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Τι να πρωτοπεί και τι να πρωτογράψει κανείς για την Μελίνα Μερκούρη ;
Ο θαυμασμός μου γι’ αυτή ξεκίνησε ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια. Ήταν βλέπετε 

Υπουργός Πολιτισμού –η μακροβιότερη στην Ελλάδα– τα έτη 1981-1989 και 1993-1994 
σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Σημαντική στιγμή στη ζωή μου η παρουσία μου στο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη 
Αθηνών το Μάρτιο του 1994. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κηδεύτηκε με τιμές αρχηγού 

κράτους!
Από τότε τη θαυμάζω ως γυναίκα, ηθοποιό, πολιτικό, αγωνίστρια! Παρακολουθώ 

αφιερώματα, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις και οτιδήποτε αφορά τη 
Μελίνα Μερκούρη.

Πριν 2 χρόνια, στη Δ’ Δημοτικού, είχαμε ασχοληθεί κάποια στιγμή στο μάθημα της 
Γλώσσας με τη Μελίνα Μερκούρη οπότε και μου μπήκε ιδέα να κάνουμε ένα πολιτιστικό 

πρόγραμμα.
Φέτος με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της (18/10/2020) αποφάσισα να 

καταθέσω ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μελίνα Μερκούρη: Η ζωή & το έργο της 
– Η μάχη για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα »

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν!
Χωρίσαμε σε επιμέρους κεφάλαια τη Μελίνα Μερκούρη: οικογένεια, σπουδές, έρωτας, 

ομάδα, θέατρο, κινηματογράφος, πολιτική, πολιτισμός, καρκίνος - θάνατος, λόγια – 
αποφθέγματα, φωτογραφίες. 

Τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλεία! 
Δούλεψαν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Βρήκαν πληροφορίες, τις έγραψαν ή τις εκτύπωσαν 

& τις παρουσίασαν στην τάξη. 
Δυστυχώς λόγω κορωνοϊού, δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις που 

είχαμε σκοπό να κάνουμε (π.χ. Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη) ούτε και να πάρουμε κάποιες 
συνεντεύξεις σε σημαντικά πρόσωπα που γνώρισαν τη Μελίνα Μερκούρη. 

Ωστόσο, είδαμε κάποια αφιερώματα, συνεντεύξεις, αποσπάσματα ταινιών της στον 
προτζέκτορα μέσα στην τάξη. 

Σίγουρα κάτι μας έχει ξεφύγει … 
Τώρα ήρθε η ώρα της έντυπης και πιθανόν της ηλεκτρονικής παρουσίασης της εργασίας.

Το έργο της σπουδαίο! Η παρακαταθήκη της τεράστια!
«Θα ξαναγυρίσω». Το τελευταίο σημείωμα της Μελίνας Μερκούρη πάνω σ’ ένα πακέτο 

τσιγάρα πριν φύγει στο εξωτερικό για επέμβαση. 
Γύρισε & ήταν μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά! Πάντα θα γυρίζει…

Μελίνα Μερκούρη
100 χρόνια από τη γέννησή της 

(18/10/2020)
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1920 - Νέα Υόρκη, 6 Μαρτίου 1994 
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1975), μέλος της Επιτροπής των Συντονιστών του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου 
για τις πόλεις της Ευρώπης.
Με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού Εκθέσεις που πρόβαλαν τον Ελληνικό πολιτισμό στην ενιαία πορεία 
του από την αρχαιότητα ως σήμερα.
υπηρέτησε ως Σύμβουλος το Υπουργείο Πολιτισμού (1981-1989) και ήταν ο συντονι-
στής της πρώτης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης (Αθήνα 1985), καθώς και 
μέλος της Επιτροπής των Συντονιστών του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου για τις 
πόλεις της Ευρώπης.

(https://www.iefimerida.gr/news)

ΚΑΤΑΓΌΤΑΝ από φημισμένη οικογένεια πολιτικών. Η οικογένεια Μερκούρη προ-
ερχόταν από την Αργολίδα και μέλη της είχαν πολεμήσει στην επανάσταση του 1821. 

Ο παππούς της Μελίνας, Σπυρίδων Μερκούρης, είχε διατελέσει 
για πολλά χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. 
Ο πατέρας της, Σταμάτης Μερκούρης, ήταν αξιωματικός του Ιππι-
κού και χρημάτισε βουλευτής και υπουργός (Λαϊκό Κόμμα, Εθνι-
κό Ριζοσπαστικό Κόμμα, ΕΔΑ) ενώ για πολλά χρόνια συμμετείχε 
στη διοίκηση της ομάδας του Παναθηναϊκού. 
Στην κατοχή, ο Σταμάτης Μερκούρης ίδρυσε την αντιστασια-
κή οργάνωση με την ονομασία «Ριζοσπαστική Οργάνωσις» τον 
Ιανουάριο του 1942. 
Ο θείος της, Γεώργιος Μερκούρης, είχε ακροδεξιές πολιτικές 
απόψεις και ήταν ιδρυτής του Ελληνικού Εθνικού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος, καθώς και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας την 
περίοδο της Κατοχής, γεγονός που προκάλεσε την οργή της οικο-
γένειας Μερκούρη, ενώ αρνήθηκαν να παραστουν στην κηδεία 
του, το 1943.
Η μητέρα της, Ειρήνη Λάππα, ήταν αδελφή του ναυάρχου Πύρ-
ρου Λάππα, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού, γενικός γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώ-
νων και αρχηγός του Στρατιωτικού Οίκου του βασιλιά Παύλου.

(el.wikipedia.org)

Ο αδερφός της Σπύρος Μερκούρης σπούδασε νομικά στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Στη διάρκεια της κατοχής έλαβε μέρος στην 

εθνική αντίσταση. 
Μέλος της νεολαίας της ΕΠΕΚ, μέλος της Δημοκρατικής Άμυνας στη διάρκεια της απρι-
λιανής δικτατορίας, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Οργάνωσε περιοδεία της αδελφής του 
Μελίνας Μερκούρη σε 14 χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο του αντιδικτατορικού 
αγώνα (Μάρτης-Απρίλης 1968). Χρημάτισε Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού 
(1981-1989), συντονιστής της πρώτης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης (Αθήνα 

Οικογένεια 
Σοφία Βαρβεράκη



ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη. Ανάμεσα στους εξεταστές της, και ο Αιμίλιος Βεά-
κης. «Δεν πέρασα» σκέφτηκε. Έγινε δεκτή πανηγυρικά και την ανέλαβε ο Δημήτρης 
Ροντήρης. Διέγνωσε μέσα της την τραγωδό και την έβαλε να δουλεύει σκληρά. Απο-
φοιτά το 1944.

(melinamercourifoundation.com)

ΤΌΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ του 1938 η Μελίνα γίνεται δεκτή στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου με συμμαθητές τη Δέσπω Διαμαντίδου, την Αλέκα Παΐζη, τον Αν-
δρέα Φιλιππίδη, τον Αλέξη Δαμιανό κ.ά.

