
2020 και 2021   
 
“ Ο κινηματογράφος έχει να κάνει με όλα αυτά που είναι μέσα στο κάδρο και με αυτά που είναι έξω από αυτό ” 
                                                                                                                                                                                            Martin  Scorsese 
 
“ Το σινεμά είναι μια «γλώσσα» που μιλά για το μέλλον, παρ’ όλο που οι ιστορίες που λέμε βασίζονται στο παρελθόν ”  
                                                                                                                                                                                           Pedro Almodovar 

 

 
Τα παραπάνω λόγια επιβεβαιϊνονται χρονιά με τθ χρονιά και, τϊρα πια, ςτουσ χαλεποφσ καιροφσ τθσ πανδθμίασ, θ οποία δοκιμάηει με ζνα τρόπο απρόβλεπτο τισ μικρζσ 

ι μεγάλεσ κοινότθτζσ μασ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ τζχνεσ, τα λόγια αυτά επιβεβαιϊνονται με το παραπάνω. Η «CINEμάκεια», μζςα ςτισ γνωςτζσ δυςκολίεσ δφο 

ςυνεχόμενων ςχολικϊν ετϊν, εξακολοφκθςε να δθμιουργεί ερεκίςματα, να κζτει ερωτιματα, να δθμιουργεί καταφφγια ςυλλογικισ προςπάκειασ και να «δροςίηει» το 

ςχολικό και το κοινωνικό τοπίο με το δικό τθσ αεράκι, ανακουφιςτικό αεράκι επιμονισ ςε ζνα ςτόχο, αεράκι ευαιςκθςίασ και γόνιμθσ ςκζψθσ.  

Με τθν ικανοποίθςθ, λοιπόν, ότι το διανθςιωτικό δίκτυο μακθτικισ κινθματογραφικισ δθμιουργίασ «CINEμάκεια» Β. και Ν. Αιγαίου,  που ζχει δθμιουργθκεί εδϊ και 

εννζα χρόνια, εξακολουκεί να είναι γόνιμο και ευεργετικό, ανακοινϊνουμε τα αποτελζςματα του φετινοφ διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ζλαβαν μζροσ 30 ταινίεσ, από τισ οποίεσ οι 

περιςςότερεσ διαγωνίςκθκαν επιπλζον και ςτο πεδίο τθσ ςυνοδευτικισ τουσ αφίςασ. 

Θερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλεσ και όλουσ τισ μακιτριεσ και μακθτζσ που δθμιοφργθςαν τισ ταινιοφλεσ και τισ αφίςεσ τουσ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ άξιουσ κακοδθγθτζσ 

εκπαιδευτικοφσ τουσ! Διπλά ςυγχαρθτιρια ςε όλεσ τισ βραβευκείςεσ - διακρικείςεσ ταινίεσ και τουσ δθμιουργοφσ τουσ!  

Ακόμθ, κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτα μζλθ των Κριτικϊν Επιτροπϊν που είδαν και αξιολόγθςαν τισ ταινίεσ, με γνϊςθ, κριτικι ευπάκεια και παιδαγωγικό πνεφμα: Χάρθ 

Αναςταςιάδθ, μουςικό, Ιωάννα Αςθμακοποφλου, θκοποιό, Φίλιππο Μανδθλαρά, ςυγγραφζα, Παναγιϊτθ Κυριακουλάκο, κακθγθτι Πλθροφορικισ Κιν/γραφίασ Τμ. 

Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Ελευκερία Λυκοπάντθ, φιλόλογο-μουςικό, Τρϊ Μανζ, θκοποιό, Γιϊργο και ταφρο Μυλωναδάκθ, μουςικοφσ, Μαρία Ντοφηα, 

ςκθνοκζτιδα, Μαριάνκθ Ξυνταριανοφ, φιλόλογο-φοιτιτρια Τμ. Θεατρικϊν Σπουδϊν Α.Π.Θ., Θοδωρι Πυλιϊτθ, δθμοςιογράφο, Γιάννθ κοπετζα, κακθγθτι Σεναριογραφίασ 

και Σκθνοκεςίασ Τμ. Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ/Επικοινωνίασ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου (όλοι τουσ μζλθ των Κριτικϊν Επιτροπϊν μυκοπλαςίασ και ντοκιμαντζρ Γυμναςίων και 

Λυκείων), Ελιςάβετ Αναγνϊςτου, μουςικό, Δθμιτρι Γαρρι, υποψιφιο διδάκτορα Ιςτορίασ ΕΚΠΑ, Αριςτείδθ Κρεατςοφλα, ιςτορικό-μουςικό, Ειρινθ Μίτςθ, ιςτορικό Τζχνθσ-

ξεναγό, Γιϊργο Χατηόπουλο, δάςκαλο-ςυγγραφζα (μζλθ Κριτικισ Επιτροπισ για τθν Ειδικι Θεματικι: 200 χρόνια από το 1821) και: Γιάννθ Βοφλγαρθ, πρόεδρο Φωτογραφικισ 

Λζςχθσ Χίου, Κατερίνα Ζαννίκου, αρχιτζκτονα, Γεωργία Μίτςθ, επιμελιτρια γραφιςτικϊν τεχνϊν, Αλζξανδρο Πολιτάκθ, ςχεδιαςτι φωτιςμοφ, Μαρία ωτθροποφλου, 

εικονογράφο-ςχεδιάςτρια οπτικισ επικοινωνίασ (μζλθ Κριτικισ Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των ςυνοδευτικϊν αφιςϊν). 

Σζλοσ, ελπίηουμε και ευχόμαςτε ότι τα επιδθμιολογικά δεδομζνα κα μασ επιτρζψουν να πραγματοποιθκεί θ προβολι των ταινιϊν και οι απονομζσ Βραβείων, 

Διακρίςεων και Μνειϊν του Φεςτιβάλ τον ερχόμενο επτζμβριο ςτθ Χίο, ςε θμερομθνίεσ και χϊρο που κα αναγγελκεί κατά το προςεχζσ ενδιάμεςο διάςτθμα.   

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δ.Δ.Ε.ΧΙΟΤ και το ΦΕΣΙΒΑΛ «CINEμάκεια»:  
τζλλα Σςιροπινά, υπεφκυνθ εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ-ςυντονιςμοφ του Φεςτιβάλ 



 

Α. Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Α Φ Ι  Α   

 

 1. Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Α Φ Ι  Α  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΓΤΜΝΑΙΩΝ 
Aϋ ΒΡΑΒEΙΟ (ιςοβακμία)  
«Περί ανζμων και δερμάτων» - 4ο Γυμνάςιο Χίου – θ ταινία εδϊ: (ςφνδεςμοσ) 

        

                                                                                                                                                            «Οι ςκαλιςτάδεσ τησ Πίςτησ» - Γυμνάςιο Αγιάςου Λζςβου – (ςφνδεςμοσ) 

https://youtu.be/ySOJDc2-JUM?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://www.youtube.com/watch?v=RRxO1Qso-Ps&ab_channel=%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%97


Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ    

    «Προ των ευθυνϊν» -Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου -  (ςφνδεςμοσ) 

 

 

 

https://youtu.be/pTnGYD6wlAA?list=PL1i0D3uMxzsoYHoyujR_rox-GXVzSXqZS


Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ  (ιςοβακμία 4 ςχολείων) 

«Λαξεφματα ςτο Βράχο» - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ)                    «Μικρομζγαλοι» - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 

 

