Το 2ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου έληξε την
περασμένη Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, με την απονομή των τριών χρηματικών βραβείων που
θέσπισε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στα τρία καλύτερα μαθητικά ντοκιμαντέρ που έγιναν
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που οργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
ΑΕΙ με το Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα εξής τρία μαθητικά ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν:
Α' Βραβείο
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου , “Κάμπος της Προσμονής”.
Ένα ντοκιμαντέρ που εντυπωσίασε για το βάθος και το εύρος της έρευνας που έγινε, παρά το
νεαρό της ηλικίας των μαθητών που φοιτούν σε γυμνάσιο, εξ ου και απονεμήθηκε το Α'
Βραβείο. Παρουσιάζεται μια άγνωστη πτυχή της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, που αφορά την
κράτηση χιλιάδων Εβραίων, οι οποίοι ταξίδευαν προς την Παλαιστίνη μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, σε στρατόπεδο στην Ξυλοτύμβου την περίοδο 1946-1949.
Β' Βραβείο
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, “Χαμπής, ο Χαράκτης. (Ο χαράκτης της
Κύπρου)”.
Ένα προφίλ του χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη, ως καλλιτέχνη, δασκάλου και ανθρώπου,
σκιαγραφείται μέσω συνέντευξης με τον ίδιο αλλά και με οικεία του πρόσωπα όπως η πρόεδρος
του Δ.Σ. της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, Ελένης Παναγίδου, ο Χρήστος
Αγιομαμίτης και ο Μιχάλης Τερλικκάς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τεχνική αρτιότητα της
ταινίας, τόσο στην κινηματογράφηση όσο και στο μοντάζ.
Γ΄ Βραβείο
Γυμνάσιο Βεργίνα Λάρνακας, “Σαλίνες: Οι Αλυκές της Λάρνακας: Πηγή πλούτου που έχει
ξεχαστεί”.
Μια λεπτομερής και προσεκτική αναδρομή στην ιστορία των αλυκών της Λάρνακας αλλά και
στη σημασία τους σήμερα ως βιότοπων. Εμπλουτίζεται με συνεντεύξεις από την ιστορικό –
ερευνήτρια, Νάσα Παταπίου, τον ανώτερο υγειονομικό επιθεωρητή του Δήμου Λάρνακας, κ.
Κώστα Κόκκινο και έναν οδηγό μεταφοράς αλατιού, τον κ. Στέλιο Μιχαήλ.
Εκτός από τα χρηματικά βραβεία δόθηκαν από την Κριτική Επιτροπή και τρεις έπαινοι στα πιο
κάτω σχολεία.
Α' Έπαινος
Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας- Μαλούντα, “Ένα αληθινό ταλέντο”.
Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ζωγράφου Κώστα Στάθη.

Β' Έπαινος
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Δασούπολης , “Τα τείχη της Λευκωσίας”.
Ένα ντοκιμαντέρ για τα ενετικά οχυρωματικά έργα της Λευκωσίας.
Γ' Έπαινος
Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, “Αμαθούντα”: Μύθος και Ιστορία”.
Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την λατρεία της Αριάδνης στην αρχαία Αμαθούντα και εξερευνά
τη σχέση της μυθολογικής παράδοσης με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή.
Στο σύντομο χαιρετισμό του Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, κ. Νεόφυτου
Επαμεινώνδα, κατά την τελετή βράβευσης ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής:
"Το τεράστιο και σημαντικό κεφάλαιο που ονομάζουμε Παιδεία στα Μέσα και η προώθησή της,
αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η έμπρακτη στήριξη που
πρόθυμα παρέχουμε σε εργαστήρια, σεμινάρια και προγράμματα που στοχεύουν στην αναβάθμιση
της θετικής κριτικής και στην περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων, κυρίως των νέων
παιδιών, όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ και της διαχείρισης οπτικοακουστικού
υλικού, φανερώνει με τον πιο ενδεικτικό τρόπο την ευθύνη που η Αρχή αναγνωρίζει ότι έχει και
την προτεραιότητα που δίνει στην ανάπτυξη της Παιδείας στα Μέσα και στη δημιουργία και
διαπαιδαγώγηση συνειδητοποιημένων, ορθά και δημοκρατικά σκεπτόμενων πολιτών. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, με μεγάλη χαρά το Δ.Σ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε όπως
στηρίξει σε ετήσια βάση το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και
ειδικότερα το μέρος εκείνο που αφορά στην παραγωγή και προβολή ντοκιμαντέρ τα οποία θα
ετοιμάζουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων
UNESCO Κύπρου."

