
 «Το ςινεμά δεν ζχει όρια.  
Είναι μια ατελείωτθ κορδζλα από όνειρα…» 

  
Πρςον Γουζλσ (1915-1985)  

θκοποιόσ – ςκθνοκζτθσ 
 

Η CINEμάκεια – 10 χρόνια τϊρα! – δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ 

μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ των νθςιϊν του Αιγαίου να πλζκουν 

με κζφι και τόλμθ τθ δικι τουσ ονειρικι κορδζλα…  

Φζτοσ, θ «κορδζλα» των μακθτικϊν ταινιϊν του 10ου Φεςτιβάλ 

CINEμάκεια περιλάμβανε 39 ταινιοφλεσ από τα νθςιά: Λιμνο, 

Λζςβο, Χίο, Οινοφςςεσ, Ψαρά, Ικαρία, Φοφρνουσ, Χάλκθ, όδο, 

Ράρο, Σφρο, Φολζγανδρο και «ξετυλίχκθκε» το τριιμερο: 

Ραραςκευι 24, Σάββατο 25 και Κυριακι 26 Ιουνίου 2022, ςτο 

ΟΜΘΕΙΟ Ρ. Κ. Δ. Χίου. 

Προβλθματιςμοί, αγωνίεσ, ερωτιματα και εφθβικζσ προςδοκίεσ, 

κατατζκθκαν για μία ακόμθ φορά με κζφι, τόλμθ, αγάπθ και 

ευαιςκθςία -αμζςωσ μετά, μάλιςτα, τθ δυςτοπικι τριετία τθσ 

πανδθμίασ-  ρίχνοντασ, παράλλθλα, δθμιουργικζσ ματιζσ ςτο 

παρελκόν και το παρόν των νθςιωτικϊν κοινωνιϊν μασ. 

Εκπρόςωποι των τοπικϊν αρχϊν, μζλθ των Κριτικϊν Επιτροπϊν, 

γονείσ, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/ςυμμακθτζσ, ςυνεργάτεσ και 

φίλοι του Φεςτιβάλ, δθμιουργοί και κεατζσ απόλαυςαν το 

αποτζλεςμα των προςπακειϊν και του κόπου μιςισ χιλιάδασ -και κάτι- ανκρϊπων, μικρϊν και μεγάλων, που 

εργάςκθκαν ζνα ολόκλθρο ςχολικό ζτοσ για να ανκίςει και να καρπίςει το ωραίο δζντρο του χολικοφ Πολιτιςμοφ. 

Κι αυτό, όςο να πει κανείσ, εκτόσ του ότι είναι ςυγκινθτικό, μοιάηει και ιδιαίτερο ελπιδοφόρο… 

*Σο Φεςτιβάλ χάρθκαν, εκτόσ από τισ μακθτικζσ ομάδεσ και το κοινό τθσ Χίου, εκπαιδευτικοί, γονείσ και μακθτικζσ 

αντιπροςωπείεσ από τα νθςιά: Λιμνο, Λζςβο, Οινοφςςεσ,  Ικαρία, Φοφρνουσ και Σφρο, κακϊσ και οι θκοποιοί Τρϊ Μανζ και 

Ανδρζασ Κωνςταντίνου, θ ςχεδιάςτρια οπτικισ επικοινωνίασ Μαρία ωτθροποφλου και ο τραγουδιςτισ/ μουςικόσ Γιϊργοσ 

Μυλωναδάκθσ, οι οποίοι ταξίδεψαν από τθν Ακινα ςτθ Χίο για να παρευρεκοφν ςτο Φεςτιβάλ, ωσ μζλθ των Κριτικϊν 

Επιτροπϊν του. 

 

Ακολουκοφν τα αποτελζςματα του Φεςτιβάλ, ςε βραβεφςεισ και διακρίςεισ, ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ. ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΑΘΤΘΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ: τθ ςυμμετοχι, τισ προςπάκειεσ, τισ 

διακρίςεισ! 