 (el.wikipedia.org)

Όταν έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου, απήγγειλε ένα 

Σπουδές
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Έρωτας
Άννα Βλάχου 

τ.μ. στην οδό Ακαδημίας 4 (μεγάλο μέρος του οποίου όμως είχαν επιτάξει οι Γερμα-
νοί) τη στιγμή που ο Ελληνικός λαός λιμοκτονούσε και δεν συνεισέφερε στην εθνι-
κή αντίσταση. Η Μελίνα, για αυτή την περίοδο της ζωής της, είχε μιλήσει δημόσια, 
τόσο στην αυτοβιογραφία της «Γεννήθηκα Ελληνίδα» όσο και στην τηλεόραση ως 
Υπουργός Πολιτισμού. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανέλαβε την ευθύνη της, για την 
μη συμμετοχή της στην Αντίσταση κατά την διάρκεια της Κατοχής. Η αφήγησή της 
στον δημοσιογράφο Γιώργο Δουατζή, είναι καθηλωτική: « [...] εγώ δεν είμαι περή-
φανη για το τι έκανα μέσα στη Κατοχή. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, που κάποτε 
θα εξηγηθεί. Θέλω να σου πω, ότι στην Κατοχή, αυτά τα παιδιά που ήμασταν εμείς, 
ήταν σκληρά και ευαίσθητα μαζί. Και αυτό έχει γίνει συνείδηση ζωής, για ό,τι συνέ-
βη και παραπέρα. H Ελλάδα που γνωρίσαμε εμείς, είναι τρομακτική, είναι κατοχές, 
είναι τρεις κατοχές. Έβλεπες τους ανθρώπους μέσα στα κάρα, τα πτώματα των αν-
θρώπων και περνούσες. Σου λέω, ότι ήμουνα τολμηρή, ήμουνα ιδιωτικά τολμηρή. 
Δεν ήμουνα για την Ελλάδα, δεν έκανα αντίσταση και ίσως είναι η μόνη τύψη που 
έχω στη ζωή μου.

(el.wikipedia.org)

Στα τέλη της δεκαετίας του 40, η Μελίνα γνώρισε τον 
Πύρρο Σπυρομήλιο με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι 
για εφτά ολόκληρα χρόνια. Κατά πολλούς υπήρξε ο 
μεγάλος έρωτας της ζωής της, πριν συναντήσει τον 
Ντασέν. Ο Πύρρος Σπυρομήλιος ήταν αξιωματικός 
του πολεμικού ναυτικού και ήρωας του αλβανικού 
μετώπου. Πέθανε τον Μάρτιο του 1961 από υπερ-
τροφία της καρδιάς, γεγονός που συνέτριψε τη Με-
λίνα, παρόλο που είχαν μεσολαβήσει πέντε χρόνια 
από τον οριστικό χωρισμό τους. 

(el.wikipedia.org)

Το 1955 υπήρξε η χρονιά - σταθμός της καριέρας και της ζωής της. Ήταν η χρονιά 
που πρωταγωνίστησε στην πρώτη κινηματογραφική της ταινία, την Στέλλα. Η ται-
νία διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και κατά την προβολή της, γνώρισε 

ΕΙΝΑΙ ακόμη έφηβη, όταν ερωτεύεται τον Πάνο Χαροκόπο, που της υπόσχεται (και 
τηρεί την υπόσχεσή του) ότι θα της παράσχει πλήρη ελευθερία να ασχοληθεί με το 
πάθος της, το θέατρο. Παντρεύονται κρυφά και στέλνουν στις οικογένειές τους τηλε-
γράφημα : «Γάμος ετελέσθη». Μετά από χρόνια θα χωρίσουν.

(melinamercourifoundation.com)

Στην κατοχή η νεαρή Μελίνα, ούσα σπουδάστρια της δραματικής σχολής του Εθνι-
κού θεάτρου, συνδέθηκε ερωτικά με τον μαυραγορίτη επιχειρηματία Φειδία Γιαδι-
κιάρογλου, ενώ τυπικά ήταν παντρεμένη με τον Χαροκόπο (η συζυγική τους σχέση 
ουσιαστικά είχε λήξει). Ο ίδιος ήταν γνωστός και πριν από τον πόλεμο. Κυνικός, 
καιροσκόπος αλλά παράλληλα πολύ γοητευτικός, είχε την άποψη, η οποία υπήρξε 
για εκείνον στάση ζωής «είμαστε νέοι και η ζωή είναι μικρή - ας τη ζήσουμε. Ας τη 
γλεντήσουμε όσο είναι ακόμα καιρός!». Για την συγκεκριμένη περίοδο η Μελίνα 
κατηγορήθηκε έντονα για το γεγονός ότι ζούσε μέσα στις ανέσεις σε διαμέρισμα 400 



και ερωτεύτηκε τον Ζυλ Ντασέν, με τον 
οποίο έμεινε μαζί του, ως το τέλος της 
ζωής της.
Το 1964, η Μελίνα Μερκούρη και ο 
Ζυλ Ντασέν ανήγγειλαν την πρόθεσή 
τους να δεσμευτούν. Η Παρί Ζουρ δη-
μοσίευσε την είδηση για τη Μελίνα και 
τον Ντασέν, από τη Λωζάνη όπου ανα-
παύονταν μετά τα γυρίσματα του Τοπ 
Καπί (Topkap, 1964), ως εξής: «Η Με-
λίνα Μερκούρη, 38 ετών, είναι η χαρά 
της ζωής, η ελευθερία, το απρόοπτο. 
Ο Ντασσέν 52 ετών είναι η διακριτική 
διάνοια, το ταλέντο, ο μη κραυγαλέος 
αντικομφορμισμός». «Αν στην ηλικία 
μου δεν γνωρίζω τι είναι σημαντικό εις 
την ζωήν δεν θα το μάθω ποτέ», ομο-
λογεί η Μελίνα. «Ζω με τον Ντασσέν, 
τον αγαπώ, είναι καλύτερός μου. Και θα 
ήθελα αυτό να μην τελειώσει ποτέ»[20]. 

Ο Ζυλ Ντασέν και η Μελίνα Μερκού-
ρη παντρεύτηκαν στις 18 Μαΐου του 
1966 στο δημαρχείο Λωζάνης. Ο Νί-
κος Κούρκουλος ήταν ο μόνος Έλλη-
νας μάρτυρας στο γάμο. Ο άλλος μάρ-
τυρας ήταν ο Ελβετός δικηγόρος του 
Ζυλ Ντασέν. Στην επτάλεπτη διαδικα-
σία παραβρέθηκαν ακόμη ο ληξίαρχος 
και η σύζυγος του Ελβετού δικηγόρου. 
«Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη 
ζωή μου», φέρεται ότι δήλωσε η Με-
λίνα Μερκούρη. «Θα ήθελα να είχαμε 
παντρευτεί στην Ελλάδα, αλλά τότε θα 
έπρεπε να καλέσουμε πολύ κόσμο και 
δεν ταίριαζε ο θόρυβος και η φασαρία 
σε μια απλή τελετή που επισφραγίζει συμβίωση 10 χρόνων». Το ίδιο βράδυ ακολού-
θησε ελληνικότατο γλέντι με συρτάκι και πολύ κέφι στο Λωζάν Παλλάς. 