«Λήμνοσ, η φιλτάτη των γαιϊν» - Γυμνάςιο Μοφδρου «Αργφριοσ Μοςχίδθσ»  
 – (ςφνδεςμοσ) 
                                                                                                                                          «Η πλατεία αφηγείται τησ δική τησ Ιςτορία» - Μουςικό χολείο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

https://youtu.be/THX5hZc093I?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/ybSb6OyZLbE?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/ch4f-jxI4Lc?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/aPCqo-BPD6w?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT


    2. Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Α Φ Ι  Α  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΛΤΚΕΙΩΝ 

    Aϋ ΒΡΑΒΕΙΟ  

 

«Εςφ» -2ο Γενικό Λφκειο Μυτιλινθσ – (ςφνδεςμοσ) 

 

 

 

https://youtu.be/RLFXrmDN0vU?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/RLFXrmDN0vU?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I


Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία) 

«Where is your mind?» -2ο ΕΠΑΛ Μυτιλινθσ –  (ςφνδεςμοσ)  

 
                                                                                                                     «Ό, τι τησ φανεί τησ Λωλο- τεφανή» -Εςπερινό ΕΠΑΛ Χίου -  (ςφνδεςμοσ) 

  

 

 

 

https://youtu.be/DRqI2WHfXgk?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/G_-kgfiRXrY
https://youtu.be/G_-kgfiRXrY


Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ  

«Περί Ελπίδασ και Ευτυχίασ»- Μουςικό χολείο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uRg0SARZnD0


3. Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Α Φ Ι  Α  ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 1821 

 

 

 «Η Μαροφλα τησ Λήμνου» - Γυμνάςιο Μοφδρου «Αργφριοσ Μοςχίδθσ» – (ςφνδεςμοσ) 

 

 

https://youtu.be/hRqesmNh65U


Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 2020-2021  

Αϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Μικρομζγαλοι» - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΗΝΟΘΕΙΑ 

 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΔΟΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ  

 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΝΣΑΖ 

Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Λαξεφματα ςτο βράχο» - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνο - (ςφνδεςμοσ) 

Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Η πλατεία αφηγείται τησ δική τησ Ιςτορία» - Μουςικό χολείο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ (ιςοβακμία): 

 «Οι ςκαλιςτάδεσ τησ Πίςτησ» - Γυμνάςιο Αγιάςου Λζςβου– (ςφνδεςμοσ)  

 «τη μηχανή τ’ Αγιοφ … χρόνοι αλλοτινοί και τωρινοί» - Γυμνάςιο Μανταμάδου Λζςβου – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

 Για τθν αυκεντικότθτα τθσ όλθσ παρουςίαςθσ και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κεματολογίασ:  

«Οι ψάθινοι ουρανοί τησ Κιμϊλου» -  Γυμνάςιο Κιμϊλου (ςφνδεςμοσ) 

 Για τισ εξαιρετικζσ ιδζεσ  ευαιςκθτοποίθςθσ και ζκκλθςθσ ςε περιβαλλοντικζσ δράςεισ αλλά και του κινθματογραφικοφ τρόπου υλοποίθςισ τουσ : 

-«Go Green with Greta» - 1ο Γυμνάςιο Ρόδου – (ςφνδεςμοσ) 

-«Προ των ευθυνϊν» - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ:  

-«Περί ανζμων και δερμάτων» - 4ο Γυμνάςιο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

-«Λήμνοσ, η φιλτάτη των γαιϊν» - Γυμνάςιο Μοφδρου «Αργφριοσ Μοςχίδθσ» – (ςφνδεςμοσ) 

https://youtu.be/ybSb6OyZLbE?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/THX5hZc093I?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/aPCqo-BPD6w?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/RRxO1Qso-Ps
https://youtu.be/RRxO1Qso-Ps
https://www.youtube.com/watch?v=_iaUYhVsD14&list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT&index=5&ab_channel=%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://youtu.be/po2tCF0jpmA?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/po2tCF0jpmA?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/L0KfZ-NtIV8?list=PL1i0D3uMxzsoYHoyujR_rox-GXVzSXqZS
https://youtu.be/pTnGYD6wlAA?list=PL1i0D3uMxzsoYHoyujR_rox-GXVzSXqZS
https://youtu.be/ySOJDc2-JUM?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/ch4f-jxI4Lc?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT


ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ: 

«Λωβοκομείο Χίου» – Μνιμεσ  - 4ο Γυμνάςιο Χίου – (σύνδεσμος) 

 

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ  ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ ΛΤΚΕΙΩΝ 2020-2021  

Αϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  (ιςοβακμία) 

 «του Απελλή»- Εςπερινό Γυμνάςιο Μυτιλινθσ με Λ.Σ. (ςφνδεςμοσ) 

 «Η Ρόδοσ του Βαγγζλη Παυλίδη»- 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου. (ςφνδεςμοσ) 

Επιπλζον,  θ ταινία : «του Απελλή» τιμάται  με: 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΗΝΟΘΕΙΑ 

 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΔΟΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ  

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΝΣΑΖ 

και θ ταινία: «Η Ρόδοσ του Βαγγζλη Παυλίδη» τιμάται με: 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ) 

 

Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Μόςτρα – Καρναβάλι Θυμιανϊν 2020» – Μουςικό χολείο Χίου - (ςφνδεςμοσ) 

Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Σο Δάκρυ» – Εςπερινό ΕΠΑΛ Χίου - (ςφνδεςμοσ) 

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για τθ διάςωςθ ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν ιςτορία τθσ ναυτοςφνθσ ςτθ Χίο: 

 «Μακαίνοντασ τθν ιςτορία του τόπου μου ςτο πζραςμα του χρόνου» 1 ΕΠΑΛ Βροντάδου -  (ςφνδεςμοσ) 

 

 

 

https://youtu.be/T05Ygmjra28?list=PL1i0D3uMxzspg5ULGKKuQKMltxn0tfeXT
https://youtu.be/pWjiEwiUPNA?list=PL1i0D3uMxzsquUOW8wt9qWJDxJ36uToRY
https://youtu.be/I0F7EboTT9U?list=PL1i0D3uMxzsquUOW8wt9qWJDxJ36uToRY
https://youtu.be/NrVYR-IgbHs
https://youtu.be/AGy7sED_CFk?list=PL1i0D3uMxzsquUOW8wt9qWJDxJ36uToRY
https://www.youtube.com/watch?v=kHjG1YUQT54&list=PL1i0D3uMxzsquUOW8wt9qWJDxJ36uToRY&index=3&ab_channel=COSTASVUKUNAS


 

Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ  ΜΤΘΟΠΛΑΙΑ ΛΤΚΕΙΩΝ 2020-2021 

Aϋ ΒΡΑΒΕΙΟ : 

• «Where is your mind?» -2ο ΕΠΑΛ Μυτιλινθσ –  (ςφνδεςμοσ) 

Επίςθσ,  θ ίδια ταινία τιμάται με τα βραβεία:  

 ΚΗΝΟΘΕΙΑ 

 Αϋ ΡΟΛΟΤ ΚΟΡΙΣΙΟΤ 

  ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

  ΜΟΝΣΑΖ  

 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ  

Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ:  «Ό,τι τησ φανεί τησ Λωλο- τεφανή» -Εςπερινό ΕΠΑΛ Χίου -  (ςφνδεςμοσ) 

Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ : «Απόδραςη από το χολείο» -Εςπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλινθσ - (ςφνδεςμοσ) 

 

Α’ ΡΟΛΟ ΚΟΡΙΣΙΟΤ (ιςοβακμία) 

• «Θα ’ρθει καιρόσ» - ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  ΧΙΟΤ και 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΤ – (ςφνδεςμοσ) 

•  «Where is your mind?» -2ο ΕΠΑΛ Μυτιλινθσ –  (ςφνδεςμοσ) 

 

 