 

Α. Βραβεία και Ζπαινοι Αφίςασ Γυμναςίων 

 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ:  

τθν Αγγελικι Κοντογιάννθ, μακιτρια του Εργαςτθρίου Ειδικισ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ Χίου για τθν αφίςα τθσ ταινίασ:  

«Η γοργόνα που είχε χάςει τθν ουρά τθσ». 

 

 



 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ:  

τθν Κλαοφντια Κρόιτορ, μακιτρια  του 3ου Γυμναςίου Μυτιλινθσ,  

για τθν αφίςα τθσ ταινίασ:  
«Μθ μείνεισ φυςαλίδα… γίνε ο Βράχοσ που είςαι». 
 
 
 

 
 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

το Χριςτο Σαμοκράκθ, μακθτι  του Γυμναςίου Λιβαδοχωρίου Λιμνου,  

για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: 

«Καλό είναι να υπάρχεισ αλλά να ηεισ είναι άλλο πράγμα »- Φώτθσ Κόντογλου. 
 
 
 
 
Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

τθν Αντωνία Ηιαμπάρα και ςτθν Ειρινθ Ρατςι, μακιτριεσ του Γυμναςίου Μανταμάδου 

Λζςβου, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Από πθλό φτιαγμζνα». 

 

 

 
 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία): τθν   Ιωάννα Καλαφάτθ, μακιτρια του Γυμναςίου -με 

Λυκειακζσ τάξεισ- Ραχϊν Ικαρίασ, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Ζνασ μφκοσ για τθν Ικαρία». 

 

 

 

 

Α’ ΕΡΑΙΝΟΣ (ιςοβακμία):  

τθ μακιτρια  Χάρι Μεργιά και  ςτο μακθτι Χριςτο Σαμοκράκθ  

για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Η Απόφαςθ» του 1ου Γυμναςίου Λιβαδοχωρίου Λιμνου. 

 

 

 
Α’ ΕΡΑΙΝΟΣ (ιςοβακμία):  
το  Βαγγζλθ Ηοφό, μακθτι του 2ου Γυμναςίου Χίου, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ:  
«Δεν προλαβαίνω». 
 
 
 
 

 



  

Β’ ΕΡΑΙΝΟΣ:  

το Χριςτόφορο Μονογιοφδθ, μακθτι του 1ου Γυμναςίου  Χίου,  

για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Pepper». 

 

 

 

Γ’ ΕΡΑΙΝΟΣ:  

τθν Θλιάνα Τηεςοφρθ,  μακιτρια του 4ου Γυμναςίου Χίου, για τθν αφίςα  

τθσ ταινίασ: «4ο Γυμνάςιο Χίου: 1985 ζωσ ςιμερα - ζνα ςχολείο, μια Ιςτορία». 

 

Β. Βραβεία Αφίςασ Λυκείων 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

τθν Ειρινθ Κοταρίδου και ςτθν Κριςτιάνα Μεμαϊντίνι,  

μακιτριεσ του 5ου Γενικοφ Λυκείου Μυτιλινθσ, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «SENT». 

 

 

 

 

 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
τθ  Στζλλα Αφιώνθ, μακιτρια  του Γενικοφ Λυκείου Μοφδρου, για τθν αφίςα τθσ 
ταινίασ: «Με το χζρι ςτθν καρδιά». 
 
 
 
 
 
 
Α’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
τθ Μαρία - Ελζνθ Σεϊντι, μακιτρια του 1ου Επαγγελματικοφ Λυκείου Ρόδου,  
για τθν αφίςα τθσ ταινίασ μυκοπλαςίασ: «Είμαι εςφ». 
 
 
 
 
 

 
Β’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

το Μιχαιλ – Χριςτο Φεςάκθ,  μακθτι του 1ου Επαγγελματικοφ Λυκείου Ρόδου,  

για τθν αφίςα τθσ ταινίασ βιντεοκλίπ: «Είμαι εςφ». 

