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Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              της 08-02-2022 

 

Αριθμ.Απόφασης:  02/2022       
Αριθ. Πρακτικού:   02/2022 
 

     1ο ΘΕΜΑ:  Μετονομασία τμήματος της 
οδού Λαγκαδά σε οδό Μίκη Θεοδωράκη.  

 

 

Σήμερα 08-02-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ .συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το Συμβούλιο 

της Κοινότητας Αμπελοκήπων  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης  μετά την με Α.Π.2848/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 3852/10.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:   

  

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χαλκίδης Ιωάννης      1. Βενετικίδης Ιωάννης 

2. Κόπτη Ελένη       2. Καραγιαννίδου Αναστασία 

3. Καραμπέρας Κωνσταντίνος    3. Ιακωβίδου Ελένη   

4. Γκέντζος Αλέξανδρος     4. Τσολάκη Αγγελική 

5. Πάντσης Θωμάς 

6. Σιδηρόπουλος Θεόδωρος  

7. Καλπακίδης Περικλής   

         

Ο Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου : 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 8 («Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών») του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2Ο006 Τεύχος Α’ , «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων») όπως 

ισχύουν σήμερα και την επ’ αυτού (άρθρο 8) εφαρμοστική εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 6 (ΑΠ8257.3.2.2020 

Υπ. Εσωτ., ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ). 

β. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 πέθανε στην Αθήνα ο Μίκης (Μιχαήλ) Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών και 

τάφηκε στον Γαλατά Χανίων σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία. Γεννήθηκε στη Χίο την 29 

Ιουλίου 1925. Κρητικής από τον πατέρα του και μικρασιατικής από τη μητέρα του καταγωγής. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε. Άφησε πίσω του όμως πλούσιο έργο. Κορυφαίος Μουσικοσυνθέτης, 

Μεγάλος Έλληνας. Πολίτης της Οικουμένης. Αγωνιστής της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα 

πιο δίκαιο κόσμο. Έχει υποστεί εξορίες, φυλακίσεις, εκτοπίσεις λόγω της μαρξιστικής του ιδεολογίας 

και πολιτικής του δράσης. 



 Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μια 

από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ως 

πολιτικός υπήρξε υπουργός σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τέσσερις φορές εκλεγμένος 

βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, τις τρεις με την ΕΔΑ (1) και το Κ.Κ.Ε (2) και μία ως 

ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ, ενώ παράλληλα ήταν ακτιβιστής τιμημένος με το Βραβείο 

Ειρήνης Λένιν το 1983. Σε όλη τη ζωή του οι θέσεις του ήταν φιλολαϊκές και πατριωτικές. Μέχρι τον 

θάνατό του θεωρούταν ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας συνθέτης του 21ου αιώνα. 

Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη της μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό 

ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας (Zorba the Greek, 

1964). Επίσης είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, 

όπερες και μουσική δωματίου. 

Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Σίρλεϊ 

Μπάσεϊ, η Τζόαν Μπαέζ και η Εντίθ Πιάφ, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως: 

Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζ (1969) και Σέρπικο (1973). Το 1970, για τη μουσική στη 

ταινία Ζ, του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA για πρωτότυπη μουσική, ενώ ήταν υποψήφιος στην 

ίδια κατηγορία του 1974, για την ταινία State of Siege, και το 1975, για την ταινία Serpico. Επίσης 

ήταν υποψήφιος για Γκράμι το 1966 και το 1975 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και 

Serpico αντίστοιχα. 

Το 2000 προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

Το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας ως στίχους 

ποιήματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως οι Γιάννης Ρίτσος (Βραβείο 

Ειρήνης Λένιν 1976), Γιώργος Σεφέρης (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963), Πάμπλο Νερούδα 

(Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1971), Οδυσσέας Ελύτης (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1979). Υπήρξε 

η συστηματική-σταθερή φωνή κατά της δικτατορίας (1967-1974) η οποία τον φυλάκισε και 

απαγόρευσε τα τραγούδια του. 

Προτείνεται το τμήμα της οδού Λαγκαδά από την οδό Ακριτών έως την οδό Κουτηφάρη και 

συγκεκριμένα από Λαγκαδά αρ.161 έως και Λαγκαδά αρ.169, το οποίο ανήκει στα όρια της 

Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου μας, να μετονομαστεί σε οδό Μίκη Θεοδωράκη. 

Να επισημάνουμε επίσης ότι υπάρχει κοινή βούληση των Δήμων Θεσσαλονίκης, Π. Μελά, Νεάπολης-

Συκεών και Αμπελοκήπων-Μενεμένης για μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Μίκη Θεοδωράκη. 

γ. Μετά τα παραπάνω, καλείται η Δημοτική Κοινότητα  να εγκρίνει τη μετονομασία τμήματος της 

οδού Λαγκαδά από την οδό Ακριτών έως την οδό Κουτηφάρη και συγκεκριμένα από Λαγκαδά αρ.161 

έως και Λαγκαδά αρ.169, το οποίο ανήκει στα όρια της Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου μας, σε 

οδό Μίκη Θεοδωράκη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ  την   μετονομασία 

τμήματος της οδού Λαγκαδά από την οδό Ακριτών έως την οδό Κουτηφάρη και συγκεκριμένα από 

Λαγκαδά αρ.161 έως και Λαγκαδά αρ.169, το οποίο ανήκει στα όρια της Κοινότητας Αμπελοκήπων 

του Δήμου μας, σε οδό Μίκη Θεοδωράκη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 02/2022       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 08/02/2022                                                 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