(el.wikipedia.org)



Ομάδα (Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1)
Σωκράτης Μπουμπουτσάρης & Παναγιώτης Τσελέντης 

δρός του μία εποχή κι ο αδελφός μου πηγαίνει κάθε Κυριακή στα παιχνίδια του», θα 
συμπληρώσει η Μελίνα στη συνέντευξη της στην εφημερίδα. 
Η Μερκούρη, αν και δύο χρόνια αργότερα θα υποδε-
χθεί στο αεροδρόμιο, μαζί με τον τότε σύζυγο της Ζιλ 
Ντασέν, τη νικήτρια του Βαλκανικού Κυπέλλου ομάδα 
του Ολυμπιακού, στη σύνθεση της οποίας βρισκόταν 
ο φίλος της Μίμης Στεφανάκος, δεν θα παραλείψει να 
πει πως «δεν συμπαθεί τον Ολυμπιακό γιατί οι φίλα-
θλοι του είναι εγωϊστές».
Να προσθέσουμε πως ο συμπρωταγωνιστής της Μελίνας 
Μερκούρη στη «Στέλλα», Γιώργος Φούντας, υπήρξε φα-
νατικός φίλαθλος του Τριφυλλιού, με πολυετή παρουσία 
στις εξέδρες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Ολυμπι-
ακού Σταδίου, παρά το γεγονός πως στην εν λόγω ταινία 
υποδυόταν έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
Στον τελικό Κυπέλλου το 1986 στον οποίο ο Πανα-
θηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με 4-0, η τότε υπουργός Πολιτισμού Μελίνα 
Μερκούρη απονέμει το τρόπαιο. Η χαρά της είναι έκδηλη.

(http://www.palaimaxoipanathinaikou.gr) 

ΌΛΌΚΛΗΡΗ η υφήλι-
ος γνώρισε για τα καλά την 
αξέχαστη Μελίνα όταν πρω-
ταγωνίστησε το 1960 στη 
βραβευμένη ταινία του Ζιλ 
Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».
Η Μελίνα υποδυόταν την 
Ίλια, μία Πειραιώτισσα ιε-
ρόδουλη, η οποία διέφερε 
από τις υπόλοιπες, καθώς 
όταν είχε παραστάσεις το 

Ελληνικό Φεστιβάλ και όταν ήταν Κυριακή δε δεχόταν ποτέ πελάτες. Η σκηνή 
που, κρατώντας μία φωτογραφία με την ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων», τρα-
γούδησε τα βραβευμένα με Όσκαρ «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι, 
θα τη συνδέσει αναπόφευκτα με το σύλλογο του λιμανιού, ενώ προς τιμήν της 
μετέπειτα Υπουργού Πολιτισμού, το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού στο Ρέ-
ντη θα πάρει το όνομα της.
Η ίδια όμως δεν έδειχνε και πολύ «δεμένη» με τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό…
Παρά το γεγονός πως η Μελίνα ήταν πολύ καλή φίλη με τον ποδοσφαιριστή του Ολυ-
μπιακού Μίμη Στεφανάκο, στον οποίον παρέδιδε δωρεάν μαθήματα υποκριτικής, 
εντούτοις υποστήριζε φανατικά τον Παναθηναϊκό!
Σε συνέντευξη της το 1961, στο δημοσιογράφο της Αθλητικής Ηχούς Δημήτρη Μπό-
τσαρη, η Μελίνα θα αποτινάξει από πάνω της το «ερυθρόλευκο» κινηματογραφικό 
της παρελθόν, αποκαλύπτοντας τις καταπράσινες προτιμήσεις της.

«ΕΙΜΑΙ ΒΕΡΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΙΑ ΑΠΌ ΚΌΥΝΙΑ» 
«Τ’ αγάπησα τα «Παιδιά του Πειραιά» και γι’ αυτό τα τραγούδησα με την ψυχή μου. 
Άλλο όμως η τέχνη κι άλλο το ποδόσφαιρο στο οποίο είμαι βαμμένη «πράσινη».
Απολύτως λογικά τα όσα τόνιζε η Μελίνα, η οποία άλλωστε ήταν κόρη του βουλευ-
τή και παράγοντα του Παναθηναϊκού Σταμάτη Μερκούρη και εγγονή του δημάρχου 
της Αθήνας (1929-1932) Σπύρου Μερκούρη, του ανθρώπου που φωταγώγησε την 
πρωτεύουσα μετά το ιστορικό 8-2 απέναντι στον Ολυμπιακό, την 1η Ιουνίου 1930.
«Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογενειακή μας αγάπη αφού ο πατέρας ήταν πρόε-



Οι εμφανίσεις της στο θέατρο μετά το 1974 ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός 
χεριού: «Όπερα της Πεντάρας» του Μπέρτολτ Μπρεχτ 
σε σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν, «Μήδεια» του Ευριπίδη 
σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη, «Συντροφιά με τον 
Μπρεχτ» (1978), «Γλυκό πουλί της νιότης» σε σκηνο-
θεσία Ζιλ Ντασέν (1980) και «Ορέστεια» του Αισχύ-
λου σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν (1980). Το 1992 
έκανε μια τελευταία, έκτακτη, εμφάνιση, όχι ζωντα-
νή όμως αλλά βιντεοσκοπημένη, ως Κλυταιμνήστρα 
στην όπερα δωματίου «Πυλάδης» σε μουσική Γιώρ-
γου Κουρουπού και λιμπρέτο Γιώργου Χειμωνά, που 
παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

(https://www.sansimera.gr/biographies/11, 
melinamercourifoundation.com)

ΠΡΩΤΌΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ στη θεατρική σκηνή το 1944 στο Θέατρο Βρετάνια με το 
θίασο του Γιώργου Παππά και Αντώνη Γιαννίδη, με το έργο του Αλέξη Σολομού 
«Το μονοπάτι της Λευτεριάς» και ακολουθεί το έργο του Laszlo Bus-Fekete «H κό-
μισσα και ο καμαριέρης». Ακολουθούν: 1945-1946 «Μις Μπα», «Θα σε παντρευτώ 
Τέρας», «Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», «Πωλείται Κέφι», «Η Μπόρα Πέρασε», 
«Επικίνδυνη Στροφή», «Ο Άνθρωπος και τα Όπλα», «Φαύλος Κύκλος», «Της Νύχτας 
τα Καμώματα», «Ένας Φίλος θα ‘ρθει απόψε» 1946 «Τρισεύγενη», «Ανατολικά του 
Σουέζ», «Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ», «Δεν θα τα πάρεις μαζί σου», 1947 «Άν-
θρωπος και Υπεράνθρωπος», «Γαμήλιο Εμβατήριο», «Ο Βασιλικός», «Το τραγούδι της 
Κούνιας».
Το 1949 στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κουν, ερμήνευσε την Μπλανς Ντιμπουά στο 
«Λεωφορείον ο Πόθος». Η παράσταση σημείωσε πραγματικό θρίαμβο τόσο εμπορικά 
όσο και καλλιτεχνικά. Στην πρεμιέρα το κοινό σηκώθηκε όρθιο φωνάζοντας ρυθμικά 
το όνομά της και ξέσπασαν σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ήταν ο ρόλος που 
επί της ουσίας την καθιέρωσε ως πρωταγωνιστρια, δίνοντας μία ηχηρή απάντηση 
στους αμφισβητίες της. Ο ίδιος ο Δημήτρης Ροντήρης (ο οποίος απεχθανόταν το 
θέατρο Τέχνης, αποκαλώντας το συχνά «φιδοφωλιά») της έδωσε συγχαρητήρια για 
την υπέροχη ερμηνεία της. Ειδικά για την συγκεκριμένη παράσταση γράφτηκε το 
τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Χάρτινο το Φεγγαράκι». 
Ακολούθησαν «Το μικρό Καλύβι», «Το χαμόγελο της Τζοκόντα», «Ο Θάνατος του 
Εμποράκου», «Bolero», 1950 «Άννα Λουκάστα», «Η Άννα των Χιλίων Ημερών» 
(Ιστορική παράσταση που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Μυράτ και έπαιζαν μεταξύ άλ-
λων η Μελίνα Μερκούρη, η Ειρήνη Παππά, η Άννα Συνοδινού, η Νίτσα Τσαγανέα, 
ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Δημήτρης Μυράτ, ο Τίτος Βανδής, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, 
ο Μίμης Φωτόπουλος, η Βούλα Ζουμουλάκη κλπ), 1951 «Το Επάγγελμα της Κυρίας 
Ουόρεν», «Η Μεγάλη Παρένθεση».
Το 1953 παίρνει το έπαθλο «Μαρίκα Κοτοπούλη». Δύο χρόνια μετά επιστρέφει στην 
Ελλάδα και πρωταγωνιστεί στο θέατρο Κοτοπούλη – Ρεξ σε έργα από όλο το φάσμα 
του δραματολογίου, όπως ο «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ και ο «Κορυδαλλός» του Ανούιγ
Το 1960, είναι η χρονιά της. Τότε σημειώνεται και η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της 
περιόδου στο θέατρο, όπου συνεχίζει αδιάλειπτα την πορεία της έως το 1967. Είναι 
το «γλυκό πουλί της νιότης» σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν και παραγωγή του «θεά-
τρου τέχνης» με συμπρωταγωνιστή τον Γιάννη Φέρτη. 
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ρεαλιστική που δεν «έπαιζε» την Αλεξάνδρα ντελ Λαγκο, αλλά «ήταν» η Αλεξάνδρα 
ντελ Λαγκο επί σκηνής. 
Επόμενος σημαντικός σταθμός στην θεατρική της καριέρα είναι το 1967 με το «Illya 
Darling» που ανεβάζει, με προπωλημένα όλα τα εισιτήρια των παραστάσεων και με 
συμπρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο, στο Μπρόντγουέι στις ΗΠΑ, ενώ είχε ήδη 
κάνει περιοδεία σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Το έργο είναι η θεατρική διασκευή του 
κινηματογραφικού έργου «Never on Sunday» (Ποτέ την Κυριακή), που της είχε χαρί-
σει παγκόσμια αναγνώριση. Η παράσταση σημείωσε πραγματικό εμπορικό θρίαμβο 
με αποτέλεσμα η Μελίνα να γίνει εξώφυλλο, στο ευρείας κυκλοφορίας αμερικανικό 
περιοδικό Life. Η εξαιρετικά επιτυχημένη ερμηνε ία της Μελίνας, της χάρισε μια 
υποψηφιότητα για το μεγάλο θεατρικό Βραβείο Tony