 



 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
τισ μακιτριεσ Φωτεινι Αλεξίου και Κωνςταντίνα Ιςουράι, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ : 
«Ζλα ςτθ κζςθ μου» των Λυκειακϊν τάξεων του Γυμναςίου Οινουςςϊν. 
 
 
 
 

 
Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

τουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ: Ευκφμιο Γεράρδθ, Αλεξάνδρα Λφδθ, 

Χαραλαμπία Μπόλθ, Καλλιόπθ Ραπαδοποφλου, Μαρία Ραπαδοποφλου και 

Στυλιανό Χρυςόπουλο, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Αλιςάχνθ» των Λυκειακϊν 

Σάξεων Γυμναςίου Φολζγανδρου. 

 

 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

τθν  Ελζνθ Ρεργάμαλθ και ςτθ Μαρία Μαυρουδι, μακιτριεσ  του 2ου Γενικοφ Λυκείου 

Μυτιλινθσ, για τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ ςτθ Λζςβο για τον 

αγώνα τθσ Κφπρου (1954 – 1959)». 

 

 

 
Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
τθ Βαρβάρα Μάλλιαρθ,  μακιτρια του Εςπερινοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου Χίου, για 
τθν αφίςα τθσ ταινίασ: «Οι θρωίδεσ των παραμυκιών μιλοφν». 
 

 

 

 

Γ. Βραβεία Ταινιών Ντοκιμαντζρ Γυμναςίων 

 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ:  

«Σα ςπάνια ονόματα τθσ Χάλκθσ» - Γυμνάςιο - με Λυκειακζσ τάξεισ - Χάλκθσ Δωδεκανιςων – 

(ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΑΗ, ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ:  

«Καλό είναι να υπάρχεισ… αλλά να ηεισ είναι άλλο πράγμα»: 

Φϊτθσ Κόντογλου - Γυμνάςιο Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ, ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OUlwf7OzeU
https://youtu.be/2n7uAfi3PmM


Γ’ ΒΑΒΕΙΟ:  

«Ζνασ μφκοσ για τθν Ικαρία» - Γυμνάςιο αχών Ικαρίασ – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΒΑΒΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ (ιςοβακμία):   

«Επιχειρείν ςτθν Αμανι» - Γυμνάςιο - με Λυκειακζσ Τάξεισ – Βολιςςοφ – (ςφνδεςμοσ) 

ΒΑΒΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ (ιςοβακμία):   

 «Από πθλό φτιαγμζνα» - Γυμνάςιο Μανταμάδου Λζςβου – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΔΙΑΚΙΣΘ: 

 για τθν ανάδειξθ του ςχολείου ωσ πθγισ γνϊςθσ και πολιτιςμοφ ςτθν ταινία:  

« 4ο Γυμνάςιο Χίου: 1985 ζωσ ςιμερα – ζνα ςχολείο, μια Iςτορία:» - 4ο Γυμνάςιο Χίου - 

(ςφνδεςμοσ) 

ΕΙΔΙΚΘ ΜΝΕΙΑ: 

 για τισ εφςτοχεσ ερωτιςεισ τθσ «δθμοςιογραφικισ» μακθτικισ ομάδασ ςτθν ταινία: 

«Μια φορά… εκείνα τα χρόνια…» - Γυμνάςιο  - με Λυκειακζσ τάξεισ – Φοφρνων – (ςφνδεςμοσ) 

 

Δ. Βραβεία Ταινιών Μυκοπλαςίασ Γυμναςίων 

ΕΙΔΙΚΘ ΒΑΒΕΥΣΘ:  

 για το ςφνολο τθσ εργαςίασ και το ςυγκινθτικό αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ μακθτριϊν, μακθτϊν 
και εκπαιδευτικϊν ςτθν ταινία:  
«Η γοργόνα που είχε χάςει τθν ουρά τθσ» -  Εργαςτιριο Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ:   

