
 
Η Μαξηιύ Ξαγά, γελλήζεθε ζην 

Μπνπέλνο Άηξεο ηεο Αξγεληηλήο θαη είλαη 

απόθνηηνο ηεο ζρνιήο παλακεξηθαληθώλ 

ηερλώλ θαη νηθνλνκνιόγνο ηνπ παλεπηζηε-

κίνπ ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο. (UBA). Από ην 

1977, εξγάδεηαη κόληκα ζηελ Ειιάδα θαη 

δηακέλεη ζηελ Τξίπνιε. 

Δηαθξίλεηαη γηα ηηο επηδόζεηο ηεο ζηελ 

πξνζωπνγξαθία, όπνπ αθνινπζεί ηελ 

θιαζζηθή ζρνιή,. Καη έρεη παξνπζηάζεη 23 

αηνκηθέο εθζέζεηο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμω-

ηεξηθό. Τν 1987, βξαβεύηεθε γηα ηε ζπλεη-

ζθνξά ηεο ζηελ θηινηέρλεζε πνξηξαίηωλ, 

ζε ζπλέδξην γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ζπλεξ-

γαζία πνπ έγηλε ζηελ Τξίπνιε ηεο Ληβύεο.  

Έρεη θηινηερλήζεη πνξηξαίηα αξρεγώλ 

θξαηώλ, πνιηηηθώλ θαη κεηξνπνιηηώλ (κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν απηό ηνπ 

Αξρηεπηζθόπνπ Θαθώβνπ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ Αίζνπζα ηνπ Θξόλνπ 

ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ), θαη έρεη εξγαζζεί γηα ηε δεκηνπξγία εκβιε-

κάηωλ ζε δήκνπο θαη νξγαληζκνύο. Πίλαθέο ηεο θνζκνύλ κνπζεία, πξε-

ζβείεο, ππνπξγεία, θαζώο θαη ηδηωηηθέο ζπιινγέο ζηελ Ειιάδα θαη ζην 

Εμωηεξηθό. 

Είλαη κέινο ηεο νκάδαο πξωηνβνπιίαο ηνπ Παγθόζκηνπ Σπλδέζκνπ 

Κνινθνηξωληζηώλ θαη έρεη θηινηερλήζεη θαη δωξίζεη ην πνξηξαίην (ειαη-

νγξαθία) ηνπ Θεόδωξνπ Κνινθνηξώλε, πνπ είλαη αλεξηεκέλν ζην πα-

ηξνγνληθό ηνπ ζπίηη ζην Ληκπνβίζη. 

Τν 2015, θηινηέρλεζε ζε έγρξωκε ειαηνγξαθία ηε ιηζνγξαθία ηνπ 

Pierre Bonirotte, «Κνινθνηξώλεο ελ θιίλε», ηελ νπνία ν Δήκνο Τξίπνιεο 

πξνζέθεξε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπε Παπιόπνπιν, 

ελώ αθνινύζεζε θαη δεύηεξνο πίλαθαο κε ην ίδην ζέκα ηνλ νπνίν ε θαιιη-

ηέρλεο δώξηζε ζην Δήκν Τξίπνιεο.  

Σηα έξγα ηεο, ζπγθαηαιέγνληαη ηα πξωηνπνξηξαίηα ηνπ «Καπεηάλ 

Ζαραξηά» θαη ηνπ Πάλνπ Κνινθνηξώλε. 

Η πην πξόζθαηε έθζεζε έξγωλ ηεο (από 27/06 έωο 20/07/2019), έγηλε 

ζηελ Agora Gallery ζην Manhattan ηεο Νέαο Υόξθεο, κε ηίηιν «SEVEN 

HEAVEN and ONE», πνπ είλαη κηα Θενινγηθή θαη Φηινζνθηθή αλαδήηε-

ζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ.  
Οη ζειίδεο ηεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό είλαη: marily. Artelista.com, 

marily biotti θαη marily xaga.   

 



. 

 

Ο Ιωάννθσ Μαλλιαρόπουλοσ (1847-
1919), ςτθ μνιμθ του οποίου αφιερϊνεται θ 
εκδιλωςι μασ με τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλι-
ρωςθσ ενόσ πλιρουσ αιϊνα από το κάνατό 
του, ανικει ςτθν πολυπλθκι χορεία των Ε-
κνικϊν Ευεργετϊν, που, ιδιαίτερα ςε και-
ροφσ ςκοτεινοφσ, δεν άφθςαν να ςβιςει  το 
φωσ τθσ ελπίδασ για ζνα καλφτερο αφριο.  

 Γεννικθκε ςτα Λαγκάδια τθσ Γορτυνίασ 
ςτισ 10 Οκτωβρίου 1847 από εφπορθ οικο-
γζνεια, γεγονόσ που του επζτρεψε να ςπου-
δάςει τθν ιατρικι ςτθν Ευρϊπθ και να ειδι-
κευκεί ςτθ χειρουργικι.  

Ο επόμενοσ ςτακμόσ τθσ ηωισ του ιταν 
ο γάμοσ του,  ςτισ 29-7-1879, με τθν Άννα Βαςιλείου (1863-1938), κόρθ του 
Νικολάου Βαςιλείου, ο οποίοσ διατθροφςε εμπορικό κατάςτθμα ςτθν Τρίπολθ.  

