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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 
Πέµπτη 21 Ιουλίου 2022 
20.30 
Χαιρετισµοί 
20.45 

Αφιέρωµα στην υποβρύχια αρχαιολογία 
Α ι γ ι λ ε ί α , 30’.00’’, 2012, Βασίλης Μεντόγιαννης  
Το 2007 το νησάκι Αιγιλεία στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο ήρθε αναπάντεχα στην επικαιρότητα 
όταν ανακαλύφθηκε στις βόρειες ακτές του ένα αρχαίο ναυάγιο φορτωµένο µε αµφορείς. Από 
τις πρώτες έρευνες του Ινστιτούτου Εναλίων Ερευνών σε συνεργασία µε την Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων το ναυάγιο χρονολογήθηκε ανάµεσα στο 2ο και τον 1ο αι. π.Χ. Το 2010 η ίδια 
ερευνητική οµάδα πραγµατοποίησε συστηµατικότερη έρευνα και ανασκαφή, που αποκάλυψε 
εκτός από τα κινητά ευρήµατα και µέρος του ξύλινου σκαριού. Ο κινηµατογραφικός φακός 
παρακολουθεί τη συναρπαστική πορεία των εργασιών στο βυθό και τη διατύπωση των 
ιστορικών ερωτηµάτων. 

Πα τ ρ ί ς , Α π ο λ ε σ θ έ ν  τ ο  1868.  60'.00'', 2007, Βασίλης Μεντόγιαννης και 
Γιώργος Νικολαΐδης  
Μετά από διασταύρωση προφορικών πληροφοριών, εντοπίσθηκε κοντά στις ακτές της Κέας το 
ναυάγιο ενός τροχήλατου ατµόπλοιου, από τα πρώτα πλοία µε ατµοµηχανή πριν την 
ανακάλυψη της προπέλας, που µοιάζει εξωτερικά µε ποταµόπλοιο. Πρόκειται για το πλοίο 
"Πατρίς", που ανήκε στην πρώτη ελληνική ατµοπλοϊκή εταιρία και βυθίστηκε το 1868. Η ταινία 
παρακολουθεί το εγχείρηµα από τη συλλογή των πληροφοριών µέχρι την ανακάλυψη του 
σκάφους, που σήµερα είναι δυνατόν να επισκεφτεί κανείς στο πλαίσιο προγράµµατος 
καταδυτικού τουρισµού. 

Αφιέρωµα σε προσωπικότητες της Αρχαιολογίας  
22.40 
Πορτραίτο του Βίκτωρα Σαρηγιαννίδη, ανασκαφέα στην έρηµο Καρακορούµ του 
Τουρκµενιστάν 
Black sands, (Μα ύ ρ η  ά μ μ ο ς ) 52'.00'', 2010, Αναστάσης Αγάθος 
Η ταινία µας ταξιδεύει στο βάθος της ασιατικής ερήµου, όπου ο Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, 
σοβιετικός Καθηγητής Αρχαιολογίας ελληνικής καταγωγής, µας ξεναγεί στα ερείπια της πόλης 
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που ανακάλυψε και αποτέλεσε το έργο της ζωής του. Μετά την ξηροθερµική περίοδο στα µισά  
της τρίτης χιλιετίας π.Χ., οι οικισµοί της Μεσοποταµίας άρχισαν να εγκαταλείπονται και οι 
κάτοικοι αναζήτησαν καλύτερη διαβίωση αλλού, χτίζοντας αστικά κέντρα µε τις µνήµες των 
αρχικών τους εγκαταστάσεων. Ένα πολύτιµο µάθηµα προϊστορικής αρχαιολογίας, αλλά και 
φόρος τιµής στην επιµονή, την αντοχή και την αφοσίωση στην επιστήµη ενός ξεχωριστού 
Έλληνα.  
 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 
18.00 
Μάθηµα (Master class) 
Ελένη Στούµπου, "Εισαγωγή στον αρχαιολογικό κινηµατογράφο" 
Απόστολος Τσιτσούλης, "Παραγωγή αρχαιολογικών ταινιών ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση" 
20.30 
Α μ φί π ο λ η , 35'.00, 2009, Απόστολος Τσιτσούλης (Προβολή µε παρουσία του 
σκηνοθέτη) 
Η αρχαία Αµφίπολη, αποικία των Αθηναίων κοντά στα χρυσοφόρα κοιτάσµατα του Παγγαίου 
και θέατρο σηµαντικών επιχειρήσεων του Πελοποννησιακού πολέµου, πολύ πριν 
µονοπωλήσει την ενηµέρωση χάρη στο µνηµειώδη τάφο της, είχε αποκαλυφθεί σε όλη της τη 
δύναµη από την αρχαιολογική σκαπάνη. Η ταινία παρουσιάζει τα εντυπωσιακά ευρήµατα στις 
όχθες του Στρυµώνα και τους θησαυρούς του Μουσείου της.  

