
O Θεόδωρος Αγγελόπουλος είχε προ-
γραμματίσει να έλθει στην Αυστρα-
λία τον προσεχή Μάιο, μετά από 

επίμονες προσπάθειες της προέδρου του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ Ουρανίας 
Καρτέρη. Την αποκάλυψη είχε κάνει η ίδια 
η κα Καρτέρη στη συνέντευξη που μας πα-
ραχώρησε τον περασμένο μήνα και δημο-
σιεύθηκε στο εορταστικό ένθετο για τα 29 
χρόνια ζωής του ΚΟΣΜΟΥ (23 Δεκεμβρί-
ου 2011). Στη συνέντευξη εκείνη η Ουρα-
νία Καρτέρη μας είχε δηλώσει: «Όπως ξέρε-
τε, εδώ και δύο χρόνια προσπαθώ να φέρω 
τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, στο πλαίσιο του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Σαν 
ξεχωριστή όμως εκδήλωση, σε ένα αφιέ-
ρωμα στον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη. Το 

2009 ήμουν στην Ελλάδα και βρέθηκα προ-
σκεκλημένη στα εγκαίνια της ταινίας «Κυνό-
δοντας». Είχα μαζί μου το πρόγραμμα και 
τους έδειξα ότι τα εγκαίνια της ταινίας στο 
Σίδνεϊ είχαν προηγηθεί αυτά στην Ελλάδα. 
Εκεί ήταν κι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος κι 
είχα την τιμή να μου τον συστήσουν. Μπρο-
στά σε όλους τον προσκάλεσα να έλθει στην 
Αυστραλία. Δεν έχει έλθει ποτέ εδώ παρότι 
πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο σκηνοθέτη με μεγάλο κοινό από όλες 
τις φυλές, όχι μόνο τους Έλληνες. Δέχτηκε, 
λοιπόν, να έλθει και ζήτησε να του στείλου-
με μία επίσημη επιστολή. Πράγματι, του 
την πήγα τον Ιανουάριο του 2010 κι ήταν 
να έλθει στην Αυστραλία τη χρονιά εκείνη, 
το 2010. Όμως, τελικά οι υποχρεώσεις του 

δεν το επέτρεψαν κι η επίσκεψή του εδώ 
αναβλήθηκε. Όταν τον ξαναείδα φέτος του 
ζήτησα ξανά να έλθει και μου αστειεύθη-
κε ότι δεν έχει ξαναδεί άνθρωπο με τόσο 
πείσμα κι επιμονή. Του απάντησα ότι είναι 
καιρός να πει το ναι. Πράγματι, απάντησε 
μέσω επιστολής στην Κοινότητα, με την 
οποία δέχθηκε να έλθει στην Αυστραλία. 
Θα είναι μαζί μας τον Μάιο του 2012 για 
μία ξεχωριστή εκδήλωση, ένα αφιέρω-
μα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Δεν έχει 
επιλεγεί ακόμη ο χώρος αλλά ήδη μεγάλα 
ΜΜΕ και στελέχη που ασχολούνται με τον 
κινηματογράφο θέλουν να έχουν αποκλει-
στικότητα για συνεντεύξεις και παρουσίαση. 
Μπορώ επίσης να πω πως θα μιλήσει στον 
χώρο της Κοινότητας και στο Πανεπιστήμιο 

του Σίδνεϊ, στους φοιτητές κινηματογράφου. 
Με περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε 
ασχοληθεί ακόμα, θα το κάνουμε με το νέο 
έτος. Αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος Αγγελό-
πουλος έχει ξεκινήσει και γυρίζει τη νέα του 
ταινία που ονομάζεται «Η άλλη θάλασσα» 
και διαπραγματεύεται το θέμα των μετανα-
στών. Παίζει σε αυτή ο Χρήστος Κολοβός. 
Ελπίζουμε πως όταν έλθει εδώ ο Θόδωρος 
Αγγελόπουλος θα μας φέρει και τη νέα του 
ταινία και θα κάνει την πρεμιέρα της εδώ, 
στην Αυστραλία».

Τελικά, αυτό το ταξίδι δεν έμελλε να γί-
νει. Στη φώτο μπορείτε, πάντως, να δείτε 
την θετική απάντηση του αδικοχαμένου 
Έλληνα σκηνοθέτη προς το Ελληνικό Φε-
στιβάλ Σίδνεϊ.
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Θα ερχόταν στην Αυστραλία, αλλά...

Συντετριμμενη
η Ουρανια Καρτερη
Συντετριμμένη ήταν χθες  
η αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 
και πρόεδρος του Ελληνικού 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ,  
Ουρανία Καρτέρη,  
από τον αιφνίδιο χαμό του 
Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

«Δεν υπάρχουν λόγια να 
εκφράσω την λύπη μου. 
Δεν μπορώ να το πιστέψω. 
Εκ μέρους της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ και του Ελληνικού 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ εκφράζω 
την βαθιά μας θλίψη για 
τον αιφνίδιο θάνατο του 
μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη 
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. 
Η απώλειά του έιναι πάρα 
πολύ μεγάλη, όπως και 
η λύπη μας. Ο Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος πέρασε 
στην αιωνιότητα»,
δήλωσε αποκλειστικά 
στον ΚΟΣΜΟ 
η κα Καρτέρη.