(el.wikipedia.org)

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ
Από το 1951 αρχίζει να πρωταγωνιστεί παράλληλα και στην Γαλλική θεατρική σκη-
νή, όπου έγινε μούσα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς της Γαλ-
λίας, του Μαρσέλ Ασάρ. Ο Αχιλλέας Μαμακης από πολύ νωρίς την αποκαλεί συχνά 
στην θεατρική στήλη της εφημερίδας « Έθνος», «Ελληνο-Παρισινη πρωταγωνιστρια».
[18] 
Το 1953 κερδίζει το έπαθλο «Μαρίκα Κοτοπούλη», ένα σημαντικό θεατρικό βραβείο 
που καθιέρωσε η Μαρίκα Κοτοπούλη για τις νέες ανερχόμενες ηθοποιούς.[1] 
Συνεχίζει την παράλληλη πορεία της και στις δύο σκηνές, την αθηναϊκή και την παρι-
ζιάνικη. Το 1960 παίζει με τεράστια επιτυχία στο θέατρο Τέχνης το «Γλυκό Πουλί της 
Νιότης» με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Γιάννη Φέρτη. Οι κριτικές είναι διθυραμβι-
κές για την Μελίνα, με κοινό και κριτικούς να αναφέρουν πως η Μελίνα ήταν τόσο 



στουμιών για ασπρόμαυρη ταινία – Ντένη Βαχλι-
ώτη, τραγουδιού – Μάνος Χατζιδάκις, που παίρνει 
το βραβείο).
Η Μελίνα πρωταγωνιστεί σε ταινίες διακεκρι-
μένων δημιουργών όπως ο Βιτόριο Ντε Σίκα (Η 
Δευτέρα παρουσία), ο Νόρμαν Τζούισον (Σικάγο-
Σικάγο), ο Καρλ Φόρμαν (Οι Νικητές) κ.α. Συνολι-
κά, έχει πρωταγωνιστήσει σε 19 ταινίες.

ΜΕ την επιστροφή της στην πα-
τρίδα, της γίνεται η πρώτη πρό-
ταση να πρωταγωνιστήσει σε 
κινηματογραφική ταινία. Πρό-
κειται για τη «Στέλλα» του Μιχά-
λη Κακογιάννη από το θεατρικό 
έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη 
«Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια». 
Η ταινία επαινέθηκε ιδιαίτερα 
στο κινηματογραφικό φεστιβάλ 
των Κανών το 1956. Παρότι το 
αξίζει, δεν θα πάρει το βραβείο 

του Φεστιβάλ των Κανών το 1956. Η εμφάνισή της σ’αυτό, όμως, θα είναι μοιραία, 
αφού εκεί θα γνωρίσει τον αμερικανό σκηνοθέτη Ζυλ Ντασσέν, κατοπινό σύντροφό 
της δια βίου.

Η Μελίνα θα πρωταγωνιστή-
σει στην ταινία του «Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται» την ίδια 
χρονιά και από τότε θα παίξει 
σε πολλές ακόμα ταινίες του, 
όπως στο «Ποτέ την Κυριακή», 
στη «Φαίδρα», στο «Τοπκαπί» 
κ.α. 

Για την ερμηνεία της στην 
ταινία «Ποτέ την Κυριακή» 
θα πάρει στις Κάνες το βρα-
βείο γυναικείας ερμηνείας (εξ’ 
ίσου με την Ζαν Μορό για το 
Moderato Cantabile) (1960). Η ταινία είναι υποψήφια για πέντε Όσκαρ (σκηνοθε-
σίας, σεναρίου – Ζύλ Ντασσέν, πρώτου γυναικείου ρόλου – Μελίνα Μερκούρη, κο-
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Πολιτική
Αντρέι Γκαλάν 

αεροπλάνο κάνοντας το σήμα της νίκης 
και θα χαθεί στις αγκαλιές των αγαπη-
μένων της.
Με την επιστροφή και την οριστική 
εγκατάστασή της στην Ελλάδα, συνεχί-
ζει την πολιτική της δράση μέσα από το 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, του 
οποίου είναι από τα ιδρυτικά μέλη. Το 
1974 είναι υποψήφια του κόμματος στη 
Β΄περιφέρεια Πειραιά. Συγκεντρώνει 

7.500 σταυρούς, αλλά χάνει την έδρα για 33 ψήφους. Στο ΠΑΣΟΚ θα διατελέσει 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Γραφείου, αλλά και εισηγήτρια 
στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Ελέγχου Πολιτισμού. 
Παράλληλα με την πολιτική της παρουσία αρχίζει το γύρισμα μιας σειράς τηλεοπτι-
κών εκπομπών με τον τίτλο «Διάλογοι» που περιλαμβάνουν κοινωνικά θέματα. Από 
τα 14 επεισόδια μεταδίδονται μόνο δύο για την Κύπρο και η εκπομπή απαγορεύεται 
από την ΕΡΤ. Το θέμα συζητείται στη Βουλή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Η εκλογή της, τον Νοέμβριο του 1977, ως βουλευτή (με μεγάλη πλειοψηφία σταυ-
ρών προτίμησης – αποτέλεσμα της αφοσίωσης που είχε δείξει στην Β΄ Πειραιά) της 
στερεί την ενασχόλησή της με το θέατρο. Εκλέγεται στη Β΄ Περιφέρεια Πειραιά, με 
τους συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ, και δίνει όλη της την ενέργεια στην πολιτική, πά-
ντοτε στον τομέα του πολιτισμού. 
Εκλέγεται και πάλι βουλευτής το 1981. Στις εκλογικές 
αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν (1985, Ιούνιος 
1989, Νοέμβριος 1989, 1990 και 1993) είναι στο ψη-
φοδέλτιο των βουλευτών επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. 
Η διεθνής ακτινοβολία της, της επιτρέπει να έρχεται 
σε επαφή με κορυφαίους ευρωπαίους ηγέτες (ανάμεσα 
στους οποίους και ο προσωπικός της φίλος Φρανσουά 
Μιτεράν) και να προβάλει τα εθνικά μας θέματα. Επι-
θυμία της, να επιβάλλει την Ελλάδα και να την κάνει 
σεβαστή παντού.

