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Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, 

χρήσιμους συνδέσμους, ανακοινώσεις καθώς και τους στίχους των τραγουδιών που θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. 

Το βραχιολάκι 
Το χάρτινο βραχιολάκι είναι το «διαβατήριό» σας για το χώρο της εκδήλωσης. Κλείνει γύρω από τον καρπό σας με 
αυτοκόλλητο ασφαλείας. Όσοι το φορούν θα προηγηθούν στο χώρο κοντά στη σκηνή. Το χρώμα του καθορίζει 
την ακριβή θέση σας στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμισί, σύμφωνα με το χάρτη που βρίσκεται παρακάτω. Οι 
εθελοντές θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση σας. Αν δεν το έχετε ήδη προμηθευτεί, μπορείτε να το 
παραλάβετε μέχρι το Σάββατο 29/7από το κιόσκι που βρίσκεται στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, καθημερινά 
12:00-2:00 το μεσημέρι. 

 
Μουσική προετοιμασία 

Μέχρι την Κυριακή οφείλουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Για το λόγο αυτό έχουμε αναρτήσει 

όλα τα βίντεο από τις πρόβες μας. Αναζητήστε τα στο YouTube: είμαστε1013 Χανιά (ή eimaste1013 chania) και 

μελετήστε προσεκτικά τον τρόπο που τραγουδάμε το κάθε κομμάτι. Οι πρόβες έγιναν μόνο με πιάνο ενώ στην 

εκδήλωση θα υπάρχει πλήρης ορχήστρα. 

Οι στίχοι των τραγουδιών 

Τα τραγούδια που θα τραγουδήσουμε είναι οκτώ:  

1. Άρνηση (στο περιγιάλι το κρυφό), 2. Βάρκα στο γιαλό, 3. Της ξενιτιάς (φεγγάρι μάγια μου ‘κανες),  

4. Η μυρτιά, 5. Ο καημός, 6. Μαργαρίτα Μαργαρώ, 7. Όμορφη πόλη (θα γίνεις δικιά μου),  

8. Της δικαιοσύνης  

Οι στίχοι των τραγουδιών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.eimaste1013.gr/tragoudia.  

Τα Χανιώτικα Νέα θα τυπώσουν τους στίχους στο ειδικό αφιέρωμα για το Μίκη Θεοδωράκη που θα κυκλοφορήσει 

την Παρασκευή 28 Ιουλίου. 

Αμφίεση - Απαραίτητα αντικείμενα 
Όσοι συμμετέχουν στην εκδήλωση φορούν άσπρα, μαύρα ή ασπρόμαυρα ρούχα. Έτσι θα έχουμε μια 
ομοιόμορφη εικόνα ως ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο. Την Κυριακή ας έχουμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό, 
τους στίχους των τραγουδιών ή το αντίστοιχο αφιέρωμα της εφημερίδας, το απαραίτητο βραχιολάκι, χαμόγελο και 
καλή διάθεση. 

  
 Ώρα έναρξης    
Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμισί και θα ξεκινήσει ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΙΣ 7:30. 
Προγραμματίστε την έγκαιρη προσέλευσή σας και υπολογίστε ότι πιθανόν θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος για να 
βρείτε τη θέση σας στην πλατεία. Συνεργαστείτε με τους εθελοντές ακολουθώντας τις οδηγίες τους. Η εκδήλωση 
διαρκεί 45 λεπτά.  

 
Μουσικές οδηγίες 

Για να βιώσουμε μια αξέχαστη και άρτια μουσική εμπειρία οφείλουμε να προετοιμαστούμε άριστα, να 
παρακολουθούμε προσεκτικά τον πιανίστα (Γιώργο Σαλτάρη) που θα μας καθοδηγεί διακριτικά, να 
αποφεύγουμε άσκοπες συζητήσεις ή θορύβους που αλλοιώνουν την ποιότητα της ηχοληψίας 
 και να τραγουδάμε με την ψυχή μας. Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της διοργάνωσης: να δημιουργήσουμε μια 
μοναδική μουσική εμπειρία, μια ανάμνηση ζωής που να εκπέμπει δύναμη, πολιτισμό και αισιοδοξία. 
 

 

 



 

 

βίντεο από πρόβες:  

https://www.youtube.com/channel/UCjYF533opvc3vQ47NPAxGuQ 

κατεβάστε τα τραγούδια σε μορφή pdf: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/8cdb7c_42d1868c2ebe4b84a90c4f53b2c3f4d8.pdf 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.eimaste1013.gr  ή επικοινωνήστε με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eimaste1013.chania@gmail.com. Η εκδήλωση «είμαστε 1013» εντάσσεται στο 
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2017, διοργανώνεται από το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων. 
 
 

 
 