«Pepper» - 1ο  Γυμνάςιο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: ΒΑΒΕΙΟ ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ, ΕΚΦΩΝΘΣΘΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ:  

«Η απόφαςθ» -  Γυμναςίου Λιβαδοχωρίου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ, Α’ ΟΛΟΥ ΚΟΙΤΣΙΟΥ 

 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ:  

«Δεν προλαβαίνω» -  2ου Γυμναςίου Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΜΟΝΤΑΗ, ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ, ΕΙΔΙΚΘ ΔΙΑΚΙΣΘ/ΒΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΣΤΘΝ ΑΡΟΔΟΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΛΩΝ  

 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

«Μθ μείνεισ φυςαλίδα… γίνε ο Βράχοσ που είςαι» -  3ου Γυμναςίου Μυτιλινθσ – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ, ΜΟΝΤΑΗ 

https://youtu.be/qk0cCUVBwDs
https://youtu.be/9_7_mKbUZLk
https://youtu.be/hGUqqxhXckM
https://www.youtube.com/watch?v=AksMus3m9as
https://youtu.be/STRDIT7VA5Y
https://youtu.be/1KjQEbLVgc0
https://youtu.be/GhUfoYeiTZ4
https://youtu.be/-FS6n4wZiU4
https://www.youtube.com/watch?v=BYIGKmvTP7E
https://youtu.be/e8NkDDDx3v8


Ε. Βραβεία Ταινιών Ντοκιμαντζρ Λυκείων 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
«Οι γυναίκεσ τθσ Χάλκθσ» -  Λυκειακζσ τάξεισ Γυμναςίου Χάλκθσ Δωδεκανιςων – (ςφνδεςμοσ) 
Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΑΗ  

 Α’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  
«Μουςικι κεντιά» -  Μουςικό Σχολείο Χίου (Λφκειο) – (ςφνδεςμοσ) 
Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ και τθν 

 ΕΙΔΙΚΘ ΔΙΑΚΙΣΘ/ΒΑΒΕΙΟ για τθν «ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΘΣ ΑΥΛΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ»  

(ΑΘΛΟΘΕΤΘΣΘ: ΕΝΩΣΘ ΜΑΣΤΙΧΟΡΑΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ)  

 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ:  
«Με το χζρι ςτθν καρδιά» - Γενικό Λφκειο και Γυμνάςιο Μοφδρου Λιμνου – (ςφνδεςμοσ) 
Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΕΚΦΩΝΘΣΘΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ:  
«Μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ ςτθ Λζςβο για τον αγϊνα τθσ Κφπρου (1954-1959)»  
-  2ο Γενικό Λφκειο Μυτιλινθσ – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ για τισ ταινίεσ ντοκιμαντζρ Λυκείων: 

 για τθν προςζγγιςθ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ ςτθν ιςτορικι διαχρονία του, ςτθν ταινία: 

«Προςφυγικά μονοπάτια» -  Επαγγελματικό Λφκειο Καρδαμφλων (ςφνδεςμοσ) 

 για τθν καταγραφι μαρτυριϊν, ςχετικϊν με τθ ναυτικι παράδοςθ τθσ Χίου, ςτθν ταινία: 

«Ναυτιλία και Χίοσ: ζννοιεσ ταυτόςθμεσ» - Επαγγελματικό Λφκειο Βροντάδου (ςφνδεςμοσ) 

 για τθν ευαιςκθτοποιθμζνθ πρόταςθ οικολογικισ εγριγορςθσ, ςτθν ταινία:  

«Πλαςτικοί γλάροι» - Γενικό Λφκειο Σφρου και 1ο Γυμνάςιο Σφρου -(ςφνδεςμοσ) 

 για τθ γενναία όςο και ςυγκινθτικι προςπάκεια «επανεκκίνθςθσ» όλων των ςυμμετεχόντων,  ςτθν 