(https://melinamercourifoundation.com) 

ΜΕΤΑ την επιβολή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών η Μελίνα Μερκούρη αυ-
τοεξορίστηκε και με το ταλέντο και τη φήμη της πολέμησε σε ολόκληρο τον κόσμο το 
καθεστώς ενημερώνοντας τη διεθνή κοινή γνώμη για την πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα. Ιστορική έμεινε η δήλωση της: «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω 
Ελληνίδα, ο κ. Παττακός γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει φασίστας».

(https://www.sansimera.gr/biographies/11) 

Από τον Νοέμβριο του 1967 και επί τρεις μήνες, το FBI την παρακολουθεί παντού. 
Υπάρχει προειδοποίηση ότι θα γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον της.
Το σύνθημα για την αντιδικτατορική δράση έχει δοθεί. Με τον Ζυλ Ντασσέν, με τον 
Μίκη Θεοδωράκη, με άλλους φίλους, η Μελίνα θα γίνει ο εφιάλτης της χούντας. Σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα γνωρίσει και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάνει 
πολιτική περιοδεία στις ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, Γερ-
μανία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία). Οργανωτής, ο Σπύρος 
Μερκούρης. Θα συμμετάσχει σε διαδηλώσεις, απεργίες πείνας, συναυλίες και πολι-
τικές εκδηλώσεις. Δημιουργούνται πολιτικές και καλλιτεχνικές επιτροπές, επιτροπές 
Ελλήνων που στηρίζουν όλα τα προγράμματα. Η Μελίνα δίνει συνεντεύξεις, κάνει 
ομιλίες, τραγουδά ενάντια στους συνταγματάρχες. Η χούντα αντιδρά, απαγορεύει 
στην Ελλάδα τα τραγούδια της και δεσμεύει την περιουσία της. Στις 7 Μαρτίου του 
1969, στο θέατρο της Γένοβας γίνεται βομβιστική επίθεση εναντίον της με βόμβα πέ-
ντε κιλών η οποία και εκρήγνυται, χωρίς ευτυχώς θύματα. Στο πλαίσιο της ίδιας πε-

ριοδείας, γίνεται επίθεση εναντίον της 
από φασιστική οργάνωση στο Βέλγιο.
Ο θάνατος του πατέρα της (7 Ιουλί-
ου 1968) τη βρίσκει στην ξενιτιά. Δεν 
έχει ιθαγένεια, ούτε διαβατήριο. Όταν 
πεθαίνει η μητέρα της (Ιούλιος 1972) 
της επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα για 
λίγες ώρες.
Στις 26 Ιουλίου του 1974, δύο μόλις 
μέρες μετά την πτώση της χούντας, επι-
στρέφει στην Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο 
γίνεται διαδήλωση, θα κατέβει από το 



ΌΤΑΝ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές τον 
Οκτώβριο του 1981, η Μελίνα Μερκούρη 
ορίζεται Υπουργός Πολιτισμού και παραμέ-
νει στη θέση αυτή και τα οκτώ χρόνια δια-
κυβέρνησης της χώρας από το κόμμα.
 Ως Υπουργός εφάρμοσε μια έντονη εξωτε-
ρική πολιτιστική πολιτική. Οργάνωσε πολ-
λές και σημαντικές εκθέσεις σε μουσεία του 
εξωτερικού, καθώς και εκδηλώσεις ουσίας. 
Συναντήθηκε με σπουδαίες προσωπικότη-
τες όπως ο Λάνγκ, ο Αντρεότι, ο Γκένσερ, 

ο Πάλμε, ο Γκονζάλεθ, ο Πάπας, η Γκάντι, ο Μιτεράν κ.α. και διεκδίκησε μια εξέχουσα 
θέση για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Το Υπουργείο Πολιτισμού λειτούργησε επί 
των ημερών της όσο ποτέ άλλοτε. Έκανε διάλογο με τους υπαλλήλους της και τις διευ-
θύνσεις, θεωρώντας ότι αποδοτικός υπάλληλος είναι ο ευχαριστημένος υπάλληλος. Οι 
ξένες εφημερίδες παρακολουθούσαν την πορεία της ανελλιπώς. 
Η Μελίνα Μερκούρη είχε χαράξει την πολιτική της στο υπουργείο εξαρχής και την 
ακολούθησε απαρέγκλιτα, φροντίζοντας για την σταδιακή υλοποίηση των πολλών 
και μεγάλων οραμάτων της.
Ένα από τα σημαντικότερα, υπήρξε η επιστροφή στην Ελλάδα των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα, που σύλησε και απέσπασε τον προηγούμενο αιώνα ο λόρδος Έλγιν και 
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η ιδέα της επιστροφής των Μαρμάρων της 
γεννήθηκε κατά τη δεκαετία του ΄60, όταν, στα γυρίσματα της ταινίας «Φαίδρα», οι 
Βρετανοί ζήτησαν πληρωμή για να αφήσουν το ελληνικό συνεργείο να κινηματογρα-
φήσει τα γλυπτά. Έθεσε το θέμα επίσημα για πρώτη φορά ως Υπουργός Πολιτισμού 
τον Ιούλιο του 1982 στο Μεξικό, στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της 
UNESCO και δεν σταμάτησε να αγωνίζεται γι’ αυτό μέχρι το θάνατό της. «Πρέπει 
να καταλάβετε τι σημαίνουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα για μας», έλεγε. «Είναι το 
καμάρι μας. Είναι οι θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος 
τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι η ου-
σία της ελληνικότητάς μας». Και « Αν με ρωτήσετε εάν θα ζω όταν τα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα επιστρέψουν στην Ελλάδα, σας λέω πως ναι, θα ζω. Αλλά κι αν ακόμη 
δεν ζω πια, θα ξαναγεννηθώ».

