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τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα
της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, όπου
και μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης έπειτα
από αδιαθεσία που αισθάνθηκε, ο Σπύρος Μερκούρης.
Ο 93χρονος είχε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.
Ο αδελφός της Μελίνας Μερκούρη προερχόταν από
πολιτική οικογένεια και είχε γεννηθεί το 1 925. Γονείς
του ήταν ο πολιτικός, βουλευτής και υπουργός Σταμάτης
Μερκούρης και η Ειρήνη Λάππα, αδελφή του η Μελίνα
Μερκούρη και παππούς του ο Σπυρίδων Μερκούρης,
δήμαρχος Αθηναίων επί σειρά ειών. Ο Σπύρος Μερκούρης
υπήρξε μελος της νεολαίας της ΕΠΕΚ, μελος
της Δημοκρατικής Αμυνας στη διάρκεια της απριλιανής
δικτατορίας και ιδρυτικό μελος του ΠΑΣΟΚ. Σπούδασε
Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη διάρκεια της
Κατοχής ελαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση.
Οργάνωσε περιοδεία της αδελφής του Μελίνας Μερκούρη
σε 1 4 χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο
του αντιδικτατορικού αγώνα (Μάρτης - Απρίλης 1 968).
Χρημάτισε σύμβουλος του υπουργείου Πολιτισμού
(1 981 -1 989), συντονιστής της πρώτης πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης (Αθήνα 1 985). μελος της
Επιτροπής των Συντονιστών του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Δικτύου για τις πόλεις της Ευρώπης. Με πρωτοβουλία
του πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό από το υπουργείο Πολιτισμού εκθέσεις που
πρόβαλαν τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα
έως σήμερα, όπως «Η Ελλάδα και η θάλασσα», «Η
Δημοκρατία και η κλασική παιδεία», «Η προβυζαντινή
και βυζαντινή τέχνη», «Η εκδοτική δραστηριότητα των

Την

Ελλήνων στην Αναγέννηση», «Η ανθρώπινη μορφή στην
πρώιμη ελληνική τέχνη», σε συνεργασία με το Μουσείο
Μπενάκη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό

Μουσείο κ.ά.

Ελληνικές και ξένες παραγωγές

Συμμετείχε σε ελληνικές και ξένες παραγωγές, όπως
στις ταινίες «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Ποτέ την
Κυριακή» κ.ά. Γύρισε τις τηλεοπτικές ταινίες «Οι ποιητές
τραγουδούν την Ελλάδα», «Ταξιδεύοντας στο μύθο και
στο χρόνο», «Η πολιτιστική κληρονομιά του Ωνάση» και
γύρισε σειρά τηλεοπτικών ταινιών για το Βυζάντιο.
Ηταν επίτιμος πρόεδρος στο ίδρυμα «Σπίτι του
Με τη Μελίνα μοιράζονταν το όραμα της
των Μαρμάρων του Παρθενώνα, κάτι που
τελικά δεν έζησε για να το δει να υλοποιείται «Το όραμα
δεν απομακρύνεται γιατί είναι μέσα στις ψυχές των
Κατάφερε η Μελίνα να το μεταδώσει απόλυτα
στον ελληνικό λαό το αίτημά μας αυτό. Δεν ζητάει την
Αφροδίτη της Μήλου, δεν ζητάει τη Νίκη της Σαμοθράκης.
Δεν ζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο τα γλυπτά του
Φειδία και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα γιατί είναι το
σύμβολο της Δημοκρατίας, είναι π ιστορία μας, είναι ο
πολιτισμός μας», έλεγε σε πρόσφατη συνέντευξή του.
«Ο Σπύρος Μερκούρης υπήρξε ένας άνθρωπος με
σημαντική συμβολή τόσο στους αγώνες για τη δημοκρατία
όσο και στον πολιτισμό της χώρας
μας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Πολιτισμού εκφράζει θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια
και τους οικείους του», τονίζει
σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Πολιτισμού.
Η πολιτική κηδεία του Σπύρου
Μερκούρη θα γίνει τη
Δευτέρα 27 Αυγούστου και
ώρα 1 4.00 από το Α' Νεκροταφείο
Αθηνών. Επιθυμία της
οικογένειας είναι αντί στεφάνων,
τα χρήματα να δοθούν
στο ίδρυμα «Το σπίτι του
Ηθοποιού».
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