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Τη θλίψη του για την απώλεια 
του Θόδωρου Αγγελόπου-
λου εξέφρασε το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο του Οργανισµού 
Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. Το ∆Σ 
του ΟΛΠ προτείνει τη δηµιουρ-
γία µουσείου Κινηµατογράφου 
στους χώρους της Πολιτιστικής 
Ακτής Πειραιά. Ο Θ. Αγγελόπου-
λος γύριζε επί έναν χρόνο την 
ταινία του Η άλλη θάλασσα στις 
εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, µε την 
ενεργή συµπαράσταση διοίκησης 
και εργαζοµένων. Το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο του Οργανισµού, 
το οποίο δια του προέδρου του 
εξέφρασε τα συλλυπητήρια του 
Οργανισµού προς την οικογένεια 
του, αποφάσισε:
• Εφόσον αποφασισθεί η συνέ-
χιση της παραγωγής της ταινίας, 
να συνεχίσει την παραχώρηση 
χώρων, πόρων και µέσων µέχρι 
την ολοκλήρωση της.
• Να προωθήσει την ιδέα του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου για 
τη δηµιουργία Μουσείου Κινη-
µατογράφου εντός των χώρων 

της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, 
δεδοµένου ότι στον ευρύτερο 
Πειραιά έχουν γυριστεί σηµαντι-
κότατες ταινίες του ελληνικού κι-
νηµατογράφου.
• Στο υπό δημιουργία πάρκο στο 
Καστράκι, το οποίο θα αποτελεί 
τµήµα της Πολιτιστικής Ακτής, 
κύριο χώρο εντός του οποίου ο 
Θόδωρος Αγγελόπουλος γύριζε 
την τελευταία του ταινία, να δοθεί 
το όνοµα του, ως ελάχιστο δείγµα 
τιµής σε έναν πολίτη που µε το 
έργο του τίµησε την Ελλάδα.

Εύρηµα που ρίχνει φως στο πώς 
(πρέπει να) φαινόταν η Τζιοκό-
ντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι 

όταν ζωγραφίστηκε «πανηγυρίζει» το 
Μουσείο Πράδο της ισπανικής πρω-
τεύσουσας: Το µουσείο ανακάλυψε 
πως αντίγραφο του διάσηµου πίνακα 
που είχε στη συλλογή του φιλοτεχνή-
θηκε πιθανότατα παράλληλα µε τον 
αυθεντικό από µαθητή του µεγάλου 
ζωγράφου, και οι συντηρητές υπο-
στηρίζουν πως δίνει περισσότερα 
στοιχεία για τον εµβληµατικό πίνακα.

Το αντίγραφο κατά πάσα πιθανό-
τατα έγινε από τον µαθητή του ντα 
Βίντσι Φραντσέσκο Μέλτσι. «Φαίνε-
ται σαν οι δύο ζωγράφοι να βρίσκο-
νταν στο ίδιο στούντιο, µπροστά από 
τον ίδιο καµβά» είπε ο αναπληρωτής 
διευθυντής του Πράδο Γκαµπριέλε 
Φινάλντι. Το Πράδο και οι ιστορικοί 
τέχνης δεν έδιναν µεγάλη σηµασία 
στον πίνακα, προσπερνώντας τον 
ως ένα από τα αρκετά µεταγενέστερα 
αντίγραφα της Τζιοκόντα. 

Μέχρι πρότινος, γύρω από τη γυ-
ναικεία φιγούρα στο αντίγραφο δεν 
υπήρχε παρά ένα σκοτεινό σκηνικό 
- σε αντίθεση µε το «ανισσόροπο» το-
πίο του αυθεντικού.

Ετοιµάζοντας όµως τον πίνακα 
για σχετική έκθεση στο Λούβρο του 
Παρισιού, που στεγάζει την αληθινή 

Μόνα Λίζα, οι συντηρητές αφαίρεσαν 
το «σκοτεινό πέπλο» και ανακάλυψαν 
ένα τοπίο σχεδόν πανοµοιότυπο µε 
εκείνο στο αυθεντικό έργο.

Στο αντίγραφο του Πράδο, το 
πρόσωπο της γυναικείας φιγούρας 
φαίνεται χωρίς τα «ραγίσµατα» του 
αυθεντικού και τα χρώµατα αρκετά 
πιο ζωντανά. Ενδιαφέρουσα διαφο-
ρά είναι τα φρύδια, που λείπουν εξ 
ολοκλήρου από το πρωτότυπο.

Δεύτερη «Μόνα Λίζα»
ανακαλύφθηκε στη Μαδρίτη
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Πιο ζωντανή, και µε φρύδια, 
η ψεύτικη Μόνα Λίζα   