Δεν έπαυσε να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα ζητούσε μόνο την επιστροφή των Μαρ-
μάρων του Παρθενώνα και όχι και των άλλων αριστουργημάτων που βρίσκονται σε 
ξένα μουσεία. Κι αυτό επειδή τα Μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν μέρος ενός 
μοναδικού μνημείου.
Για να υποβοηθηθεί το αίτημα της επιστροφής, συνέλαβε την ιδέα ενός νέου Μουσεί-
ου Ακροπόλεως και προκήρυξε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή 
του, το 1989. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον αρχαίο θεσμό των χορηγών, προκει-
μένου να δημιουργηθεί σύντομα το μουσείο αυτό και διοργάνωσε διάφορες εκδηλώ-
σεις όπως οι συναυλίες των Μ. Ροστροπόβιτς, Β. Παπαθανασίου κ.α. Η δημιουργία 
του μουσείου θα προσέφερε τον κατάλληλο χώρο που χρειάζονται τα αριστουργημα-
τικά γλυπτά για να εκτεθούν και θα αφαιρούσε κάθε επιχείρημα από εκείνους που 
αντιτίθενται στην επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα.
Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες αναστήλωσης των μνημείων της 
Ακρόπολης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Τα μνημεία» ση-
μείωνε, «ως παράγοντες ακτινοβολίας του πολιτισμού μας, είναι πηγή κύρους για τη 

Πολιτισμός
Ανδριάνα Αγγελακοπούλου 



κής Ελλάδας. Στόχος της ήταν να γίνουν θεματοφύλακες αυτής της ιδέας συγ-
γραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, πολιτικοί από όλο τον κόσμο. Το 
πρόγραμμα «Αιγαίο Αρχιπέλαγος» οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του υπουργείου Αιγαίου. Σκοπός, να προ-
βληθεί η συνέχεια του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού για να επανορθωθεί μέσω 
της ακτινοβολίας του η περιβαλλοντολογική φθ ορά και για να γίνει το Αιγαίο 
σημείο αναφοράς και σύμβολο του πολιτισμού.
Η Μελίνα πίστευε στην πολιτιστική αποκέντρωση και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα 
που τόνισε τον Οκτώβριο του 1981, κατά την ανάληψη των καθηκόντων της στο 
Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, δημιούργησε σε διάφορες πόλεις τα Δημοτικά Περιφε-
ρειακά Θέατρα. Ο θεσμός, που ιδρύθηκε από την ίδια το 1983, είχε σαν σκοπό την 
πραγματοποίηση ενός ευρύτατου θεατρικού πολυκεντρισμού με κέντρα τις πόλεις 
της χώρας και φορείς τους δήμους ή τις ενώσεις των δήμων και των κοινοτήτων, για 
την ανάπτυξη και διάδοση του θεάτρου στην περιφέρεια. Προϋποθέτει την ενεργό 
συμμετοχή των τοπικών πολιτιστικών φορέων και υπήρξε ένα πολιτικό όραμα, που 
πάντρευε την ευαισθησία της Μελίνας για την τέχνη, με έννοιες πολιτικές. Τα ίδια 
τα θέατρα έγιναν ένα κέντρο επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους 
πολίτες μέσα στην πόλη. Μέχρι σήμερα είναι 16.
Ελάχιστες μόνο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μελίνα δηλώνει 
ότι ο πολιτισμός και το σχολείο πρέπει να συνδεθούν άρρηκτα. Όχι μόνο με τη 
διδασκαλία των καλών τεχνών, αλλά με τρόπους διείσδυσης του πολιτισμού στο 
σύνολο της σχολικής εμπειρίας, για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον πολιτισμό 
από πολύ νεαρή ηλικία. Το πρόγραμμα Μελίνα – Εκπαίδευση και Πολιτισμός ήταν 
μια πειραματική προσπάθεια που αναφερόταν σταδιακά σε όλες τι βαθμίδες της εκ-
παίδευσης και λειτούργησε μέχρι και το 2004 σε 96 Δημοτικά σχολεία της χώρας. 
Στόχος της Μελίνας, ήταν το πρόγραμμα αυτό να πάρει ευρωπαϊκή διάσταση.
Το 1990 ήταν υποψήφια στις Δημοτικές εκλογές για το Δήμο Αθηναίων. Έχασε στις εκλογές 
από τον Αντώνη Τρίτση και της στοίχισε. Το 1992 εμφανίστηκε στην Όπερα «Πυλάδης» των 
Κουρουπού – Χειμωνά, σε σκηνοθεσία Δ. Φωτόπουλου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Ερμήνευσε το ρόλο της Κλυταιμνήστρας.
Μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτω-
βρίου 1993, η Μελίνα Μερκούρη επανήλθε στο 
υπουργείο Πολιτισμού. Στη διάρκεια της σύντο-
μης δεύτερης θητείας της ονειρεύτηκε και προ-
σπάθησε να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Αιγαίο 
– Αρχιπέλαγος», καθώς και το πρόγραμμα «Εκ-
παίδευση και Πολιτισμός».

(https://melinamercourifoundation.com)
 

χώρα μας και βασικό έρεισμα για τον χει-
ρισμό των εθνικών μας θεμάτων». Στον το-
μέα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κα-
θιέρωσε τη δωρεάν είσοδο των Ελλήνων 
πολιτών στα μουσεία και στους αρχαιολο-
γικούς χώρους, στο πλαίσιο μιας προσπά-
θειας για την ευρύτερη παιδεία του λαού 
και ειδικά των νέων (προσπάθεια που στα-
μάτησε όμως αναγκαστικά λόγω σχετικών 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η Μελίνα Μερκούρη συνέλαβε την ιδέα και 
ανέθεσε τη μελέτη ενοποίησης των αρχαιο-

λογικών χώρων της Αθήνας, την ενοποίηση δηλαδή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας 
στον άξονα Ιερά Οδός – Πλάκα – Στύλοι Ολυμπίου Διός, για τη δημιουργία ενός αρχαι-
ολογικού πάρκου. «Είναι επιτακτική ανάγκη, έλεγε, είναι χρέος της Ελλάδας να διασώσει 
την καρδιά της ιστορίας της, την καρδιά της Αθήνας, το ιστορικό της κέντρο, μ’ ένα έργο 
που θα αλλάξει παντελώς την εικόνα και τη ζωή στο κέντρο της πόλης».
Στις 28 Νοεμβρίου του 1983 κάλεσε τους Υπουργούς Πολιτισμού της (τότε) Ευρω-
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και τους έθεσε το ερώτημα : «Πως είναι δυνατόν μια 
κοινότητα που στερείται την πολιτιστική της διάσταση να μπορεί να αναπτυχθεί». Ση-
μείωσε ακόμη πως ο πολιτισμός «είναι η ψυχή της κοινωνίας» και πως ο καθορισμός 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας «βρίσκεται ακριβώς στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και 
στο να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα ζωντανό μέσα από ένα διάλογο των πολιτι-
σμών της Ευρώπης. Η φωνή μας είναι καιρός να ακουστεί με την ίδια δύναμη όπως 
αυτή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργία, δεν είναι λιγότερο 
σημαντικά από το εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία».
Έτσι ξεκίνησε ο θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, που υλο-
ποιήθηκε το 1985 με πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα την Αθήνα. Ο θεσμός των 
Πολιτιστικών Πρωτευουσών είναι ο πιο σοβαρός και μεγάλος επίσημος πολιτιστικός 
θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα έχει ως 
βασική αρχή ότι ο θεσμός δεν είναι φεστιβάλ, αλλά τόπος για προβληματισμό, για 
ανταλλαγή ιδεών, για επικοινωνία πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών, επιστημό-
νων, που με τα έργα τους προωθούν την ευρωπαϊκή σκέψη. Η Μελίνα συνέβαλε ιδι-
αίτερα στο να γίνει η Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997, 
μια πόλη που, όπως έλεγε, «έχει το χάρισμα, να πάρει και το χρίσμα». Συνέβαλε 
επίσης να παρουσιασθεί η λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη 
Κύπρο και να γιορταστεί στην Κύπρο ο μήνας ευρωπαϊκού πολιτισμού το 1994.
Ως Υπουργός Πολιτισμού θέλησε να διαφυλάξει και να προστατέψει το περιβάλ-
λον και τον πολιτισμό του Αιγαίου αρχιπελάγους. Αυτής της μικρής θάλασσας με 
τον κολοσσιαίο πολιτισμό, που η δυναμική της οδήγησε στο θαύμα της κλασσι-



 

• Δημιούργησε τον θεσμό των Περιφερειακών Θεάτρων, των λεγόμενων 
ΔΗΠΕΘΕ . 

