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H λέξη ‘συνταξιοδότηση’ δεν περικλείεται στο λεξιλόγιο του Φρανκ 
Αποστολόπουλου ο οποίος είναι κουρέας για πάνω από 60 χρόνια!!!

Από την Ολυµπία στο Νόρθκοουτ... 

Η µπαρµπερική καλά κρατεί! 

Λ
ένε,  ότι τα παλιά παραδοσιακά  κουρεία 
εκλείπουν!!! Κι όµως, ο Φρανκ Αποστο-
λόπουλος διαψεύδει τους πάντες, και συ-
νεχίζει σταθερά τη δουλειά του εδώ και  

πάρα πολλά χρόνια! Πόσα; Για να είµαστε ακριβείς 
60 χρόνια µπαρµπέρης στο σύνολο, 40 χρόνια στο 
ίδιο µαγαζί µε πιστή πελατεία και αυτή τη στιγµή 
περιποιείται 60 άτοµα την εβδοµάδα…
Ο κοµψός 74χρονος  ξεκίνησε να εργάζεται ως 
µπαρµπέρης σε ηλικία µόλις 13 ετών στην Ολυ-
µπία. Μετανάστευσε στην Αυστραλία και άνοιξε 
την δική του επιχείρηση το 1975 στο Νόρθκοουτ. 
Στις 2 Μαΐου, ο κ. Αποστολόπουλος διοργανώνει 
µπάρµπεκιου για να γιορτάσει 40 χρόνια στο ίδιο 
µαγαζί και έχει καλέσει τους πιστούς πελάτες του… 
ανάµεσά τους και ο ∆ήµαρχος του Ντάρεµπιν Στή-
βεν Τσιτάς ο οποίος θα τιµήσει τον γνωστό µπαρ-
µπέρη µε βραβείο από τη ∆ηµαρχία. 
Ντυµένος µε την κατακάθαρη λευκή ζακέτα του, ένα 
περιποιηµένο κούρεµα και στυλάτο µουστάκι, ο κ. 
Αποστολόπουλος εξυπηρετεί 60 πελάτες την εβδο-
µάδα. Κάνει αντρικά κουρέµατα και παραδοσιακά 
ξυρίσµατα και δεν δείχνει διάθεση να ελαττώσει 
καθόλου το ρυθµό του. 
«Σκοπεύω να συνεχίσω αυτό που κάνω  για τα επό-
µενα 60 χρόνια, τουλάχιστον! ∆εν είµαι άπληστος 
όπως βλέπετε», λέει χαµογελαστά. «Ποιος ο λόγος 
να συνταξιοδοτηθώ; Άλλωστε δεν µου αρέσει η 
κηπουρική». 
Ο κ. Αποστολόπουλος λέει ότι ανακάλυψε το ταλέ-

ντο του µε το ψαλίδι και τις κουρευτικές µηχανές 
σε ηλικία 12 χρονών όταν ο διευθυντής του σχο-
λείου του, έδωσε εντολή στον καλύτερό του φίλο 
να κουρευτεί άµεσα για επιθεώρηση.
«Αυτό το πρώτο κούρεµα µού πήρε τρεισήµιση 
ώρες, αλλά ήταν τέλειο», λέει ο κ. Αποστολόπου-
λος  Ο διευθυντής ρώτησε το φίλο µου να του πει 
ποιος του έκανε ένα τόσο τέλειο κούρεµα. Ιδανικό 
για την περίσταση. 
Ο κύριος Αποστολόπουλος λέει ότι έµαθε να κόβει 
µαλλιά παρακολουθώντας ένα θείο του που είχε 
µπαρµπέρικο. Όταν ο θείος του αρρώστησε, ο τότε 

13 χρονος ανέλαβε να επιβλέπει την επιχείρη-
ση και από εκείνη τη στιγµή έγινε επαγγελµατίας 
µπαρµπέρης. 
«Έπαθα µόνο τενοντίτιδα µια φορά στη ζωή µου, 
όταν έπρεπε να κουρέψω 1500 στρατιώτες µέσα σε 
τρεις µέρες για τον Ελληνικό στρατό», λέει ο κύρι-
ος Αποστολόπουλος. «Τότε δεν είχαµε ηλεκτρικές 

µηχανές και το κούρεµα έπρεπε να είναι πολύ κο-
ντό». 
«Στις µέρες µας, τίποτα δεν είναι δύσκολο στο 
χώρο εργασίας µας… έχουµε ηλεκτρικές µηχανές 
εποµένως το ρίσκο για να πάθει κανείς ζηµιά στο 
τένοντα είναι µειωµένο. 
 Ένας πρώην αστυνοµικός επιθεωρητής, ο Ματ 
Ντίλον είναι ανάµεσα στους πιστούς πελάτες που 
πηγαίνουν στον Φράνκ για κούρεµα για πάνω από 
40 χρόνια. 
«Ξεκίνησα να πηγαίνω στου Φρανκ για κούρεµα 
το 1972 όταν εργαζόταν σε ένα µαγαζί επί της Χάι 

Στρητ», λέει ο κ. Ντίλον. 
«Ήµουν νεαρός αστυνοµικός τότε 
και έπρεπε να έχουµε πολύ κοντό 
µαλλί πίσω και στα πλάγια, οπό-
τε πήγαινα για κούρεµα κάθε δύο 
εβδοµάδες. Πολλά τα κουρέµατα»… 
λέει χαµογελαστά… «Που ξέρεις 
ίσως και να βοήθησα το Φρανκ να 
κτίσει το δικό του µαγαζί!!!» 
Ο κ. Ντίλλον που κατοικεί στο Νόρ-
θκοουτ λέει ότι συνέχισε να κουρεύ-

εται στου Φρανκ διότι ο κ. Αποστολόπουλος είναι 
επαγγελµατίας, παρέχει άψογη εξυπηρέτηση και 
µάλιστα σε πολύ καλές τιµές. «∆εν χρέωνε πολλά 
– τότε το κούρεµα στοίχιζε $10 και σήµερα $15», 
λέει. «Είναι ένας πολύς καλός άνθρωπος και έχου-
µε δεθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια». 

Πηγή: Herald Sun

“Κανείς δεν αφήνει την τύχη του κεφα-
λιού του και κατ’ επέκταση της χωρί-
στρας του στα χέρια όποιου κι όποιου. 
Μπορεί στον γιατρό να εµπιστεύεσαι την 
υγεία σου, στον µπαρµπέρη όµως εµπι-
στεύεσαι τη σωστή της προβολή”.
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