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ΨΗΦΙΣΜΑ 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου μετά το θλιβερό άγγελμα του 

θανάτου του  εκλεκτού συναδέλφου ΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΤΣΙΑ, δημοσιογράφου, αγωνιστή και 

εξαίρετου ανθρώπου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 13 Απριλίου 2015 στο επί της οδού 

Μάρνη 33 γραφείο της ΕΚΥΤ και αποφάσισε τα εξής: 

- Να σταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος συλλυπητήριο τηλεγράφημα 

εκφράζοντας τη λύπη των μελών της ΕΚΥΤ για την απώλεια του αγαπητού σε όλους 

Μιχάλη Γρατσία και την ευχή να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. 

- Να παραστεί στην κηδεία του ο πρόεδρος και μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. 

- Να δοθεί στη δημοσιότητα σε όλες τις εφημερίδες των Κυκλάδων και στην 

ιστοσελίδα της ΕΚΥΤ το παρόν ψήφισμα. 

Αθήνα 13.4.2015 

Ο πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός γραμματέας 

Στέφανος Λέπουρας                                                                        Αντώνης Παπακωνσταντής 
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

Προς 

Την Οικογένεια του Δημοσιογράφου 

ΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΤΣΙΑ 

  

   Εκφράζοντας τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπητού σε όλους 

μας  Μιχάλη Γρατσία, ευχόμαστε να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. 

 Το παράδειγμα και η ζωή του να γίνει οδηγός στη νέα γενιά για ένα καλύτερο μέλλον 

της πατρίδας μας. 

   Η μνήμη του να είναι πάντα οδηγός και συνοδοιπόρος στην αγαπημένη του 

οικογένεια και σε  όλους εμάς που καλούμαστε να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα του. 

Αθήνα 13.4.2015 

 Ο πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός γραμματέας  

 Στέφανος Λέπουρας                                                                      Αντώνης Παπακωνσταντής 
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.ΚΥ.Τ. 

Αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Μιχάλη Γρατσία 

Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου, της οποίας ήσουν εκλεκτό μέλος, 

εκφράζει βαθειά θλίψη για την απώλειά σου και εύχεται να είναι 

καλοτάξιδο το τελευταίο σου ταξίδι. 

Φεύγεις πλήρης ημερών, αλλά και πλήρης κοινωνικής προσφοράς 

μετά από αγώνες και θυσίες, που σου εξασφάλισαν την αναγνώριση 

και την καταξίωση. 

Είσαι από τους τελευταίους πραγματικούς αντιστασιακούς, που 

έγραψαν ιστορία και αφήνουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές με 

το θάρρος και τη δράση τους. 

Η πέννα σου δυνατή και ανεξάρτητη, αιχμηρή όταν χρειαζόταν, αλλά 

και γλαφυρή όταν αναφερόταν στην αγαπημένη σου πατρίδα τη Νάξο 

και στο λατρευτό σου χωριό την Απείρανθο. 

Η εφημερίδα σου Τ’ ΑΠΕΡΑΘΟΥ, μικρή στην εμφάνιση, αλλά τεράστια 

σε περιεχόμενο, πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό, 

λαογραφικό, αποτελεί πρότυπο Κυκλαδίτικης εφημερίδας. 

 Αλλά πέρα απ’ όλα ήσουν γαλήνιος, προσηνής, ευρυμαθής, φιλικός, 

τίμιος, καλόκαρδος. 

Ήσουν ΑΝΘΡΩΠΟΣ με κεφαλαία. 
 

Αιωνία σου η μνήμη 

 

  

 