Ο ςτενόσ δεςμόσ του με τθν Τρίπολθ ολοκλθρϊκθκε και τυπικά το ζτοσ 
1891, όταν πραγματοποιικθκε θ εγγραφι του ςτα δθμοτολόγια τθσ πόλθσ. Το 
πρϊτο μεγάλο δϊρο του ς’ αυτιν ιταν θ ανζγερςθ του Μαλλιαροπουλείου 
κεάτρου, το οποίο εγκαινιάςκθκε ςτισ 7-2-1910 και όπου, κατά τον ιςτορικό  Τ. 
Γριτςόπουλο «εςτεγάςκθ  θ Τζχνθ ευπρεπϊσ  και εδιδάχκθςαν εκεί μεγάλα 
ζργα, οφτω δε υπεβοθκικθ θ άνοδοσ τθσ καλλιτεχνικισ ςτάκμθσ τθσ πόλεωσ». 

Αξιομνθμόνευτθ είναι και θ ανάμιξθ του Μαλλιαρόπουλου με τθν πολιτι-
κι.  Εξελζγθ δυο φορζσ βουλευτισ ςτθν επαρχία τθσ Γορτυνίασ: πρϊτα ςτισ 
εκλογζσ τθσ 28θσ Νοεμβρίου του 1910 με το κόμμα των Φιλελευκζρων και ζπει-
τα ςτισ εκλογζσ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου του 1915.  

Αλλά εδϊ οφείλουμε να υπογραμμίςουμε μια άλλθ πτυχι τθσ ευεργεςίασ 
του Μαλλιαρόπουλου, επειδι το οίκθμα ςτο οποίο ςτεγάηεται και το Πολεμικό 
Μουςείο είναι ζνα μζροσ του αρχοντικοφ του, το οποίο κλθροδότθςε για κοι-
νωφελείσ ςκοποφσ ςτθν Τρίπολθ και το οποίο κουβαλάει ςτουσ ϊμουσ του μια 
ιςτορία που ξεκινάει από το ζτοσ 1861.  

Οι περιπζτειεσ αυτοφ του οικιματοσ, όπωσ και του Μαλλιαροπουλείου 
κεάτρου, είναι εξόχωσ διδακτικζσ, για όςουσ  τισ μελετοφν και  βλζπουν ότι, 
όςο τα κλθροδοτιματα δεν γίνονται αντικείμενο ςεβαςμοφ από τουσ κλθρονό-
μουσ, τόςο αποκαρρφνονται οι μελλοντικοί ευεργζτεσ….. 

 

 

 Ένα ζύνηομο τρονικό ηων ζηαθμών ηης ζωής ηοσ 
Ιωάννη Μαλλιαρόποσλοσ  ποσ επιμελήθηκε η «ΘΕΑΣΡΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΣΡΙΠΟΛΗ» 

o Η πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ζηελ Ειιάδα ηεο 
επνρήο ηνπ 

o Η έθηαθηε παξνπζία Εζληθώλ Επεξγεηώλ 

o Οη πεξηπέηεηεο «ηνπ βίνπ» ηωλ δύν ζπνπδαίωλ 
θιεξνδνηεκάηωλ πνπ ν Μαιιηαξόπνπινο δώξεζε ζηελ Τξίπνιε 

 Αναθορά ζηην εργογραθία ηης ζωγράθοσ-
προζωπογράθοσ Μαριλύ Ξαγά, από ηον ιζηορικό ηέτνης 
Παναγιώηη Πιηερό. 

 Αποκαλσπηήρια πορηραίηοσ Ι. Μαλλιαρόποσλοσ. 

 Η εκδήλωζη θα κλείζει με ηη Χορωδία ΟΡΦΕΑ 
ΣΡΙΠΟΛΗ, ποσ θα αποδώζει ηα ηραγούδια: 

o For the beauty of the earth, John Rutter F. S. 
Pierpoint (1835-1927) 

o Πεξηκπαλνύ, Μάλνο Χαηδηδάθηο/ ρνξωδηαθή 
επεμεξγαζία Αλδξέαο Λαδάξνπ 

o Η Μηθξή Ραιινύ, Νίθνο Γθάηζνο/Μάλνο 
Χαηδηδάθηο/ ρνξωδηαθή επεμεξγαζία Μαηζαίνο Λεγάθεο 

o Η Μάγηα, Οδπζζέαο Ειύηεο/Μίθεο Θενδωξάθεο/ 
ρνξωδηαθή επεμεξγαζία Μαηζαίνο Λεγάθεο 

o Μαξγαξίηα καγηνπνύια, Μίθεο Θενδωξάθεο 
ρνξωδηαθή επεμεξγαζία Παλαγήο Μπαξκπάηεο 

Καλλιηετνική Διεύθσνζη: Χξηζηίλα Αζαλαζνπνύινπ 

Πιάνο: Μηιηηάδεο Κνηζόθνινο 

 
 Αποθώνηζη 

 
Επηκέιεηα εθδήιωζεο: Αληηζκήλαξρνο Φωηόπνπινο Δεκήηξεο 

 


