
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητέ Μίκη,

Το  κτήριο,  που  βρισκόμαστε,  οικοδομήθηκε  στη  διάρκεια  του  μεσοπολέμου  και  μέχρι  περίπου  το  1980
φιλοξενούσε το Τελωνείο των Χανίων.  Το έτος  2002 επί  Δημαρχίας,  Γιώργου Τζανακάκη,  διατυπώθηκε το
αίτημα της παραχώρησης του Παλαιού Τελωνείου στον Δήμο Χανίων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2003, επί
δημαρχίας  Κυριάκου  Βιρβιδάκη,  με  απόφαση  του  τότε  συντοπίτη  μας  Υπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  &
Οικονομικών, Νίκου Χριστοδουλάκη, ώστε αυτό  να μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτισμού. Τη σκυτάλη, που
πήραμε  ως  δημοτική  αρχή  από  την  προηγούμενη  διοίκηση  του  Δήμου,  που  είχε  ξεκινήσει  το  έργο,  την
αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο και με τη σημαντική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης,  ξεπεράσαμε
πλείστες δυσκολίες, τις οποίες με προσήλωση και μεθοδικότητα αντιμετωπίσαμε, ώστε να φτάσουμε στον στόχο
μας, αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. 

Έτσι  ξεκίνησε  το  δύσκολο  και  ενδιαφέρον  ταξίδι,  που  κατέληξε  στο  να  παραδίδουμε  εμείς  σήμερα  έναν
υπέροχο χώρο πολιτισμού στην κοινωνία μας, τον οποίο και εν συνεχεία θα τελειοποιήσουμε. 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Σήμερα ο Δήμος μας, η κοινωνία των Χανίων και η Κρήτη ολόκληρη, συμμετέχει στην τελετή ονοματοδοσίας
αυτού του χώρου  πολιτισμού,   που φέρει  το  όνομα του παγκοσμίως καταξιωμένου,  μεγάλου Έλληνα και
συντοπίτη μας, μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. 

Ταυτόχρονα  εκπληρώνουμε  την  υπόσχεση,  που  είχαμε  δώσει  στον  Μίκη  ένα  χρόνο  πριν  για  την
πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης σε αυτό τον υπέροχο χώρο, ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του. 

Η  σημερινή  μέρα  συμπίπτει  με  την  τελευταία  μέρα  του  πανευρωπαϊκού  θεσμού  για  τον  εορτασμό  της
Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας και έτσι ο Δήμος μας κλείνει αυτή την εβδομάδα εορτασμών με μία κορυφαία
εκδήλωση, που αποτελεί ταυτόχρονα ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό για προάσπιση της δημοκρατίας στη χώρα
μας, τιμώντας τον μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη.

Εδώ  και  αρκετά  χρόνια  έχει  ξεκινήσει  μία  προσπάθεια  τα  Χανιά  να  αποκτήσουν  υποδομές,  που  θα
υποστηρίξουν την προβολή του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. 

Πριν από ένα χρόνο ο Δήμος μας ολοκλήρωσε την ανακατασκευή της πατρικής οικίας των Μίκη και Γιάννη
Θεοδωράκη  και  έχουμε  ξεκινήσει  τις  διαδικασίες  για  τη  μετατροπή  του  σε  Μουσείο  Μίκη  και  Γιάννη
Θεοδωράκη. Το θέατρο αυτό επίσης αποτελεί μία ακόμα υποδομή, που θα υποστηρίξει τον στόχο μας.

Παράλληλα, έχουμε θεσμοθετήσει σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Φίλων Μίκη Θεοδωράκη”, έναν ετήσιο
θεσμό το “Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη” και το φετινό καλοκαίρι πραγματοποιήσαμε με επιτυχία τις εκδηλώσεις
για τρίτη συνεχή χρονιά.

Υλοποιούμε στο Δήμο Χανίων με συνέπεια και μεθοδικότητα τη μεγάλη και δεσμευτική υπόσχεσή μας, που θα
ενώνει τα Χανιά για πάντα με τον μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη. Αυτή είναι μία υπόσχεση, που εκφράζεται απο
τον  σημερινό  Δήμαρχο  εκ  μέρους  όλων  των  Χανιωτών,  όλων  των  Κρητικών,  να  δηλώσουν  την  πάνδημη
επιθυμία τους, ότι εδώ από τον τόπο καταγωγής του Μίκη Θεοδωράκη θα αναδεικνύεται και θα προβάλλεται το
έργο του εσαεί. 

Ήλθε όμως η ώρα να παραχωρήσω τη θέση μου στον Μίκη και εν συνεχεια στους σπουδαίους μουσικούς, που
συμμετέχουν στην αποψινή κορυφαία μουσική εκδήλωσή μας,  τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την
ανταπόκρισή τους.

Θα κλείσω την ομιλία μου, χρησιμοποιώντας τα λόγια του ίδιου του Μίκη: “Ο άνθρωπος είναι ένα χρέος” .

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.


