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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΣΡΟ ΑΠΣΕΡΑ (ΕΛΛΑΔΑ | 10') 
 

Θ αρχαία πόλθ τθσ Απτέρασ δεςπόηει επάνω από τον κόλπο τθσ οφδασ. Με 

ςθμαντικι ανάπτυξθ κατά τουσ ελλθνιςτικοφσ και ρωμαϊκοφσ χρόνουσ θ πόλθ 

παρουςιάηεται με αξιόλογεσ δομζσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου χαρακτιρα, όπωσ το 

κζατρο, το οποίο αναςτθλϊκθκε ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2007-2013. Σο ντοκιμαντζρ, 

προβάλλοντασ ςυνοπτικά το ιςτορικό και αρχαιολογικό πλαίςιο, περιγράφει τα μζρθ 

και τισ διαφορετικζσ αρχιτεκτονικζσ φάςεισ του κεάτρου μζςα από γραφιςτικζσ 

αναπαραςτάςεισ, που προςφζρουν τθ μοναδικι ευκαιρία να περιθγθκοφμε νοερά ςε 

μια αρχαία πόλθ.  

κθνοκεςία: ΒΙΚΤ ΒΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 
Παραγωγι: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΟΟΝ ΗΘ (ΕΛΛΑΔΑ | 25') 
 

Ζνα τραγοφδι γραμμζνο πάνω ςε ταφόπλακα υμνεί τθ ηωι! Αποτελεί το νιμα που 

ςυνδζει τθν ζρευνα για τθ μουςικι τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ, με τα πιο πρόςφατα 

ςχετικά αρχαιολογικά ευριματα, και τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ του μουςικοφ 

αυτοφ φαινομζνου. 

Αρχαιολόγοι, ςυντθρθτζσ, οργανοποιοί και ςφγχρονοι μουςικοί από τθν Ελλάδα, τθν 

Ιςπανία, τθν Αυςτρία και τθν Κίνα, αναδεικνφουν τθν πανανκρϊπινθ και διαχρονικι 

ςθμαςία του μθνφματοσ που το τραγοφδι αυτό μεταφζρει ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 

κθνοκεςία: ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
Παραγωγι: ΤΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 
 

Ο ΛΕΩΝ ΣΩΝ ΚΤΘΘΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ | 10') 
 

Θ ταινία αφθγείται ςε πρϊτο πρόςωπο τθν ιςτορία του λζοντα των Κυκιρων, από τθν 

θμζρα που λαξεφκθκε μζχρι τθν «απαγωγθ» του από δυνάμεισ των Ναηί, τθν 

«ομηρία» του ςτο Βερολίνο και, τζλοσ, τθν επιςτροφι του αρχικά ςτθν Ακινα και 



μετά ςτθν πατρίδα του. Θ ταινία κζρδιςε το Βραβείο Κοινοφ ςτον διεκνι διαγωνιςμό 

«Museums in Short 2018» 

κθνοκεςία: ΓΙΩΡΓΟ ΔΙΔΤΜΙΩΣΗ 
Παραγωγι: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
 

Ο ΘΘΑΤΡΟ ΣΘ ΠΘΛΙΑ ΣΟΤ XAN (ΒΕΛΓΙΟ | 24') 
 

Για πάνω από μιςό αιϊνα ο Marc Jasinski βοφταγε ςτα ταραγμζνα και παγωμζνα 

νερά ενόσ υπόγειου ποταμοφ ςτθν ζξοδο τθσ ςπθλιάσ του Χαν ςτο Βζλγιο, το οποίο 

επιςκζπτονται εκατοντάδεσ χιλιάδεσ τουρίςτεσ κάκε χρόνο. Αυτά που ανζςυρε από 

τθν κοίτθ του ποταμοφ αποτελοφν πραγματικό κθςαυρό: χρυςά ςτολίδια, χάλκινα 

τςεκοφρια και ςπακιά, καρφίτςεσ, αγγεία και αμζτρθτα άλλα αντικείμενα που 

χρονολογοφνται από τθν Εποχι του Χαλκοφ ζωσ τθ ςφγχρονθ εποχι. Μόλισ πριν από 

λίγα χρόνια, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ αρχίηει να μελετάται από επιςτιμονεσ που ιδθ 

τον κατατάςςουν μεταξφ των ςπουδαιότερων αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Εποχισ του 

Χαλκοφ ςτθν Ευρϊπθ. Γιατί όμωσ όλα αυτά τα αντικείμενα βρίςκονταν ςτο βυκό 

αυτοφ του υπόγειου ποταμοφ; 

κθνοκεςία: PHILIPPE AXELL 
Παραγωγι: AXELL COMMUNICATION & ENTERTAINMENT ASBL 
 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΩΜΑΪΚΟΤ ΣΑΦΟΤ «313» (ΕΛΛΑΔΑ | 15') 
 

Σο 2012, κατά τθν διαπλάτυνςθ τθσ Ολυμπίασ οδοφ ςτθν Αρχαία Κόρινκο, βρζκθκε 

ζνα αρχαίο νεκροταφείο. το επίπεδο που βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι οι αρχαιολόγοι, 

είναι Ρωμαϊκό. Εκεί βρζκθκε ο τάφοσ «313». Θ αρχαιολόγοσ Αγλαΐα Κουτρουμπθ 

αναλαμβάνει τθν αναςκαφι. Θ προςωπογραφία τθσ νεκρισ είναι αποτυπωμζνθ ζξω 

από το νεκροκρζβατο του τάφου και είναι ςυγκλονιςτικι. Σο καλοκαίρι του 2013 

αποφαςίηεται θ μεταφορά του μνθμείου ςτο Μουςείο τθσ Κορίνκου λόγω τθσ 

ςπουδαιότθτάσ του. Ο Δημθτρησ Κορρέσ αναλαμβάνει το δφςκολο εγχείρθμα τθσ 

μεταφοράσ του μνθμείου, βάρουσ 80 τόνων… 

κθνοκεςία: ΧΡΗΣΟ ΜΠΑΡΟΤ 
Παραγωγι: ΧΡΗΣΟ ΜΠΑΡΟΤ 
 



ΕΝΑ ΑΙΩΝΑ ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Από τον Xάουαρντ 
Kάρτερ ςτον Iντιάνα Tζόουνσ (ΙΣΑΛΙΑ | 30') 
 

Θ ταινία, που πραγματοποιικθκε για το πρόγραμμα Storia τθσ RAI3, περιγράφει τθν 

ιςτορία τθσ «αρχαιολογικθσ περιπέτειασ» του αιϊνα μασ, μζςα από τα 

κινθματογραφικά ντοκουμζντα -ςυχνά ανζκδοτα- των ςθμαντικότερων 

ανακαλφψεων, παρακολουκϊντασ ςυγχρόνωσ τισ επιρροζσ τουσ πάνω ςτον 

κινθματογράφο φανταςίασ. Αρχίηοντασ από τισ λιψεισ αυκεντικϊν εικόνων 

αφιερωμζνων ςτθν ανακάλυψθ του τάφου του Σουτανχαμών από τον Howard Carter 

(1922) και των επιγόνων του ςτο χϊρο τθσ φανταςίασ (βλ. «Η Μοφμια» του K. Freund, 

1932), φτάνει ςτθν κακιζρωςθ τθσ «αρχαιολογικθσ» περιπζτειασ με τον «Indiana 

Jones». Θ περιπζτεια του ιρωα του Spielberg («Αναζητώντασ τη Χαμένη Κιβωτό», «Σο 

Άγιο Διςκοπότηρο») φαίνεται ότι ανοίγει νζεσ προοπτικζσ για τθ ςθμερινι ζρευνα: το 

μυκιςτόρθμα προθγείται των ερευνθτϊν.  

κθνοκεςία: MASSIMO BECATTINI 
Παραγωγι: FILM DOCUMENTARI D'ARTE 