Aφιέρωµα σε προσωπικότητες της Αρχαιολογίας  
21.15 
Τιµητική προσφώνηση στον Δρ. Αρχαιολόγο Ιωακείµ Αθ. Παπάγγελο, πρώην 
Αναπληρωτή Προϊστάµενο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και 
Αγίου Όρους, εκ µέρους του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου. 

Ά η  Μά μ α  Πα ν α ΐ ρ , 46'.00, 2005, Ελένη Στούµπου 
Η εµποροπανήγυρη στο χωριό Άγιος Μάµας της Χαλκιδικής αναφέρεται στις γραπτές πηγές 
από το 1870, όταν υπήρχε ήδη από κάποια χρόνια. Γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές 
Σεπτεµβρίου µε αφορµή τη γιορτή του Μεγαλοµάρτυρα Αγίου Μάµα και συγκεντρώνει πλήθος 
από κατοίκους και επισκέπτες της Χαλκιδικής. Η ταινία γυρίστηκε κυρίως µε κάµερα στο χέρι 
από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2004. Καταγράφει την πλούσια ιστορία  της περιοχής, αλλά 
κυρίως, εικόνες από το πανηγύρι του Αγίου Μάµα, που θεωρείται κατά γενική οµολογία, ένα 
από τα µεγαλύτερα και πιο ζωντανά πανηγύρια της Ελλάδας.  
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Στην ταινία εµφανίζεται ο τιµώµενος, Ιωακείµ Αθ. Παπάγγελος, ο οποίος είχε και την 
επιστηµονική επιµέλεια.  
22.40 
Ε ρ α τ ο σ θ έ ν η ς , η  κ ι ν η τ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η , 34'.00'', 2018, Κώστας Βάκκας 
Ο Έλληνας πανεπιστήµονας Ερατοσθένης γεννήθηκε τον 3ο π.Χ. αι. στην Κυρήνη , την 
ελληνική αποικία της Λιβύης. Λόγω της σοφίας του, του έβγαλαν το παρατσούκλι "κινητή 
βιβλιοθήκη". Ο Φαραώ της Αιγύπτου του ανέθεσε τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας. Ήταν µεταξύ άλλων αστρονόµος, µαθηµατικός, γεωγράφος και ποιητής. Έµεινε 
στην ιστορία για την ακριβή καταµέτρηση της περιµέτρου της γης. Η ταινία περιγράφει την 
περιπέτεια της ζωής του στις πόλεις που έζησε, Κυρήνη και Αλεξάνδρεια. Το έργο του 
Ερατοσθένη παρουσιάζει ο Καθηγητής Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Ευτύχης 
Παπαδοπετράκης.  

Ά θ ως , τ ο  Ά γ ι ο ν  Όρ ο ς , 46'.00'' 1965, Βασίλης Μάρος 
Ιστορικό, έγχρωµο ντοκιµαντέρ του πρωτοπόρου Έλληνα ντοκιµαντερίστα, Βασίλη Μάρου, 
βασισµένο σε εξαιρετικό κείµενο του συγγραφέα Θεόφιλου Φραγκόπουλου και του σκηνοθέτη 
Κουρτ Χόφµαν και µε τη λεπταίσθητη ερµηνεία του Δηµήτρη Μυράτ στην αφήγηση. Η ταινία 
καταγράφει το Άγιον Όρος, τα µνηµεία και τη ζωή των µοναχών, σε µια δύσκολη εποχή, που 
εγείρονταν πολλά ερωτήµατα για το µέλλον της χιλιόχρονης µοναστικής πολιτείας. Μια ταινία 
που διασώζει για µας µια ιστορική στιγµή  του Αγίου Όρους, πριν ξεκινήσουν τα 
προγράµµατα αναστήλωσης και ανακαίνισης των µονών και δείχνει παράλληλα την 
προσήλωση του σκηνοθέτη -όπως και µέρους του καλλιτεχνικού κόσµου της δεκαετίας του '60- 
στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 
18.00 
Μάθηµα (Master class) 
Zάχος Σαµολαδάς, "Κινούµενα σχέδια µέσα στην κινηµατογραφική αφήγηση” 
20.30 

Αφιέρωµα στη Μικρασιατική Καταστροφή 
Tokei Maru, 20'.00'' 2018, Ζάχος Σαµολαδάς (Προβολή µε παρουσία του σκηνοθέτη) 
100 χρόνια µετά τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή της Σµύρνης και την 
γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσµών της Μικράς Ασίας, η ταινία παρουσιάζει την ιστορία 
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του του Ιάπωνα πλοιάρχου T. Norito, που πέταξε το πολύτιµο φορτίο του για να σώσει από 
βέβαιο θάνατο εκατοντάδες πρόσφυγες της Ιωνίας.  
Η αφήγηση ενώνει την ιστορία µε τη µυθοπλασία, την Ελλάδα µε την Ιαπωνία, σε έναν φόρο 
τιµής στον άνθρωπο αυτό που προσπερνώντας τον παραλογισµό της βίας, αντιµέτωπος µε τη 
φωτιά, την απάθεια των Δυτικών και τον τρόµο των αθώων, έκανε µια µοναδική πράξη 
ηρωισµού.  
Μετά από έρευνα στις πηγές του σκηνοθέτη, Ζάχου Σαµολαδά. 
 
Αναφορά στο έργο του πρωτοπόρου ντοκιµαντερίστα Βασίλη Μάρου και τη δηµιουργία 
της "Τραγωδίας του Αιγαίου" 
Η  τ ρ α γ ωδ ί α  τ ο υ  Α ι γ α ί ο υ , 75'.00'', 1961, Βασίλης Μάρος 
(Προβολή µε παρουσία του γιού του σκηνοθέτη, εικαστικού καλλιτέχνη, Νίκου Μάρου) 
Η ταινία ξεκίνησε από την επιθυµία του σκηνοθέτη να κάνει γνωστή την τραγωδία της 
Μικρασιατικής Καταστροφής κυρίως στους ξένους, που όπως διαπίστωσε, την αγνοούσαν. Το 
σπάνιο κινηµατογραφικό υλικό, που αποκτήθηκε µε πολύ κόπο και επιµονή, καταγράφει τα 
γεγονότα πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή, την προέλαση του ελληνικού στρατού και τα 
γεγονότα που ακολούθησαν. Η ταινία κλείνει µε την ελπίδα της εθνικής συµφιλίωσης και των 
καλύτερων ηµερών για την πατρίδα.  
Πολυβραβευµένη ταινία σε σενάριο του συγγραφέα Άγγελου Προκοπίου και µε αρχειακό υλικό 
των Γιόζεφ Χεπ, Γεωργίου Προκοπίου, Αχιλλέα Μαδρά, Γαβριήλ Λόγγου, Φιλοποίµενος Φίνου, 
Κυριάκου Κουρµπέτη και άλλων, που συνέθεσε ο Βασίλης Μάρος.   

22.40 
Ά θ ως , η  π ι ο  φωτ ε ι ν ή  κ ο ρ υ φή  τ ο υ  κ ό σ μ ο υ , 60'.00'', 2019, Αργύρης 
Λιάπης 
(Προβολή µε παρουσία του σκηνοθέτη, Αργύρη Λιάπη) 
Τρεις αγιορείτες µοναχοί µοιράζονται τις σκέψεις τους για την πίστη και το µοναχισµό, για την 
απόφασή τους να ακολουθήσουν το δρόµο αυτό και για τη ζωή τους στο Άγιον Όρος, για την 
αθωνική πολιτεία και για τους ανθρώπους που την επισκέπτονται. Η κάµερα ταξιδεύει σ' όλη 
τη χερσόνησο, φτάνει σε απάτητες γωνιές της και στην κορυφή του Άθω, καταγράφοντας 
στιγµιότυπα της καθηµερινής ζωής και εικόνες άγνωστες ακόµη και στους τακτικούς 
επισκέπτες του Αγίου Όρους.  
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Μισό αιώνα µετά την ταινία του Βασίλη Μάρου, σε µια εποχή ακµής του Αγίου Όρους από 
άποψη πληθυσµού και υλικών µέσων, η ταινία µας δίνει µια εικόνα της εσωτερικής διαδροµής 
των µοναχών, που κάνει το φως του Άθω να µην σβήνει.  
 
 


