
90 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης 

                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, HELEXPO   

Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου , ώρα 9:00 µ.µ. 
 

ΜΕΡΟΣ	  ΠΡΩΤΟ	  

1. Η	  ΓΕΙΤΟΝΙΑ	  ΤΩΝ	  ΑΓΓΕΛΩΝ	  –	  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ	  

ΜΠΕΤΤΥ ΧΑΡΛΑΥΤΗ 

2. ΤΟ	  ΠΑΛΙΚΑΡΙ	  ΕΧΕΙ	  ΚΑΗΜΟ	  –	  ΜΑΝΟΥ	  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	  
3. ΕΧΕΙΣ	  ΜΑΤΙΑ	  ΤΟ	  ΦΕΓΓΑΡΙ	  -‐	  ΜΑΝΟΥ	  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	  
4. ΜΑΡΙΝΑ	  -‐	  ΟΔΥΣΣΕΑ	  ΕΛΥΤΗ	  
5. ΜΥΡΤΙΑ	  -‐	  ΝΙΚΟΥ	  ΓΚΑΤΣΟΥ	  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ 

6. ΟΜΟΡΦΗ	  ΠΟΛΗ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  
7. ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ	  –	  ΔΗΜΗΤΡΗ	  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	  
8. ΣΕ	  ΠΟΙΟ	  ΒΟΥΝΟ	  –	  ΧΡΗΣΤΟΥ	  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ	  
9. ΚΡΑΤΗΣΑ	  ΤΗ	  ΖΩΗ	  ΜΟΥ	  -‐	  ΓΙΩΡΓΟΥ	  ΣΕΦΕΡΗ	  
10. ΜΙΑ	  ΦΥΛΑΚΗ	  -‐	  ΜΙΚΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 

11. ΑΣΜΑ	  ΑΣΜΑΤΩΝ	  -‐	  ΙΑΚΩΒΟΥ	  ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ	  
12. ΜΕΡΑ	  ΜΑΓΙΟΥ	  	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΡΙΤΣΟΥ	  
13. ΣΤΑ	  ΠΕΡΒΟΛΙΑ	  -‐	  ΜΙΚΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  
14. ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ	  -‐	  ΤΑΣΟΥ	  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ	  	  
15. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	  -‐	  ΤΑΣΟΥ	  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ	  

	  

ΜΕΡΟΣ	  ΔΕΥΤΕΡΟ	  

16. ΠΑΟΛΑ	  -‐	  ΣΤΗΣ	  ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ	  ΤΟΝ	  ΟΥΡΑΝΟ	  -‐ΣΟΝΑΤΙΝΑ	  ΓΙΑ	  ΠΙΑΝΟ	  –	  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ	  	  

ΑΝΝΑ ΦΟΝΣΟΥ  

17. ΦΑΙΔΡΑ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΜΠΕΤΤΥ ΧΑΡΛΑΥΤΗ 

18. ΔΡΟΜΟΙ	  ΠΟΥ	  ΧΑΘΗΚΑ	  -‐	  ΤΑΣΟΥ	  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ	  
19. Ο	  ΛΕΒΕΝΤΗΣ	  -‐	  ΝΟΤΗ	  ΠΕΡΓΙΑΛΗ	  
20. ΝΥΧΤΑ	  ΜΑΓΙΚΙΑ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  
21. ΤΟ	  ΓΕΛΑΣΤΟ	  ΠΑΙΔΙ	  -‐	  BRENDAN	  BEHAN	  (απόδοση	  στα	  ελληνικά	  ΒΑΣΙΛΗ	  ΡΩΤΑ)	  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ 

22. ΚΑΠΟΤΕ	  ΘΑ	  'ΡΘΟΥΝ	  ΝΑ	  ΣΟΥ	  ΠΟΥΝ	  -‐	  ΛΕΥΤΕΡΗ	  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	  
23. ΤΟ	  ΣΦΑΓΕΙΟ	  -‐	  ΜΙΚΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  
24. ΕΙΜΑΣΤΕ	  ΔΥΟ	  -‐	  ΜΙΚΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  	  
25. ΧΑΘΗΚΑ	  –	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	  

\ 



ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 

26. ΤΗΣ	  ΑΓΑΠΗΣ	  ΑΙΜΑΤΑ	  -‐	  ΟΔΥΣΣΕΑ	  ΕΛΥΤΗ	  
27. ΕΝΑ	  ΤΟ	  ΧΕΛΙΔΟΝΙ	  –	  ΟΔΥΣΣΕΑ	  ΕΛΥΤΗ	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ  

28. ΕΔΩ	  ΤΟ	  ΦΩΣ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΡΙΤΣΟΥ	  
29. ΒΡΕΧΕΙ	  ΣΤΗ	  ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ	  -‐	  ΤΑΣΟΥ	  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ	  
30. ΤΗΝ	  ΠΟΡΤΑ	  ΑΝΟΙΓΩ	  ΤΟ	  ΒΡΑΔΥ	  -‐	  ΤΑΣΟΥ	  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ	  
31. ΠΑΡΑΠΟΝΟ	  -‐	  ΔΗΜΗΤΡΗ	  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	  
32. ΟΤΑΝ	  ΣΦΙΓΓΟΥΝ	  ΤΟ	  ΧΕΡΙ/	  ΘΑ	  ΣΗΜΑΝΟΥΝ	  ΟΙ	  ΚΑΜΠΑΝΕΣ-‐-‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΡΙΤΣΟΥ	  

 
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 

	  
33. Ο	  ΤΑΜΕΝΟΣ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΡΙΤΣΟΥ	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ	  

34. ΤΗ	  ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ	  ΜΗΝ	  ΤΗΝ	  ΚΛΑΙΣ	  -‐	  ΓΙΑΝΝΗ	  ΡΙΤΣΟΥ	  	  	  
35. ΤΗΣ	  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	  -‐	  ΟΔΥΣΣΕΑ	  ΕΛΥΤΗ	  

	  
	  
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ	  

36. ΖΟΡΜΠΑΣ	  	  
	  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ  

37. ΚΟΣΜΕ	  ΑΣΩΤΕ	  -‐	  ΜΑΝΟΥ	  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	  	  (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ	  ΤΡΑΓΟΥΔΙ	  ΜΕ	  MIA	  ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  ΤΟΥ	  
ΓΙΩΡΓΟΥ	  ΝΤΑΛΑΡΑ)	  
	  
BIS	  	  
ΚΑΗΜΟΣ	  –	  ΔΗΜΗΤΡΗ	  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	  	  
ΑΡΝΗΣΗ	  –	  ΓΙΩΡΓΟΥ	  	  ΣΕΦΕΡΗ	  	  
	  

	  


