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Δελτίο τύπου 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη μνήμη της αλησμόνητης Μελίνας 
Μερκούρη, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «Μελίνα: Η τελευταία Ελληνίδα 
θεά», που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΜΒΠ που φέρει τιμητικά το 
όνομά της, «Μελίνα Μερκούρη», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων 
της, στις 20.00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Βασικοί ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Σπύρος Αρσένης και Γιώργος 
Αρχιμανδρίτης, συγγραφείς της εκδοτικής επιτυχίας της χρονιάς «Μελίνα: Μια σταρ 
στην Αμερική» (εκδόσεις Πατάκη) και ο κ. Γιάννης Βούρος, καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και οι τρεις ομιλητές είχαν το 
προνόμιο να ζήσουν από κοντά τη Μελίνα, με αποτέλεσμα ο λόγος τους να είναι 
καθαρά βιωματικός. 

Τη βάφτισαν Αμαλία – Μαρία, δεν τη φώναξαν όμως έτσι ποτέ. Το όνομα που 
θα χρησιμοποιούσαν σε όλη της τη ζωή, και με το οποίο έγινε πασίγνωστη, ήταν το 
«Μελίνα». Πολλές φορές δεν χρειαζόταν καν το επίθετο «Μερκούρη» για να 
συστηθεί. Ήταν η Μελίνα όλων των Ελλήνων, αλλά και όλου του κόσμου. Και 
σήμερα, δεν είναι μια ανάμνηση, είναι καθημερινά μαζί μας. 

Όλη της η ζωή ήταν γεμάτη όνειρα, ελπίδες, αγωνίες και αγώνες. Υπήρξε 
πολύμορφη προσωπικότητα, σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και του 
κινηματογράφου, με διεθνή καριέρα και με ερμηνείες που έχουν καταγραφεί στις 
σελίδες της Έβδομης Τέχνης. Κορυφαία αγωνίστρια της Δημοκρατίας, πολιτικός που 
σημάδεψε με την παρουσία της τον πολιτισμό της Ελλάδας και τον έφερε στις πρώτες 
σελίδες των εφημερίδων. Πίστεψε ακράδαντα ότι πρόκειται για τη βαριά βιομηχανία 
μας και με τη σωστή ανάδειξή του, κατόρθωσε να τον μετατρέψει σε ένα σοβαρό 
εξαγώγιμο προϊόν.  
     Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της «κουλτούρας της Μελίνας», αν 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε έτσι τη μακρά περίοδο της θητείας της στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, είναι η παθιασμένη εξωστρέφεια, η διεκδίκηση της διεθνούς θέσης του 
ελληνικού πολιτισμού και των δημιουργών του, ιδιαίτερα των σύγχρονων. Ο 
πολιτισμός για τη Μελίνα, στη διαχρονική ενότητά του ήταν από τα μεγαλύτερα 
διπλωματικά όπλα της χώρας.  



Όπως επισήμανε και ο Ν. Μπακουνάκης: «Πήρε τον πολιτισμό των “ωραίων 
ερειπίων” και τον έκανε καθημερινή πράξη, κοσμοπολίτικο όπλο μιας Ελλάδας 
βουτηγμένης στην εσωστρέφεια». 

Με τη βοήθεια των εκλεκτών ομιλητών, θα επιχειρήσουμε όλοι μαζί, σαν μια 
μεγάλη παρέα που συγκεντρώθηκε στο «σπίτι» της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, να 
προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα, η οποία 
κατόρθωσε να κάνει έναν λαό, να συγκινηθεί, να κλάψει, να γελάσει, να νιώσει 
υπερήφανος, να προβληματιστεί, να ενωθεί, να αντιδράσει, να πολεμήσει, αλλά πάνω 
από όλα να αναθεωρήσει και να υποκλιθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, την ώρα που 
έπεφτε για εκείνη η τελευταία αυλαία.  

Μετά το πέρας της ομιλίας η εκδήλωση θα συνεχιστεί στον χώρο υποδοχής 
(φουαγιέ) του Μουσείου, όπου οι παραβρισκόμενοι, μεταξύ τυρού και αχλαδίου (entre 
la poire et le fromage) θα έχουν την χαρά, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί, να 
παρακολουθήσουν το ημίωρο πρόγραμμα που ετοίμασαν ειδικά για τη βραδιά, ἐν 
χορῷ, χορδαῖς καί ὀργάνῳ, οι Muses of Greece, ένα νέο σχήμα πέντε γυναικών, που 
εισέβαλλαν στην καλλιτεχνική σκηνή της Θεσσαλονίκης με μελωδίες των παρισινών 
bistro, νοσταλγικά μουσικά θέματα από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και 
φλογισμένα tangos που θα μας μαγέψουν.  
  Η δημιουργός και frontlady Μαίρη Χρυσάφη, βραβευμένη βιολονίστρια από 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την προσφορά της στον πολιτισμό της πόλης μας στο 
θεσμό ''Γυναίκες της χρονιάς 2009'', πλαισιώνεται ιδανικά από τις debutante 
violonistas αδελφές Χρυσοφίλη και Εβίτα Κωσταδήμα και τις χορεύτριες Χριστίνα 
Ντεχόλα και Χιονιά Χαραλαμπίδου σε ένα μουσικοχορευτικό θέαμα που γοητεύει με 
την ποιότητα και την αισθητική του. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη  
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