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Τ ην Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012, διοργανώθηκε µία 
πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στη µνήµη του αδικοχα-
µένου «ποιητή της εικόνας», Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η 

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ φιλοξένησε οµιλία του 
καθηγητή Βρασίδα Καραλή, ο οποίος έκανε µία περιεκτική 
αναδροµή στη ζωή και στο έργο του µεγάλου Έλληνα σκηνοθέ-
τη. Στη συνέχεια οι παρευρισκόµενοι, οι οποίοι είχαν γεµίσει 
την αίθουσα, παρακολούθησαν την ταινία «Αναπαράσταση» κι 
ακολούθησε συζήτηση. 

Παρουσιαστής ήταν ο συνάδελφος Θέµης Καλλός. Όσοι εί-
χαν την τύχη να παραβρεθούν στην εκδήλωση έφυγαν σίγου-
ρα πιο πλούσιοι σε πληροφορίες και εικόνες.

∆ΙΑΡΚΗΣ, ΒΑΘΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Στο ξεκίνηµα της οµιλίας του ο καθηγητής Βρασίδας Καρα-

λής δικαιολόγησε τον τίτλο «το βλέµµα της βαθειάς Ελλάδας», 
λέγοντας ότι  «ο Αγγελόπουλος αντιπροσωπεύει έναν ελληνικό 
πολιτισµό που ξεπερνάει τις καιρικές ή ακόµα και τις καιρο-
σκοπικές ιδιοποιήσεις του από πολιτικές παρατάξεις (ή αρνή-
σεις από πολιτικές παρατάξεις) και ανήκει στον χώρο αυτού 
που θα λέγαµε εθνική τέχνη. Αυτής που πηγαίνει πίσω στον 
Σεφέρη, στον Σολωµό και στους µεγάλους Έλληνες της αρχαι-
ότητας και του Βυζαντίου». Στη συνέχεια ο οµιλητής έκανε µία 
σηµαντική διαπίστωση τονίζοντας πως «όλοι γνωρίζουµε ότι 
σε είκοσι, εκατό, διακόσια, πεντακόσια χρόνια το όνοµα του 
Αγγελόπουλου θα είναι ένα από τα µεγαλύτερα πνευµατικά 
και διανοητικά κεφάλαια της Ελλάδας». Ακολούθησε µία ανα-
δροµή στη ζωή και στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου και 

στους χαρακτηριστικούς σταθµούς του. Αναφέρθηκε χαρα-
κτηριστικά η τραυµατική, παιδική του ανάµνηση (σε ηλι-
κία 6 ετών), καθώς έβλεπε στη Λεωφόρο Αχαρνών τους 
Γερµανούς να µπαίνουν στην Αθήνα κι υπογραµµίσθη-
κε η έντονη αντιεξουσιαστική στάση που διαπερνά το 
έργο του. Ακολούθησε µία εξίσου τραυµατική εµπειρία, 
κατά την διάρκεια του εµφυλίου, όπου έψαχνε µαζί µε 
την µητέρα του σε έναν «κάµπο από νεκρούς» το πτώ-
µα του πατέρα του, ο οποίος όµως είχε γλιτώσει την 
εκτέλεση. Στο σηµείο αυτό ο οµιλητής σηµείωσε την 
ειδική οπτική του Θόδωρου Αγγελόπουλου στην εθνική 
ιστορία, καθώς - όπως τόνισε - «προσπάθησε να δώσει 
την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας εκ των κάτω, από 
τους απλούς ανθρώπους που υφίστανται την ιστορία, τις 
πολιτικές αλλαγές. Πίσω από αυτούς προσπαθεί να βρει 
την διαρκή Ελλάδα, αυτό που ονόµασα βαθειά Ελλάδα. 
∆ηλαδή τι ενώνει αυτούς τους απλούς ανθρώπους 
µε τον Ορέστη, µε την Κλυταιµνήστρα, µε τον 
Αγαµέµνονα, µε τους µεγάλους µύθους 
της ελληνικής διάρκειας που πάνε 
πίσω στην αρχαία Ελλάδα, µε τα 
µεγάλα ερωτήµατα που έθεσε ο 
ελληνικός πολιτισµός µέσα στην 
ιστορία του».

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΜΑ
Στη συνέχεια παρουσιάσθη-

καν από τον καθηγητή Καραλή 
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