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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρθτιρια του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ για τθ νζα  

βράβευςθ  του  Γ.Ε. Λ  Νζασ Περάμου!!! 

Άλλο ζνα Διεθνζσ Βραβείο (2o ΔΙΕΘΝΕ ΒΡΑΒΕΙΟ) ςτην ταινία του ΓΕ.Λ. Νζασ 

Περάμου, "Μικρά Αςία 1922 - Νζα Πζραμοσ 2022: Μια θάλαςςα μνήμη" (το προηγοφμενο 

ανακοινϊθηκε τον Αφγουςτο ςτον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνιςμό Οπτικοακουςτικήσ και 

Ψηφιακήσ Δημιουργίασ «Η ιςτορία ςου, είναι ιςτορία τησ πόλησ ςου»), αυτή τη φορά ςτον 

Διεθνή Μαθητικό Διαγωνιςμό Οπτικοακουςτικήσ και Ψηφιακήσ Δημιουργίασ «Σα ςχολεία 

εκπζμπουν ςτην ΕΡΣ». Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραςη του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων ςε ςυνεργαςία με το Αρχείο τησ Ε.Ρ.Σ. Α.Ε. διοργάνωςαν τον 4ο Διεθνή 

Μαθητικό Διαγωνιςμό Οπτικοακουςτικήσ Δημιουργίασ «Σα ςχολεία εκπζμπουν ςτην ΕΡΣ» 

για τουσ/τισ μαθητζσ/μαθήτριεσ όλων των εκπαιδευτικϊν βαθμίδων τησ Ελλάδασ και τησ 

Ομογζνειασ, δημόςιων και ιδιωτικϊν. κοπόσ του διαγωνιςμοφ ήταν η αξιοποίηςη και 

χρήςη των οπτικοακουςτικϊν τεκμηρίων του Αρχείου τησ ΕΡΣ ςτη δημιουργία μαθητικϊν 

ταινιϊν μικροφ μήκουσ ϊςτε να αναδειχθεί η οπτικοακουςτική μασ κληρονομιά με τη ματιά 

των νεότερων γενεϊν. τον παρακάτω ςφνδεςμο η ανακοίνωςη των βραβείων: 

https://blogs.sch.gr/dertv/ και η ταινία ςτον ςφνδεςμο https://youtu.be/XgEhbRWn-Jk 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ εκφράηοντασ τθν ευαρζςκειά του και 

ςυγχαίροντασ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και προςωπικά τθν κα Σκλθροφ, προζβθ ςτθν 

ακόλουκθ διλωςθ: 

 «Όλα τα ςχολεία εκπζμπουν ςτην ΕΡΣ, αλλά το “δικό μασ” ΓΕΛ Νζασ Περάμου 

εκπζμπει και μαγεφει. Αν αυτή η ταινία, η οποία κζρδιςε το 2ο βραβείο ςτο διεθνή 

μαθητικό διαγωνιςμό τησ ΕΡΣ, βαθμολογείτο με βαθμό ςυγκίνηςησ, ςίγουρα θα ζπαιρνε 

“δζκα με τόνο”. Αιςθάνομαι περήφανοσ για αυτά τα παιδιά και τουσ καθηγητζσ τουσ, πολφ 

περιςςότερο που κζρδιςαν μία ςπουδαία διάκριςη, μόλισ δυο μήνεσ μετά την 

προηγοφμενη! Θερμά ςυγχαρητήρια ςτα παιδιά, τουσ καθηγητζσ και όλουσ τουσ 

ςυντελεςτζσ αυτήσ τησ εξαιρετικήσ δημιουργίασ. 
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 Θζλω, επίςησ, να ςυγχαρϊ ξεχωριςτά και για πολλοςτή φορά τη διευθφντρια του 

Λυκείου, κα Θεοφανι Σκλθροφ, που είναι η “ψυχή” πίςω από αυτό το πάνθεο των 

διακρίςεων και μασ κάνει διαρκϊσ περήφανουσ, με τισ διδακτικζσ τησ αρετζσ, με το ταλζντο 

τησ ςτα πολυμζςα, αλλά και με τη μετάδοςη τησ αξίασ τησ ομαδικότητασ. 

 Μπράβο ςασ - και “εισ ανϊτερα”!» 
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