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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ  
Κατά τθν 15θ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ του τθν 6θ Σεπτεμβρίου 2021 

με αφορμι τον κάνατο του Μεγάλου Ζλλθνα Μίκη Θεοδωράκη.  
 

Ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ υπιρξε ζνασ τεράςτιοσ Καλλιτζχνθσ, τεράςτιοσ Μουςικόσ, τεράςτιοσ  

Ζλλθνασ.  Από τισ μεγαλφτερεσ παγκόςμιεσ προςωπικότθτεσ του 20ου αιϊνα.   

Τπιρξε το φϊσ και θ ψυχι τθσ Ρωμιοςφνθσ, ο αετόσ τθσ που με τα μεγάλα χζρια του, φτερά ςτον 

άνεμο τθσ μουςικισ, ενζπνευςε γενιζσ και γενιζσ Ελλινων μζςα από τισ μελωδίεσ του.  

Τπιρξε ο άνκρωποσ που πιρε τθν ποίθςθ, τθν υψθλι και όμορφθ ποίθςθ και τθν ζβαλε μζςα ςτισ 

καρδιζσ των ανκρϊπων ντφνοντάσ τθ με νότεσ και ιχουσ που ζμειναν για πάντα καρφωμζνοι ςτθν 

αιωνιότθτα ϋϋ με το καμάκι του ιλιου ϋϋ.  

Σο ζργο του είχε και ζχει μεγάλθ επιρροι και απιχθςθ ςτθν παγκόςμια μουςικι ςκθνι.  

Μεγάλωςε τθν Ελλάδα ! 

θμαντικι υπιρξε θ Κοινωνικι και Πολιτικι του δράςθ, υπζρ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ελευκερίασ 

και ενάντια ςτθ ςτρατιωτικι χοφντα και τον ναηιςμό. 

Ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ για το Βραχάτι υπιρξε ο άνκρωποσ του, ο γείτονασ του, για πάνω από 50 

χρόνια, ζγινε ο δικόσ μασ Μίκθσ. Πόςο περιφανοι νιϊκουμε γιϋ αυτό.  

Ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ δεν ιταν φλθ, ιταν αξίεσ και ιδζεσ και όνειρο και αιϊνιο ςφννεφο που κα 

ςκεπάηει για πάντα τον κόςμο μασ. 

Αιϊνιοσ και ακάνατοσ, κα περιφζρεται ςτισ γειτονιζσ του κόςμου μζςα από τισ μουςικζσ  του και  κα 

δείχνει πάντα το δρόμο προσ τθν Ελευκερία!                                                                       

Χρυςά τα γράμματα ςτθν μνιμθ, ςτθν ιςτορία, ςτθν αιωνιότθτα. 

Παρθγοριά όλων ασ είναι θ μοναδικι, θ ανεκτίμθτθ, θ ανεξάντλθτθ πολιτιςτικι κλθρονομιά.  
 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα :  

1. Να εκφράςει τθν λφπθ αλλά και τα κερμά ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια και ςτουσ οικείουσ του 

εκλιπόντοσ. 

2. Οι ςθμαίεσ του Διμου να παραμείνουν μεςίςτιεσ μζχρι και τθν ταφι του.  

3. Σθν θμζρα τθσ νεκρϊςιμθσ ακολουκίασ να ακοφγονται μουςικζσ ςυνκζςεισ του Μίκθ Θεοδωράκθ 

ςε Κοινότθτεσ του Διμου Βζλου Βόχασ. 

4. Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου που κα πραγματοποιθκοφν το 2022 κα είναι αφιερωμζνεσ 

ςτθ μνιμθ του.  

5. ε κεντρικι οδό τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου να δοκεί το όνομά του.  

6. Να κατατεκεί ςτεφάνι ςτθ μνιμθ του. 

7. Να δοκεί το όνομά του ςε αίκουςα εκδθλϊςεων του Διμου.  
 

Να ςταλεί το παρόν ςτο Σοπικό Σφπο και να αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου.    

    

                Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου  

         Μιχαιλ δράλθσ 




