά με ιηηό ηνόπμ γηα ηεκ απόγκςζε πμο κηώζεη θακείξ πίζς από ημοξ 

γθνίδμοξ ημίπμοξ, ηε μμκαληά… 

 

 

 
 

 

…αιιά θαη ημκ αγώκα ημο κα βνεη παναμάδεξ ειεοζενίαξ. Καη θαίκεηαη πςξ μ 

ήνςαξ βνίζθεη: ηα βηβιία…  
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…ή ηε δςγναθηθή, πμο θάκεη ηεκ θαζεμενηκόηεηα πημ ακζνώπηκε… 

 

 
 

 

Καη ηέιμξ, έκακ αθόμε άκζνςπμ ζημ θειί, ε ζοκηνμθηά ημο μπμίμο ημο δίκεη ηεκ 

αίζζεζε όηη μμηνάδεηαη.  
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Έηζη, όηακ ένπεηαη ε ώνα ηεξ απμθοιάθηζεξ, μ ήνςαξ έπεη ήδε δηακύζεη ημ πημ 

μαθνύ ηαλίδη…  

 

 
 

 

Καη γηα μαξ, όμςξ, ήηακ έκα ηαλίδη ε εμπεηνία μαξ. Μαξ έδςζε ηε δοκαηόηεηα κα 

μηιήζμομε, κα εθθναζημύμε, κα ζοκενγαζημύμε θαη κα δεμημονγήζμομε μμαδηθά!  

 

Σμ κέμ γηα ηε βνάβεοζε από ημοξ δημνγακςηέξ ημο Δηαγςκηζμμύ ζηεκ θαηεγμνία 

«Μοζμπιαζία» μαξ πανμπμίεζε πμιύ!  
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ηεκ εθδήιςζε ηεξ βνάβεοζεξ, δοζηοπώξ, δεκ ζα μπμνμύζαμε κα παναζημύμε 

όιμη! Ωζηόζμ, ημ μοαιό μαξ βνηζθόηακ εθεί, ζημ Ίδνομα Καθμγηάκκε, ζηηξ 25 

Μαΐμο 2017!  

 

Η ακαγκώνηζε μαξ δίκεη μεγάιε πανά, αιιά ημ θίκεηνμ είκαη πάκηα ημ ηαλίδη!  

 

Μπμνείηε κα παναθμιμοζήζεηε ηεκ ηαηκία ζημκ αθόιμοζμ ζύκδεζμμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU 

 

Η Τπμδηεοζύκηνηα 

Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο 

 

https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU

