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Αρχαιολογικό ταξίδι στην «Άγονη Γραµµή» 
από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Σε λίγες ηµέρες ξεκινούν τα γυρίσµατα της 
νέας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπου-
λου µε τίτλο Η Άλλη Θάλασσα. Η ταινία 

επικεντρώνεται στην Ελλάδα της οικονοµικής 
κρίσης και έχει ως κεντρικό χαρακτήρα έναν 
επιχειρηµατία που ασχολείται µε την πολιτική, 
ο οποίος πρέπει να επιβλέψει την φυγάδευση 
παράνοµων µεταναστών από την ΠΓ∆Μ και την 
Αλβανία προς την Ιταλία µε ενδιάµεσο σταθµό 
την Ελλάδα. 

Τα γυρίσµατα θα γίνουν στον Πειραιά και 
πρωταγωνιστής θα είναι ο Ιταλός ηθοποιός 
Τόνι Σερβίλο. Η ταινία έχει προϋπολογισµό 
4-5 εκατοµµύρια ευρώ και τα κεφάλαια προ-
έρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα και την 

Τουρκία. Γαλλία και Γερµανία αναµένεται να 
συνδράµουν οικονοµικά.

Ο παραγωγός της ταινίας Αµαντέο Παγκάνι 
έκανε λόγο για µια «αλληγορία για την σηµερι-
νή κατάσταση της Ελλάδας». Στην ταινία, εκτός 
από τον Τόνι Σερβίλο, πρωταγωνιστούν οι: Ει-
ρήνη Στρατηγοπούλου, Χρήστος Λούλης, ∆η-
µήτρης Πιατάς, Ακύλλας Καραζήσης.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε µιλήσει σε συνέ-
ντευξή του σε ιταλική εφηµερίδα για την κα-
τάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. «Η κα-
τάσταση είναι απαίσια, όλα αυτά για τα οποία 
πολεµήσαµε, δεν ήρθαν ποτέ, η Ευρώπη έγινε 
ένα όνειρο που γρήγορα κατέρρευσε και δεν 
βλέπω διέξοδο» είχε πει. 

Μία σειρά αρχαιολογι-
κών εκθέσεων µε τίτλο 
«Άγονη Γραµµή» διορ-

γανώνει το Μουσείο Κυκλαδι-
κής Τέχνης στους χώρους του 
σε συνεργασία µε το υπουργείο 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 
Η σειρά αυτή περιλαµβάνει 
όλα τα αποµακρυσµένα, δυ-
σπρόσιτα, µικρά ή µεσαίου 
µεγέθους νησιά του Αιγαίου 
αρχιπελάγους.  Η πρώτη έκ-
θεση (που για την υλοποίησή 
της χρειάστηκαν δύο χρόνια) 
διοργανώνεται από τις 9 ∆ε-
κεµβρίου 2011, διαρκεί έως τις 
23 Απριλίου 2012 και ξεκινά 
από το πιο αποµακρυσµένο 
ανατολικό άκρο της ελληνικής 
επικράτειας, το Καστελόριζο 
και τη Ρω και προχωρεί µέ-
χρι να φθάσει στην θαλάσσια 
περιοχή ανάµεσα στη Ρόδο 
και την Κω, περιλαµβάνοντας 
τη Σύµη, τη Χάλκη, την Τήλο 

και τη Νίσυρο, νησιά µυθικά 
µε ιστορία πανάρχαιη αλλά εν 
πολλοίς άγνωστη.

Η έκθεση ξεκινά από την 
παρουσίαση του γεωγραφι-
κού µήκους και πλάτους των 
νησιών, των γεωγραφικών, 
γεωλογικών, γεωφυσικών και 
άλλων στοιχείων τους (µέγε-
θος, σχήµα, βουνά, λιµάνια, 
όρµοι κ.λπ.) και προχωρεί 
στην παρουσίαση της µυθολο-
γίας και της ιστορίας τους µε 
µία πλειάδα από ακίνητα (αρ-
χιτεκτονικά) και κινητά άλλα 
δηµιουργήµατα (αγάλµατα, 
ανάγλυφα, αγγεία, όπλα, εργα-
λεία, κοσµήµατα κ.λπ.), κατα-
δεικνύοντας έτσι την ανθρώ-
πινη παρουσία επάνω τους, 
την κοινωνία των ανθρώπων, 
τις ασχολίες, τα ενδιαφέρο-
ντα, τις πίστεις, τις δοξασίες, 
τα ήθη και έθιµά τους. Έτσι κα-
ταδεικνύεται ο πλούτος και οι 

περίοδοι ακµής αλλά και πα-
ρακµής τους, η έντονη παρου-
σία ή η «σιωπή» τους κατά τις 
διάφορες χρονικές περιόδους. 

Εκτός από τα αρχαία αντικεί-
µενα, τα επιτοίχια κείµενα και 
τις λεζάντες, θα υπάρχουν χάρ-
τες, εικόνες, φωτογραφίες και 
µικρά video films µε την εκά-
στοτε περιοχή, καθώς και χρο-
νοπίνακες µε τις κορυφώσεις 
ανάπτυξης του κάθε νησιού. 

Η έκθεση θα συνοδεύεται 
από κατάλογο στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. Ανάµεσα 
στις επόµενες εκθέσεις που 
ετοιµάζονται είναι εκείνες για 
τα νησιά Κάρπαθο-Κάσο, Αγα-
θονήσι-Φαρµακονήσι-Λειψοί, 
Ψαρά-Άγιος Ευστράτιος-Οι-
νούσσες, Ψέριµος-Κάλυµνος-
Λέρος, Αµοργός-Αστυπάλαια, 
∆ονούσα-Ηρακλειά-Κουφο-
νήσια, καθώς και για άλλα κυ-
κλαδονήσια.
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Η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 
μέσα από τον φακό του Θ. Αγγελόπουλου

Ο Ποσειδώνας καθώς καταπλακώνει µε έναν βράχο τον γίγαντα Πολυβώτη, 
δηµιουργώντας έτσι τη Νίσυρο, απεικονίζεται στον µελανόµορφο αµφορέα.

«Η κατάσταση είναι απαίσια, όλα αυτά για τα οποία πολεµήσαµε, δεν ήρθαν ποτέ, η Ευρώπη έγινε ένα όνειρο που 
γρήγορα κατέρρευσε και δεν βλέπω διέξοδο» έχει δηλώσει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. 




