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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη,  

στο  Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου, για τη βράβευσή του 

 σε διεθνή μαθητικό διαγωνισμό 

 
Το Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου, πέτυχε να διακριθεί και να 

κατακτήσει το 2ο Διεθνές Βραβείο με τη δημιουργία της ταινίας “Μικρά 

Ασία – Νέα Πέραμος 2022: Μία θάλασσα μία μνήμη”, συμμετέχοντας 

στον 4ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής 

Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου». 

Τον Διαγωνισμό συνδιοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Γενικό Συμβούλιο 

Βιβλιοθηκών του Υπουργείου, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 

και Μουσειολογίας του ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) για τους μαθητές και μαθήτριες της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας. 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για τέταρτη σχολική χρονιά το 

σχολικό έτος 2021-22 και  απευθύνεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την 

ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες, με τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών, να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, να 

αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και να πειραματιστούν με 

εκφραστικούς τρόπους που θα επιλέξουν, ώστε να εξοικειωθούν με τη 

«γλώσσα» της οπτικοακουστικής και της κινηματογραφικής αφήγησης, 

να γνωρίσουν τις τεχνικές απαιτήσεις ενός  ψηφιακού έργου, να βιώσουν 

την εμπειρία της σύνθεσης μιας οπτικοακουστικής ή ψηφιακής 

δημιουργίας και να αποκτήσουν στην πράξη δεξιότητες 

οπτικοακουστικού και ψηφιακού γραμματισμού.  
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Επιπλέον η αναζήτηση και εξοικείωση των μαθητών/τριών με την 

έννοια του αρχείου και του τεκμηρίου, η συμμετοχή στην αναζήτηση, 

ανάσυρση και διάσωση ιστορικών τεκμηρίων όπως και στην επεξεργασία 

και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των 

νεότερων γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η 

διάχυσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες 

τεχνολογικές πλατφόρμες, που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική 

κοινότητα. 

Το πρώτο βραβείο δόθηκε στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, το 

δεύτερο στο Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου και το τρίτο βραβείο 

μοιράστηκαν το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας και το Πρότυπο Γενικό Λύκειο 

Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, ενώ δόθηκε έπαινος για την 

επαγγελματική αρτιότητα στο Γενικό Λύκειο Νεμέας. 

Η ταινία αυτή παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην κατάμεστη 

αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Πέραμος» στη Νέα Πέραμο στις 26 

Iουνίου 2022, όπου παρουσιάστηκαν όλες οι πολιτιστικές και ευρωπαϊκές 

δράσεις – προγράμματα του Λυκείου τη διετία 2020 – 2022 με την 

παρουσία της προϊσταμένης της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. 

Η προσπάθεια, για τη δημιουργία της ταινίας πλαισιώθηκε όχι 

μόνο από γνωστικά εφόδια και εργαλεία, αλλά και από 

διαμεσολαβημένες αφηγήσεις προπατόρων, θεατρικά δρώμενα, μουσική 

και χορό. 

Για τη δημιουργία της ταινίας εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο η 

Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου της Νέας Περάμου Κα Θεοφανή 

Σκληρού Μαθηματικός – Καθηγήτρια Πληροφορικής Δρ Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών και οι Καθηγήτριες Πεχλιβάνη Αγγελική, Πλαβούκου 

Αγάθη, Μαυράκη Αγγελική και συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές και 

μαθήτριες, που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Τάξη Γ 

Κακολύρη Ναυσικά, Κιτσάκη Ευγενία, Κομματά Πολυξένη, 

Κορδαλή Αικατερίνη, Μεντζελιώτη Ευαγγελία, Μπαμπάνη Ίρια 

Μπουζίδου Κωνσταντίνα, Παπαγρηγοριάδης Εμμανουήλ, Πρέππα 

Στεφανία 

Τάξη Β 

Ασλανίδης Θεμιστοκλής, Βοϊδονικόλας Αίαντας, Ζουμπλιός Θεόδωρος, 

Κηπουρίδης Λάζαρος, Παναγιωτάρα Γεωργία, Σπυροπούλου Ιωάννα 

Τάξη Α 

Μιχαλόπουλος Σπυρίδων, Μουλός Ευάγγελος, Χατζόγλου Δημήτριος 

 Κάποια γυρίσματα έγιναν στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Περαμίων Κυζικηνών ενώ συμμετείχαν και συνέδραμαν για την 

δημιουργία  της ταινίας ο Γεώργιος Τσίγκος, Γεώργιος Σαβουλίδης και 



Εφη Σαλιαγκάκη και τα μικρά παιδιά Αναστάσιος Πισσάνης, Γεώργιος 

Χατζηδημητρίου και Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου. 

 Η σπουδαία αυτή ταινία θα προβληθεί στην τηλεοπτική ζώνη της 

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στον Τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των 

Ελλήνων ενώ η απονομή του Βραβείου στο Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου 

θα γίνει προσεχώς σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως. 

 Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου Κα Θεοφανή 

Σκληρού σχολιάζοντας το γεγονός της δημιουργίας της ταινίας αλλά και 

της βράβευσης τόνισε: « Το Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου απέδειξε πως 

όταν υπάρχει θέληση, στοχοπροσήλωση, άοκνη εργατικότητα και κυρίως 

όραμα, η σχολική κοινότητα αφ’ ενός μπορεί να βιώσει εμπειρίες και 

συγκινήσεις, αφ’ ετέρου να υπερβεί τον τοπικό απομονωτισμό και να 

“πλεύσει” σε διεθνείς θάλασσες.» 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης εκφράστηκε με 

κολακευτικά λόγια για το λαμπρό αυτό έργο και την βράβευση του 

Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια 

στους συντελεστές και  δημιουργούς. Ο κ Σταμούλης δήλωσε: 

« Τα θερμά μου συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές του ΓΕΛ 

Νέας Περάμου, για τη νέα τους επιτυχία, την κατάκτηση του 2ου βραβείου 

στον 4ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό "Η ιστορία σου, είναι ιστορία της 

πόλης σου". Μπράβο, παιδιά! Τέτοιες προσπάθειες, που ξεφεύγουν από 

τις αυστηρά σχολικές υποχρεώσεις, ιδίως όταν διακρίνονται, είναι 

δείγματα μεγάλων δυνατοτήτων διάθεσης για δημιουργία, αγάπης για το 

Σχολείο και τον τόπο και είναι  δείγματα ενός λαμπρού μέλλοντος. 

    Θέλω επίσης να συγχαρώ τις καθηγήτριες, που συνεργάστηκαν και 

καθοδήγησαν τα "παιδιά τους", τόσο για την προσπάθεια όσο και, 

βεβαίως, για το κορυφαίο αποτέλεσμα και όλους τους άλλους όσους και 

όσες συνέβαλλαν ώστε να δημιουργηθεί αυτή η εντυπωσιακή ταινία. 

    Θέλω, τέλος, να εξάρω, για αυτήν αλλά και για όλες τις δημιουργικές 

δράσεις  κι εκδηλώσεις του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου, την εκλεκτή 

φίλη και διευθύντρια του ΓΕΛ, κα Θεοφανή Σκληρού, που για άλλη μια 

φορά μας έκανε περήφανους. 

Αυτή η τεράστια επιτυχία προβάλει το Λύκειο και γενικώς την μαθητική 

κοινότητα, προβάλει επίσης την Νέα Πέραμο  και τον Δήμο μας 

γενικότερα. 

 

Εύχομαι σε όλες και όλους περισσότερες επιτυχίες - μην ξεχνάτε 

οτι "οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις" (Πλούταρχος).» 

 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 



  

 


