
Γυναίκες διάσημες. Γυναίκες που έλαμψαν με την ομορφιά τους.
Γυναίκες που ενέπνευσαν με τη μαχητικότητα και το ταλέντο τους.
Γυναίκες που εντυπωσίασαν με το πνεύμα και την καλλιέργειά τους.
Γυναίκες που ηγήθηκαν στο χώρο της πολιτικής και γυναίκες απλές
που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο κοινό καλό. Ελληνίδες, γνωστές
και άγνωστες, με έργο και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Τιμώντας τη παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολεία – Πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) ξεχωρίζει κάποιες Ελληνίδες
γυναίκες που με το έργο και το ήθος τους ξεχώρισαν καθεμία στον
τομέα δράσης τους.



Μελίνα Μερκούρη 

«Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα»



Το ξεκίνημα

Η Μελίνα Μερκούρη προέρχεται από 
οικογένεια  πολιτικών, όμως κατά τις 
αρχές της καριέρας της δεν ακολουθεί 
τα βήματά τους. Το Σεπτέμβρη του 
1938 γίνεται δεκτή στη Δραματική 
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. 
Παντρεύεται έναν χρόνο αργότερα και 
ζει με αρκετές ανέσεις ενώ παράλληλα 
γράφει και εκδίδει την βιογραφία της, 
καθώς και αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
της ως Υπουργός Πολιτισμού. 



Θέατρο: Αθήνα-Παρίσι-Νεα Υόρκη

 Πρωτοεμφανίζεται 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». 

Από το 1951 αρχίζει να πρωταγωνιστεί 

παράλληλα και στην Γαλλική θεατρική σκηνή, 

όπου έγινε μούσα ενός από τους μεγαλύτερους 

θεατρικούς συγγραφείς της Γαλλίας, του 

Μαρσέλ Ασάρ. Κατά τα έτη 1967-1974, τα 

χρόνια της δικτατορίας, από τη στιγμή που 

τελείωσε τις παραστάσεις του «Illya Darling», η 

Μελίνα Μερκούρη έπαιξε μόνο τη Λυσιστράτη 

το 1972 στο Μπρόντγουεϊ σε σκηνοθεσία 

Μιχάλη Κακογιάννη.



 Αρκετά σημαντική ήταν και η πορεία της 

στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο. 

Της κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ 

για το Ποτέ την Κυριακή (Never on Sunday) 

το οποίο έχασε απ' την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 

1960. Υπήρξε τρεις φορές υποψήφια για 

Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) και δυο 

φορές υποψήφια στα βραβεία BAFTA. Με το 

Ποτέ την Κυριακή το 1960, απέκτησε 

παγκόσμια αναγνώριση. Έγινε διεθνής σταρ 

και η Ελλάδα παγκόσμιος προορισμός. Το 

1977 γυρίζει το τελευταίο της φιλμ «Κραυγή 

γυναικών», βασισμένο σε πραγματικά 

γεγονότα. Η ταινία δεν σημειώνει επιτυχία

Κινηματογράφος



 Η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε από τα παιδικά της 

χρόνια. Έκανε σπουδαία πορεία στη δισκογραφία 

καθώς έχουν κυκλοφορήσει πάνω από δεκαπέντε 

δίσκοι της, πέρα από soundtracks ταινιών και 

θεατρικών παραστάσεων. Έχει τραγουδήσει μεγάλους 

Έλληνες συνθέτες, Μάνο Χατζιδάκι (με τον οποίο τους 

συνέδεε προσωπική φιλία), Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο 

Ξαρχάκο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Βασίλη Τσιτσάνη 

αλλά και κορυφαία ερμηνεία μουσικών έργων των 

Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Τραγούδι και Δισκογραφία



 Κατά τη διάρκεια της 

επταετίας (1967-1974) 

πολέμησε σφοδρά τη 

Χούντα, χρησιμοποιώντας 

τη φήμη και τη λάμψη 

που είχε αποκτήσει, με 

συνέπεια να της 

αφαιρεθεί η ελληνική 

υπηκοότητα. Σε απάντηση 

της αφαίρεσης αυτής το 

1971 δημοσίευσε την 

αυτοβιογραφία της 

<<Γεννήθηκα 

Ελληνίδα>>

 Έδωσε αρκετές συναυλίες 

και διοργάνωσε αρκετά 

μεγάλο αριθμό πορειών 

αντιδικτατορικού 

χαρακτήρα. Συναντήθηκε με 

πολιτικούς αλλά και με 

πνευματικές 

προσωπικότητες παγκοσμίου 

κύρους, με σκοπό να τους 

ευαισθητοποιήσει ενάντια 

στη χούντα. Κατά τη 

διάρκεια των αγώνων της 

έγιναν εναντίον της 

απόπειρες δολοφονίας. 

Βιογραφία



 Διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού κατά τα 1981-1989 και 

1993-1994, όπου μπόρεσε να ξεκινήσει εκστρατεία για 

την επιστροφή των κλεμμένων μαρμάρων της Ακρόπολης 

τα οποία βρίσκονται στις προθήκες του Βρετανικού 

Μουσείου, να δημιουργήσει το θεσμό των δημοτικών 

περιφερειακών θεάτρων (γνωστά ως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ). Έδωσε 

έμφαση στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, 

καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Στη δεύτερη θητεία της στο Υπουργείο 

Πολιτισμού δίνει μεγάλη σημασία στην εισαγωγή του 

Πολιτισμού και της Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία από 

την πρώτη του δημοτικού.

Ώς Υπουργός Πολιτισμού



 Μετά από πολύχρονη αντιμετώπιση καρκίνου εξέπνευσε στο νοσοκομείο 
Memorial της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 6 Μαρτίου του 1994.

Γκαντίνα Εύη



Κατερίνα Ανδρεδάκη


