ταινία: «Σταμάτθςα και τϊρα ςυνεχίηω» - Λυκειακζσ τάξεισ Εςπερινοφ Γυμναςίου Χίου 

(ςφνδεςμοσ) 

 για τθν ιδζα προςζγγιςθσ του κζματοσ και τον τρόπο υλοποίθςισ τθσ, ςτθν ταινία:  

«Το χκεσ και το ςιμερα ςτο ίδιο κάδρο»  - Λυκειακζσ τάξεισ Γυμναςίου Ψαρών (ςφνδεςμοσ) 

 για τον ενδιαφζροντα και εφχαρι τρόπο προςζγγιςθσ του κζματοσ, ςτθν ταινία:  

«Η ομορφιά όπωσ παλιά: καλλυντικά φτιαγμζνα από τθ φφςθ» - Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάςιο – Λφκειο όδου (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΜΝΕΙΑ 

 για το ευφυζσ εφρθμα ανάπτυξθσ του κζματοσ, ςτθν ταινία:  

«κόρπιεσ μνιμεσ» - Γενικό Λφκειο Μανταμάδου Λζςβου (ςφνδεςμοσ) 

 

https://youtu.be/Vlr7HhLnUvg
https://youtu.be/cJ5Ho5CZJeY
https://youtu.be/j8izYqsJkGc
https://youtu.be/Tfnb-8ML4SM
https://youtu.be/m5ma3xgtodI
https://youtu.be/56cP6jB6Ic4
https://www.youtube.com/watch?v=JiWxJGREYIg&ab_channel=ChristosKollias
https://youtu.be/XtC_UJOHkgg
https://youtu.be/hOoUB9zj_rU
https://youtu.be/Q8vDaldPMD4
https://youtu.be/MDrG0G7279A


ΣΤ. Βραβεία Ταινιών Μυκοπλαςίασ Λυκείων 

Α’ ΒΑΒΕΙΟ:   

«Όταν ο λφκοσ…» -  Γενικό Λφκειο Σφρου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ, ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, Α’ ΟΛΟΥ ΚΟΙΤΣΙΟΥ ςτθν Αντιγόνθ Γκιωνάκθ,  

Α’ ΟΛΟΥ ΑΓΟΙΟΥ ςτον Κωνςταντι Ρανι, ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΑΗ 

 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

«Ζλα ςτθ κζςθ μου» - Λυκειακζσ τάξεισ Γυμναςίου Οινουςςών – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ, ΒΑΒΕΙΟ ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ 

Β’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

«Πϊσ το βιβλίο του Ιουλίου Βερν: “Aπό τθ Γθ ςτθ Σελινθ” και οι απόψεισ του Βενιαμίν του Λζςβιου 

ςυνζβαλαν ςτθν αποτροπι μιασ εξωγιινθσ ειςβολισ ςτθ Γθ το 19ο αιϊνα» -  3ο Γενικό Λφκειο Μυτιλινθσ – 

(ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ 

 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

«SENT» - 5ο Γενικό Λφκειο Μυτιλινθσ – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: ΒΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΙΟΥ 

Γ’ ΒΑΒΕΙΟ (ιςοβακμία):  

«Ζνα μικρό όνειρο» - Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΒΑΒΕΙΟ ΡΩΤΟΤΥΡΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΣΥΝΘΕΣΘΣ:  

 ςτουσ μακθτζσ Παναγιϊτθ Χατηθαντϊνθ (ςτίχοι) και Στζργο Δανιιλ Σίμου (μουςικι) για τθν ταινία 

«Είμαι εςφ» - 1ο Επαγγελματικό Λφκειο όδου (ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ 

 ςτθ μικρι  Αγάπθ πυρογιάννθ για τθ ςυμμετοχι τθσ, ςτθν ταινία:  

