
 

ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ ΟΛΤΜΠΙΟΝ  
ΣΙΜΗΕ ΣΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ!!! 

 
Αν κζλει κανείσ να υπερθφανεφεται πωσ γνωρίηει το ελλθνικό πνεφμα και τον ςπουδαίο αυτό 

πολιτιςμό με παγκόςμια απιχθςθ, δεν μπορεί να μθν τιμά τον αιώνιο μελωδό  
Μίκθ Θεοδωράκθ! 

 
Τελ πεξαζκέλε Πέκπηε 01/02/2018 ζην θαηάκεζην Δεκνηηθό Θέαηξν Σηξνβόινπ νη καζεηέο ηνπ 
Γσμναζίοσ – Λσκείοσ ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ζπγθίλεζαλ ηνπο ζεαηέο παξνπζηάδνληαο κηα αλεπαλάιεπηε 
εκπεηξία κλήκεο θαη αηζζήζεσλ. 
 
Τα παηδηά ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ έθεξαλ εηο πέξαο κε κεγάιε επηηπρία κηα μοσζικοτορεσηική παραγωγή-
αθιέρωμα ε νπνία επελδύζεθε κε ζεαηξηθά δξώκελα θαη αθεγήζεηο γηα ην κεγαιύηεξν ελ δσή 
κνπζηθό κύζν ηνπ 20νπ αηώλα, ηνλ Μίκε Θεοδωράκε.   
 
Σ’ απηό ην δίσξν θαιιηηερληθό ηαμίδη, νη ζεαηέο έγηλαλ ζπλνδνηπόξνη κηαο πνξείαο πνπ ν θαιιηηέρλεο 
ράξαμε θαη ζεκάδεςε ηελ λεόηεξε κνπζηθή ειιεληθή ηζηνξία θαη όρη κόλν.  Φεηξνθξόηεζαλ ην 
ζσρηάκι ηοσ παγκοζμίοσ θήμες Ζορμπά, ηηο περήθανες δεϊμπεκιές ηες Δραπεηζώνας και 
ηες Φηωτογειηονιάς θαη ηελ ζσγκινεηική Όμορθε Πόλε.  Η πξνζθνξά ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη 
κόλν ζηα κνπζηθά δξώκελα αιιά θαη ζε θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο αγώλεο όληαο πάληα ζηελ πξώηε 
γξακκή γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ επεκεξία ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπ. 
 
Από ην 1922 κέρξη ηηο κέξεο καο, από ηελ Σκύξλε θαη ηε Φίν ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη από εθεί ζε όιε 
ηελ νηθνπκέλε, νη κνπζηθέο θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Μίθε Θενδσξάθε ηαμηδεύνπλ θαη ζαγελεύνπλ όινπο 
όζνη έρνπλ ηελ ραξά λα είλαη αθξναηέο θαη ζαπκαζηέο απηνύ ηνπ ηεξάζηηνπ κνπζνπξγνύ.  Ο Μίθεο 
Θενδσξάθεο έδεζε κηα δσή κπζηθή θαη πεξηπεηεηώδε, ηελ νπνία αλέδεημαλ νη καζεηέο ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
θαη θπξίσο «παηδεύηεθαλ» κέζα από ην θαιιηηερληθό θαη αλζξσπηζηηθό ηνπ παξάδεηγκα. 
 
Η παξάζηαζε ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηεο Πρώηες Κσρίας ηες Κσπριακής Δεμοκραηίας κ. 
Άνηρες Αναζηαζιάδε θαη παξεπξέζεθαλ νη Δήμαρτοι Σηροβόλοσ και Λακαηάμιας, 
εκπρόζωποι ηοσ Υποσργείοσ 
Παιδείας και Πολιηιζμού, ο 
πρόεδρος και ηα μέλε ηοσ 
Σσνδέζμοσ «Ένα Όνειρο Μια 
Εστή». 
 
Σπγραξεηήξηα ινηπόλ θη από εκάο, 
γηαηί κέζα από απηό ην θαιιηηερληθό 
αθηέξσκα, θάλεθε εκπξάθησο όηη ε 
λέα γεληά κπνξεί πεξίηξαλα λα ηηκά 
κε ην δένληα ζεβαζκό αλζξώπνπο 
πνπ πξόζθεξαλ κε ηε δσή θαη ην 
έξγν ηνπο ζηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό.  Άιισζηε … «ην ηξαγνύδη ηνπ Μίθε είλαη ςπρή, ζπλείδεζε θαη 
αλάγθε ησλ αλζξώπσλ». 