Α’ ΡΟΛΟ ΑΓΟΡΙΟΤ:  «Η μοίρα του Ερυςίχθονα» -Πρότυπο Λφκειο Μυτιλινθσ –  (ςφνδεςμοσ) 

Επίςθσ θ ίδια ταινία τιμάται με ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για τθ διαςκευι του μφκου του Ερυςίχκονα 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για το Β’ ΡΟΛΟ ΚΟΡΙΣΙΟΤ : 

«Περί Ελπίδασ και Ευτυχίασ» - Μουςικό χολείο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 

 

https://youtu.be/DRqI2WHfXgk?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/G_-kgfiRXrY
https://youtu.be/-4Ic4PSNBe0?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/-4Ic4PSNBe0?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://www.youtube.com/watch?v=WX5llasSvIQ&list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I&index=3&ab_channel=AntonisSfalis
https://youtu.be/DRqI2WHfXgk?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/t_nK8uqWXCY?list=PL1i0D3uMxzspSUAgUsDCipc3sRotLe17I
https://youtu.be/uRg0SARZnD0


Ε. Β Ρ Α Β Ε Ι Α ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 1821 

Aϋ ΒΡΑΒΕΙΟ: «200-1 Χρόνια μετά Μαρτυρίεσ Μαρτυρίων» - Μουςικό χολείο Χίου –  (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται, επίςθσ και με τα ΒΡΑΒΕΙΑ: 

 ΚΗΝΟΘΕΙΑ 

 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ (ςε ιςοβακμία με τθν επόμενθ ταινία) 

 

Βϋ ΒΡΑΒΕΙΟ: «Οι Σφαγζσ του 1822 ςτθ Χίο» -1ο ΕΠΑΛ Χίου -  (ςφνδεςμοσ)  

Η ίδια ταινία τιμάται, επίςθσ και με τα ΒΡΑΒΕΙΑ: 

 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ  (ςε ιςοβακμία με τθν προθγοφμενθ ταινία) 

 ΜΟΝΣΑΖ και, ακόμθ, με: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΗ για τα ςχζδια και τα γραφικά τθσ ταινίασ 

 

Γϋ ΒΡΑΒΕΙΟ: «Πλζον μην κελαηδήςετε… γιατί η Χιοσ εχάθη» - Μουςικό χολείο Χίου - (ςφνδεςμοσ) 

 Η ίδια ταινία τιμάται, επίςθσ και με τα ΒΡΑΒΕΙΑ: 

 ΑΦΗΓΗΗ-ΕΚΦΟΡΑ ΛΟΓΟΤ 

 ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ ΜΟΤΙΚΗ και ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ από φωνθτικό και μουςικό ςφνολο 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ:  «Κωνςταντίνοσ Κανάρησ, ο  Ήρωασ των Ψαρϊν» - Γυμνάςιο Ψαρϊν με Λ.Σ. «Ιωάννθσ Βαρβάκθσ» –  (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΗ  για τθν παρουςίαςθ μιασ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςασ αγωνιςτικισ μορφισ τθσ τοπικισ ιςτορίασ:  

«η Μαροφλα τησ Λήμνου» - Γυμνάςιο Μοφδρου «Αργφριοσ Μοςχίδθσ» -  (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ  για τθν ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ ταινίασ :  

«Η Μαντϊ Μαυρογζνουσ ςτην Επανάςταςη του 1821» - Γυμνάςιο Άνω Μεράσ Μυκόνου - (ςφνδεμοσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=shjmYezTSVs&list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-&index=7&ab_channel=george
https://youtu.be/CIE4zFGsu8I?list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-
https://youtu.be/u_25oq6GTHU?list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-
https://youtu.be/u_25oq6GTHU?list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-
https://youtu.be/AKxKugREZD0?list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-
https://youtu.be/hRqesmNh65U
https://youtu.be/qVYgy0jZK60?list=PL1i0D3uMxzsq-lW2zl-sXsvE-vlflUOU-