«Ζνα μικρό όνειρο» -  Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 για τθν αναπαράςταςθ – αλλά και τθν κριτικι –  του τρόπου λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, ςτθν ταινία: 

 «Εξ αποςτάςεωσ» -  Επαγγελματικό Λφκειο Καρδαμφλων – (ςφνδεςμοσ) 

 για το πρωτότυπο ςενάριο και τθν υποςτιριξι του από τθν ψιμυκίωςθ των πρωταγωνιςτριϊν, 

ςτθν ταινία: «Οι θρωίδεσ των παραμυκιϊν μιλοφν» - Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο Χίου – 

(ςφνδεςμοσ) 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΜΝΕΙΑ 

 για τθ ευχάριςτθ χιουμοριςτικι διάκεςθ που αποπνζει θ ταινία:  

«Ο ποδθλάτθσ» - Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο Χίου – (ςφνδεςμοσ) 

 για τθν εφςτοχθ ςαρκαςτικι διάκεςθ που διαπνζει τθν ταινία:  

«Σκοτεινι κακθμερινότθτα» - Λυκειακζσ τάξεισ Γυμναςίου αχών Ικαρίασ – (ςφνδεςμοσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2049UPecU&ab_channel=ChristosKollias
https://www.youtube.com/watch?v=pxjpJdHhhW8
https://youtu.be/52Mp-itfu58
https://youtu.be/Dzvmyi7mvRs
https://www.youtube.com/watch?v=BbceV3gDAaA&t=50s
https://youtu.be/EKaxiFc83D0
https://www.youtube.com/watch?v=BbceV3gDAaA&t=50s
https://youtu.be/iZytzrok4Ao
https://youtu.be/ItH60q1dPx0
https://youtu.be/4PHH6jSGuSQ
https://youtu.be/nnb0_Am0ozg


Z. Βραβεία Ταινιών Βιντεοκλίπ 

ΒΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:  

«Το ψάρι» - Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο – Λφκειο Ράρου – (ςφνδεςμοσ) 

Η ίδια ταινία τιμάται με: ΒΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΣΥΝΘΕΣΘΣ  

ΒΑΒΕΙΟ ΣΤΙΧΟΥΓΙΑΣ: «Αλιςάχνθ» - Λυκειακζσ Τάξεισ Γυμναςίου Φολζγανδρου – (ςφνδεςμοσ) 

 

H. Βραβεία Ταινιών Animation 

ΒΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ANIMATION:  
«Άνκρωποσ και φφςθ» - Μουςικό Σχολείο Χίου (Γυμναςίου) – (ςφνδεςμοσ) 
Η ίδια ταινία τιμάται με: 

 ΒΑΒΕΙΟ ΑΦΘΓΘΣΘΣ, ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

 

ΒΑΒΕΙΟ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΧΑΑΚΤΘΩΝ – ΣΚΘΝΟΓΑΦΙΑΣ (ιςοβακμία):   

«Το λυςςαςμζνο άλογο» - Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο – Λφκειο Ράρου – (ςφνδεςμοσ) 

ΒΑΒΕΙΟ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΧΑΑΚΤΘΩΝ – ΣΚΘΝΟΓΑΦΙΑΣ(ιςοβακμία):   

«Ανεξιγθτα φαινόμενα» - Μουςικό Σχολείο Χίου (Γυμναςίου) – (ςφνδεςμοσ) 

 

ΒΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΣΥΝΘΕΣΘΣ και ΣΤΙΧΟΥΓΙΑΣ:  

«Το λυςςαςμζνο άλογο» -Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο – Λφκειο Ράρου – (ςφνδεςμοσ) 

 

 

https://youtu.be/vFAZSX_ubsI
https://youtu.be/AK31Q9fd008
https://youtu.be/VHEGcx7GgB0
https://youtu.be/PUlfYyn-9cs
https://youtu.be/dsfafoFA96s
https://youtu.be/PUlfYyn-9cs

