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Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2018 

Αρ.πρωτ. 91/06.03.2018 

 
Νέα διάκριση της πολυβραβευμένης 

ομάδας κινηματογράφου των Λυκείων 

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

 

Ακόμη ένα βραβείο προστέθηκε στο «μπουκέτο» διακρίσεων της 
ομάδας κινηματογράφου των μαθητών του Γενικού Λυκείου και 
του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. Απέσπασαν το πρώτο βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό 
δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους με θέμα: «Το Ολοκαύτωμα 
και οι Έλληνες Εβραίοι», ο οποίος διοργανώθηκε από το υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο της 
Ελλάδος. Πρόκειται για την όγδοη διάκριση της ομάδας 
κινηματογράφου τα τελευταία έξι χρόνια. 

Οι 11 μαθητές –με συμπαραστάτη τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Γκόγκο- 
έγραψαν το σενάριο, έκαναν τη διανομή των ρόλων, σκηνοθέτησαν, 
έπαιξαν και επιμελήθηκαν την ταινία με τίτλο «Το κυνηγητό», η 
οποία συσχετίζει το διωγμό των Ελλήνων Εβραίων από τους 
Γερμανούς στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με το σχολικό εκφοβισμό 
του σήμερα. Κριτήρια αξιολόγησης των ταινιών αποτέλεσαν η 
συνάφεια με το θέμα, η πρωτοτυπία, η αισθητική απόδοση και η 
υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν. 

Τρεις από την ενδεκαμελή ομάδα των μαθητών (Κωνσταντίνος 
Τσίγγανας, Ευαγγελία Γιαγκοζόγλου και Αικατερίνη Τσελεκίδου) 
θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαιδευτική 
επίσκεψη  



 

 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097 ΤΚ 57001, Θέρμη 
www.afs.edu.grΤ:2310492700 

 

 

 

 

 

στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία. 
Να σημειωθεί ότι το club κινηματογράφου του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μοιράστηκε το πρώτο βραβείο του 
διαγωνισμού με ακόμη τέσσερα σχολεία, όλα από το λεκανοπέδιο της 
Αττική.  

Μπορείτε να δείτε Ε∆Ω τη βραβευμένη ταινία των μαθητών.   

Οι προηγούμενες διακρίσεις της ομάδας κινηματογράφου του ΓΕΛ και 
του ΕΠΑΛ είναι: 

1. Ταινία «Μοιραία πτώση», η οποία απέσπασε το 2ο βραβείο, στον 
μαθητικό διαγωνισμό "Πάμε Σινεμά" (2012) 

2. Ταινία «The Farmer», η οποία απέσπασε το 1ο βραβείο στον 
ευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό του European Council of young 
farmers (2013). 

3. Ταινία «Λουλουδένιες Παρασκευές», η οποία απέσπασε τιμητική 
διάκριση στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό (2014) 

4. Ταινία «Αργά», η οποία απέσπασε το 1ο βραβείο στο δεύτερο 
εθνικό διαγωνισμό πολυμέσων για την Οδική ασφάλεια (2014) 

5. Ταινία «Κανείς δεν ξέρει», η οποία απέσπασε το 3ο βραβείο στο 
διαγωνισμό της ΕΡΤ "Ας τελειώνουμε με το AIDS" (2016). 

6. Ταινία «Ο Άνθρωπος», η οποία απέσπασε το 3ο βραβείο στον 3ο 
μαθητικό διαγωνισμό του γραφείου αγωγής υγείας της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα 
"Χτίζοντας γέφυρες κι όχι τείχη, στο σχολείο και την κοινωνία" 
(2017)  

7. Ταινία «Ο Άνθρωπος», η οποία έλαβε τιμητικό έπαινο στον 
διαγωνισμό "Το παιδί θύμα του ολοκαυτώματος"  (2017)  

 
Τα ∆ελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της 
www.afs.edu.gr, στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 


