ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μπορεί ο Πίτερ Τζάκσον να επέλεξε την γενέτειρα του
(Νέα Ζηλανδία) για να δημιουργήσει μέρος των σκηνικών
της ταινίας, ο « Άρχοντας των δακτυλιδιών» (Lord of the
rings) τα οποία λειτουργούν ακόμα και σήμερα ως
τουριστική ατραξιόν, ελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες
επισκέπτες από όλα τα μέρη της γής, ωστόσο και ο Άγιος
Νικόλαος -πολλώ δε μάλλον η περιοχή της Ελούνταςπου σαγήνευσε ήδη από την δεκαετία του ΄60 τον διάσημο
κινηματογραφιστή Ντίσνευ (Κρόσια του φεγγαριού), δεν
θα μπορούσε να μην αποκαταστήσει την αστοχία που
υπήρξε από το ξήλωμα των σκηνικών στο Πάνω Χωριό
που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων
της τηλεοπτικής σειράς «Το Νησί» - μιας σειράς που στην
κυριολεξία καθήλωσε το τηλεοπικό κοινό- φέρνοντας την
Κρήτη, ξανά στο προσκήνιο !
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός,σε
συνάντηση που είχε με τον σκηνογράφο τη σειράς κ.
Αντώνη Χαλκιά, αναζήτησαν τρόπους για την
ενεργοποίηση της απόφασης της παρούσας δημοτικής
αρχής και εν προκειμένω συζήτησαν διεξοδικά όλες
εκείνες τις παραμέτρους που θα επιτρέψουν όχι μόνο
σκηνογραφικά αλλά επί της ουσίας την δημιουργία
μονιμότερων κατασκευών- «μουσειακού εκθεσιακού
χώρου» και πιθανότατα θα δώσουν το έναυσμα για την
επαναλειτουργία λαικών καφενείων που υπήρχαν στο
χωριό, στη λογική μιας ακόμα δράσης πολιτισμού, ενός
πραγματικά ενδιαφέροντος επισκέψιμου χώρου στην
περιοχή.

Ανακαλώντας στην σκέψη του μνήμες από το παρελθόν ο
κ. Ζερβός, έκανε γνωστό ότι : «Μέχρι το 1970 το Πάνω
Χωριό Ελούντας, είχε 700 και πλέον κατοίκους, έσφυζε
από ζωή…ένα παραδοσιακό χωριό με
πλακόστρωτο,εμπορικά παντοπωλεία, κουρείο, που
δυσυχώς με τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων έχει
κακοποιηθεί αρκετά, όπως είπε !
Με την Δ/ντρια του Γραφείου Μελετών του Δήμου κ. Μαρία
Πρατσινάκη και παρόντος του σκηνογράφου της σειράς
κ.Αντ. Χαλκιά, προγραμματίζουμε –ανέφερε- στα μέσα του
Οκτώβρη, να επιχειρήσουμε «φωτογραφική αποτύπωση»
της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, προκειμένου να
παρέμβουμε κατά τον καλύτερο τρόπο στον χώρο, για να
έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε συναντήσεις που θα έχει τις
επόμενες μέρεςο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου με φορείς και
παράγοντες της Ελούντας, θα εξεταστεί η δυνατότητα
λειτουργίας παραδοσιακών καφενείων στη «μεσοχωριά»
καθώς και λειτουργίας καταστημάτων με παραδοσιακά
προιόντα!

Να μην απολέσουμε την υπεραξία της περιοχής!

«Η απόφαση του δήμου να ξαναστήσει το σκηνικό του
«Νησιού» , μας χαροποιεί, δεδομένου ότι ζωντανεύει ξανά
ένα κομμάτι που περιέβαλε ως μύθος, την ιστορία της
Σπιναλόγκας, δήλωσε μετά το πέρας της παραπάνω
συνάντησης ο σκηνογράφος της σειράς κ. Αντώνης
Χαλκιάς.

Τόσο εγώ όσο και ο σκηνοθέτης Θοδωρής
Παπαδουλάκης, αλλά και άλλοι συντελεστές της σειράς
έκανε γνωστό, αποδεχθήκαμε να συνδράμουμε στην
προσπάθεια του Δήμου για την ανακατασκευή των
σκηνικών, δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους που
πιθανόν δεν έχουν δει την σειρά, να ξετυλίξουν το κουβάρι
του μύθου που περιβάλλει το Νησί…
Υπάρχουν διάφορα μέρη ανά τον κόσμο, που χωρίς να
έχουν κάποιο φυσικό ή άλλο πλεονέκτημα , έχουν
κρατήσει τις κατασκευές που έγιναν για τις ανάγκες μιας
ταινίας, επεσήμανε ο κ. Χαλκιάς. Εδώ ο τόπος , οι
άνθρωποι, η παραγωγή, συνέτειναν ώστε να υπάρξει μια
τηλεοπτική επιτυχία.
Το ότι καταστραφηκαν τα σκηνικά είναι
ατύχημα,δεδομένου ότι δεν θα πρέπει ν΄απεμπολούμε και
να απολέσουμε την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην
περιοχή, με ότι αυτό συνεπάγεται !

