
 

 
 

Μελβούρνη 27.10.2010 
 

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
 
 
Με µεγάλη επιτυχία σηµειώθηκε την Κυριακή 24 Οκτωβρίου η πρεµιέρα του Φεστιβάλ Ελληνικού 
Μαθητικού Κινηµατογράφου στο Como Palace Cinema στο πλαίσιο του 17ου Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηµατογράφου. 
 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο κύριος Χρήστος Σαλαµάνης, Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στη Μελβούρνη, η κυρία Μαρία Βαµβακινού (Maria Vamvakinou MP, member for Calwell, 
η κυρία Τζένη Μικάκος (Jenny Mikakos MP, Parliamentary Secretary for Planning), επίσηµοι καθώς 
και πλήθος κόσµου, γονέων και µαθητών που κατέκλυσε τις δύο αίθουσες στις οποίες προβλήθηκαν 
οι κινηµατογραφικές δηµιουργίες των µαθητών. 
 
Το πρόγραµµα ήταν προϊόν της συνεργασίας του Γραφείου Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδας στη Μελβούρνη, της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, του 
Φεστιβάλ «Αντίποδες» και του Υπουργείου Παιδείας της Βικτώριας και είχε την ευγενική χορηγία του 
Victorian Multicultural Commission. 
 
21 ταινίες διάρκειας 4 λεπτών η καθεµιά, δηµιουργίες των µαθητών και µαθητριών κρατικών, 
κολεγίων, απογευµατινών/Σαββατιανών (κοινοτικών και εκκλησιαστικών) και ιδιωτικών σχολείων της 
Βικτώριας όπου διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα καθώς και φοιτητών των τµηµάτων ελληνικών 
σπουδών των Πανεπιστηµίων της Βικτώριας, διαγωνίστηκαν σε 4 κατηγορίες και απέσπασαν 12 
βραβεία συνολικά (3 ανά κατηγορία) που συνοδεύονταν από χρηµατικό έπαθλο. 
 
Τα κριτήρια βράβευσης ήταν: α) ∆ηµιουργικότητα και φαντασία β) Ποσότητα και καταλληλότητα της 
γλώσσας που χρησιµοποιήθηκε και γ) Τεχνική ποιότητα εικόνας και ήχου. 
 
Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν από το χώρο της εκπαίδευσης ο ∆ρ Χαράλαµπος Λαδόπουλος 
και  ο Κύπρος Κυπριανού και από το χώρο της τέχνης η κυρία Κατερίνα Κοτσώνη, ηθοποιός, η 
κυρία Χριστίνα Χεριστανίδη, σκηνοθέτης ντοκιµαντέρ καθώς και ο κύριος Πήτερ Στεφάνου, 
ηθοποιός. 
 
Νικητές ανά κατηγορία αναδείχτηκαν: 
 
 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
1ο Βραβείο:   Serpell Primary School µε την ταινία «Θεοί του Ολύµπου – Η Επιστροφή» 
 
2ο Βραβείο:   Lalor North Primary School µε την ταινία «Ωραίοι ως Έλληνες» 
 
3ο Βραβείο:   Clarinda Primary School µε την ταινία: «1,2,3 Μαγείρεµα κι Υγεία» 
 
 



 
Γυµνάσιο 
 
1ο Βραβείο:  Zenon Education Centre µε την ταινία «Με µια βαλίτσα» 
 
2ο Βραβείο:  Απογευµατινά σχολεία της Ε.Ο.Κ.Μ.Β – Alphington Campus  µε την ταινία  

         «Ναι µαµά» 
3ο Βραβείο:  Balwyn High School µε την ταινία «My Greek Identity” 
 
 
Λύκειο 
 
1ο Βραβείο:  Northcote High School µε την ταινία «Χωρίς το κοµπολόι µου» 
 
2ο Βραβείο:  Ε.Ο.Κ Ταξιάρχες Mentone µε την ταινία « Το Όνειρο» 
 
3ο Βραβείο:  Alphington Grammar µε την ταινία «Τάξη στο χάος» 
 
 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
1ο Βραβείο:  RMIT University µε την ταινία «Ο Γυρισµός» 
 
2ο Βραβείο:  Monash University µε την ταινία «Το ∆ίληµµα» 
 
3ο Βραβείο:  Monash University µε την ταινία «Ελλάδα και ξερό ψωµί» 
 
 