• Το μαζικό θέατρο για τους μαθητές .  

• Τη δωρεάν είσοδο στα Μουσεία για τους Έλληνες .  

• Τους πολιτιστικούς ακολούθους στις πρεσβείες . 

•  Ήταν μπροστάρης για τη διεκδίκηση της Χρυσής Ολυμπιάδας.  

• Δική της ιδέα ήταν η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα και 
η πεζοδρόμηση γύρω από την Ακρόπολη . 

• Ήταν αυτή που έπεισε τους εταίρους μας στην Ευρώπη και ξεκίνησε ο 
θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Μάλιστα, πρώτη 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα έγινε το 1985 η Αθήνα . 
 

 
 

 
 



Καρκίνος - Θάνατος
Αλέξανδρος Κουρουπάκης & Ηλίας Αντωνάκος 

Η Μερκούρη έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη στις 6 Μαρτίου του 1994, 
σε ηλικία 74 ετών. Είχε καρκίνο του πνεύμονα, καθώς ήταν μανιώδης καπνίστρια. 
Συνήθιζε να λέει ότι το τσιγάρο της χάρισε χιλιάδες ευχάριστες στιγμές. Δυστυχώς 
όμως, της επεφύλαξε την πιο πικρή γεύση για το τέλος της ζωής της. «Παραλίγο να 
με λιντσάρουν επειδή κάπνιζα», είχε πει σε συνέντευξή της και λίγο αργότερα ζήτησε 
συγγνώμη και άναψε τσιγάρο μπροστά στην κάμερα, λέγοντας πως δεν μπορούσε 
να κρατηθεί. Όταν αρρώστησε, λίγο πριν φύγει στο εξωτερικό για επέμβαση βρέθη-
κε στο Υπουργείο και έγραψε σε ένα πακέτο τσιγάρα, «θα ξαναγυρίσω». Δυστυχώς 
όμως δεν επέστρεψε…... 
Είναι 1988 όταν τη χτυπά ο καρκίνος στο θώρακα. Οι γιατροί τής δίνουν δώδεκα 
μήνες ζωής, αλλά εκείνη θα ζήσει έξι χρόνια. 
«Η μόνη μου χαρά που αρρώστησα είναι ότι 
θα πεθάνω πριν από τον Ντασέν» εξομολογεί-
ται στη στενή της φίλη και συνεργάτιδα Εμμα-
νουέλα Παυλίδου. Θα ελαττώσει το τσιγάρο, 
συνήθεια που ξεκίνησε στα 11 χρόνια της, 
αλλά δεν θα το κόψει. «Δεν πρέπει να καπνί-
ζω, το ξέρω. Αλλά αν δεν καπνίσω καθόλου, 
θα είμαι άρρωστη. Το τελευταίο πράγμα που 
είναι κέφι, που είναι ηδονή, που μου θυμί-
ζει τα νιάτα μου, φλερτ, μουσικές, vacances, 
ωραία δέντρα, είναι το τσιγάρο» θα δηλώσει 
δύο χρόνια πριν «φύγει».
Ο οδηγός της Μελίνας Μερκούρη, Γιώργος Ξανθόπουλος, Θυμάται την ημέρα που 
η Μελίνα έμαθε ότι ήταν άρρωστη. Την πήγαινα σε μια εκδήλωση για έναν ποιητή 
στην Εθνική Πινακοθήκη και στο δρόμο την πήρανε τα δάκρυα. Της προτείναμε να 
πούμε ότι δεν αισθάνεται καλά και να την πάμε σπίτι. Απάντησε ότι δεν μπορούσε 
να στήσει αυτούς τους ανθρώπους και συνεχίσαμε. Όταν φτάσαμε στην Πινακοθήκη 
και βγήκε από το αυτοκίνητο, ήταν χαμογελαστή, λαμπερή, σαν να μην συνέβαινε 
τίποτα...». Ακόμα και πριν φύγει για την τελευταία εγχείρηση στην Αμερική, που μας 
αποχαιρέτησε συγκινημένη, ήταν ικανή για ένα αστείο. «Ώσπου να γυρίσω να έχεις 
κουρευτεί», με πείραξε. «Αλλιώς, ακόμα κι αν δεν έρθω ζωντανή, θα σηκωθώ και θα 
σου τραβήξω το τσουλούφι….»

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΌΥΡΗ: «ΑΠΌ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕΧΡΙ ΤΌ ΘΑΝΑΤΌ,  
ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΌ ΔΡΌΜΌΣ» 

«Η μεγαλύτερη μου έγνοια είναι ότι πεθαίνουμε όταν μας λησμονούν. Είναι κάτι 
που απεχθάνομαι... να μας λησμονούν». Η Μελίνα Μερκούρη είχε παραδεχθεί σε 
ανύποπτο χρόνο και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι δεν θα ήθελε να την ξεχάσουν 
αφού πεθάνει.
«Ο θάνατος με καταδιώκει από τότε που ήμουν μικρό παιδί» έλεγε πάντα η Μελίνα 
Μερκούρη. Και μάλιστα δεν δίστασε να τον αντιμετωπίσει και αυτή κατά πρόσωπο, 
κάνοντας όχι μία αλλά δύο απόπειρες αυτοκτονίες. Η πρώτη έγινε όταν ήταν 14 χρο-
νών. Έπεσε στις ρόδες ενός αυτοκινήτου καθώς είχε ερωτευθεί παράφορα τον κατά 
20 χρόνια μεγαλύτερό της πρωταγωνιστή του θεάτρου Γιώργο Παππά, που ήταν και 
ο πρώτος μεγάλος της έρωτας.
Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της ζωής της, η Μελίνα παραδέχθηκε ότι 
έκανε μία ακόμη απόπειρα όταν ήταν 30 χρονών, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε 
λεπτομέρειες.



Τη μέρα πριν ταξιδέψει για τη Νέα Υόρκη για να εγχειριστεί, πέρασε από το υπουρ-
γείο να αποχαιρετήσει τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της, κι ενώ τους αποχαι-
ρέτησε κι έφυγε, επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα, ξαναμπήκε στο γραφείο της χωρίς 
να πει κουβέντα σε κανέναν, κούρδισε μια μικρή λατέρνα που της είχε χαρίσει ο 
Τσαρούχης και αποχώρησε υπό τη μελωδία των «Παιδιών του Πειραιά». Έγραψε σε 
ένα πακέτο τσιγάρα, «θα ξαναγυρίσω». Δυστυχώς όμως δεν επέστρεψε…...
Έναν μήνα αργότερα, την καλωσόριζε ο εκκωφαντικός ήχος των Φάντομ που συνό-
δευαν το Τζάμπο που έφερνε πίσω τη σορό της.
Στο τελευταίο της ταξίδι για το νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης, το Φεβρου-
άριο του 1994, θα ντυθεί στα γαλανόλευκα χρώματα της Ελλάδας. Εκεί θα αφήσει 
την τελευταία της πνοή στις 6 Μαρτίου, αντιστρέφοντας τον τίτλο της μεγαλύτερης 
κινηματογραφικής επιτυχίας της.
Προς το τέλος της ζωής της, η Μελίνα εκμυστηρεύεται στους οικείους της πως θέλει 
να ταφεί ντυμένη με το κόκκινο φουστάνι που φορούσε σε όλη τη διάρκεια του αντι-
δικτατορικού αγώνα, όταν «όργωνε» την Ευρώπη. Το φουστάνι τοποθετείται τελικά 
στο φέρετρό της, δίπλα στη σορό της. Στο μνήμα της χαράζεται η φράση «Γεννήθηκε 
Ελληνίδα, Πέθανε Ελληνίδα», από τη μνημειώδη απάντησή της στους συνταγματάρ-
χες.
«Σαν θα γυρίσω στην πατρίδα, θέλω πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο να με περιμένει» 
είχε εκμυστηρευτεί λίγο πριν «φύγει». Η επιθυμία της θα εκπληρωθεί στο ακέραιο. Η 
κηδεία της πραγματοποιείται με τιμές αρχηγού κράτους.
Η είδηση του θανάτου της Μελίνας βύθισε την Ελλάδα στο πένθος. Αλλά και στο 
εξωτερικό, η είδηση του θανάτου της μεταδόθηκε με έκτακτα δελτία ειδήσεων, ενώ τα 

μεγαλύτερα δίκτυα και περιοδικά στον 
κόσμο έκαναν μεγάλα αφιερώματα για 
τη ζωή της και ανταποκρίσεις για την 
«Ελληνίδα Θεά».
Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, τα 
θέατρα στο Μπρόντγουεϊ έμειναν κλει-
στά και με σβηστά τα φώτα την ημέρα 
της κηδείας της. Γιατί ήταν εκεί από 
όπου η Μελίνα κατέκτησε οριστικά την 
Αμερική και τον κόσμο, θριαμβεύοντας 
με το θεατρικό ανέβασμα του «Ποτέ την 
Κυριακή». 
Δύο εικοσιτετράωρα κράτησε το λαϊκό 
προσκύνημα των χιλιάδων Αθηναίων 
που πέρασαν από το παρεκκλήσι της 
Μητρόπολης για να πουν το στερνό 
τους αντίο και, στις 10 Μαρτίου, μετά 

τη νεκρώσιμη ακολουθία, 
πλήθη Αθηναίων τη συνό-
δευσαν μέχρι την τελευταία 
της κατοικία στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών. Ήταν η 
πρώτη γυναίκα στην Ελλά-
δα που κηδεύτηκε μετά από 
τριήμερο εθνικό πένθος, με 
τιμές εν ενεργεία πρωθυ-
πουργού. Ήταν η μεγαλύτε-
ρη σε όγκο και συγκίνηση 
κηδεία που έχει δει ποτέ η 
Αθήνα, ξεπερνώντας ακόμα 
και εκείνες δημοφιλέστερων προσωπικοτήτων.
«Ήσουν, είσαι το φως της Ελλάδας. Γυναίκα φλόγα, γυναίκα λάβαρο, γυναίκα έμβλη-
μα, γυναίκα φάρος, γυναίκα γυναίκα» ανέφερε ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας 
Ζακ Λανγκ, σε ένα συγκλονιστικό επικήδειο.
Οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι περίμεναν ώρες μέσα στη βροχή για να της αφή-
σουν ένα πακέτο τσιγάρα απ’ αυτά που κάπνιζε. «Ώρα καλή, Μελίνα μας, και στου 
ουρανού το θρόνο, Ελγίνεια να μην ξαναβρείς, μα Παρθενώνες μόνο» ακούστηκε η 
φωνή ενός ανώνυμου θαυμαστή κατά τη διάρκεια της ταφής της.
«Στον Παράδεισο θα μπορώ να κυκλοφορώ ξυπόλυτη; Θα μπορώ να τρέχω πάνω-
κάτω χωρίς να κινδυνεύω να πατήσω κανένα καρφί;» είχε αναρωτηθεί η ίδια λίγο 
πριν «φύγει».
Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 
όρισε ως παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού την ημέρα του θανάτου της, 6η Μαρτίου.

(https://www.protothema.gr)

• https://www.ellines.com/myths/39394-h-gunaika-pou-afise-epochi/
•  https://www.news247.gr/afieromata/melina-merkoyri-5-pragmata-poy-prepei-

na-xereis-gia-tin-spoydaia-ellinida.6700095.html
•  https://www.neakriti.gr/article/ellada-nea/1569679/1994-otan-efuge-i-

melina-merkouri/
• https://www.iefimerida.gr/stories/melina-merkoyri-skines-apo-ti-zoi-tis
•  http://www.mixanitouxronou.gr/tha-xanagyriso-to-teleytaio-simeioma-tis-

melinas-merkoyri-pano-s-ena-paketo-tsigara-prin-fygei-sto-exoteriko-gia-
epemvasi-vinteo/

•  https://www.bovary.gr/oramatistes/8723/melina-merkoyri-apo-ti-zoi-mehri-
thanato-ena-tsigaro-dromos

 (https://www.protothema.gr)



Λόγια - Αποφθεύγματα
Δήμητρα Αδαμοπούλου

Ø Είναι υπέροχο πράγμα να μπορείς να αγαπάς, είναι θείο.
Ø Ό,τι πιο τρυφερό υπάρχει, είναι να είμαι κτήμα όλων.
Ø Από τη ζωή μέχρι το θάνατο ένα τσιγάρο δρόμος.
Ø Η Ελλάδα είναι η πραγματική μου δύναμη, ο πραγματικός καημός μου.
Ø  Υπάρχουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα. 

Όπως υπάρχει ο Δαβίδ του Michael Angelo, υπάρχει η Αφροδίτη του Da Vinci, 
υπάρχει ο Ερμής του Πραξιτέλη, υπάρχουν οι Ψαράδες στη θάλασσα του Turner, 
υπάρχει η Capella Sixtina. Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα.

Ø Δεν βγαίνω πια έξω από τότε που έπαψα να φλερτάρω.
Ø  Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Παττακός γεννήθηκε φασί-

στας και θα πεθάνει φασίστας.
Ø  Eλπίζω να δω τα Μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν όμως έρθουν 

αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ.
Ø  Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα, αυτό είναι η 

κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε 
ΚΑΝΕΙΣ

Ø Αντρέα, δεν αρέσουμε πια.
Ø  Την εξουσία δεν την αισθάνθηκα σαν υπουργός. Την αισθάνθηκα σαν σταρ του 

Μπρόντγουεϊ».
Ø  Νόμιζα πως φοβόμουν την αρρώστια, αλλά τελικά φοβόμουν την στιγμή που δεν 

θα με αγαπούν πια.
Ø Η Γκάρμπο είναι το πλάσμα για το οποίο έγινα θεατρίνα.
Ø  Δεν προσποιήθηκα. Η προσποίηση για μένα είναι κάτι χυδαίο. Απλά και μόνο, 

έζησα και μίλησα, όπως ήθελα. Χωρίς να υπολογίσω τίποτα και κανέναν.

 
Συλλογή εικόνων: Διονύσης Δεστούνης – Νίκη Σαραφίδου

Επεξεργασία – Επιμέλεια κειμένων & εργασίας: Νίκη Σαραφίδου 
Βοήθεια στην ψηφιακή εργασία: Χριστίνα Μαζαράκη 



Εργασία μαθήτριας της Δ΄Δημοτικού


