
«Εσείς έχετε τα τανκς κι εγώ τα τραγούδια μου»

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ



Βασικοί άξονες της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη ήταν η

μουσική και ο αγώνας για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη,

που τον οδήγησαν κάποτε να γίνει, από αγωνιστής και

ενεργός πολίτης, πολιτικός.

Η μουσική και ο αγώνας είναι σύμφυτα στη ζωή του. Και

ο Θεοδωράκης είναι ένα με την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Είναι ταυτόχρονα διεθνώς αναγνωρίσιμος και

αναγνωρισμένος. Με δικά του λόγια:

«Η ιστορία των τραγουδιών μου ταυτίζεται με

την ιστορία της ζωής μου. Για να γράψω αυτήν

τη μουσική έπρεπε να ζήσω αυτά τα γεγονότα.»



Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια

πολυτάραχη ζωή.

Το 1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά σε

ηλικία 18 ετών από τους Ιταλούς στην

Τρίπολη και βασανίζεται. Το 1947 εξορίζεται

στην Ικαρία, στέλνεται στη Μακρόνησο,

όπου βασανίζεται μέχρι παράλυσης.

Στα χρόνια της δικτατορίας θα αποτελέσει

τον απόλυτο στόχο του καθεστώτος των

συνταγματαρχών. Είτε πρόκειται για τον

ίδιο ως φυσική παρουσία είτε για τα

τραγούδια του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε

πως αυτά είχαν απαγορευτεί κατά την

επταετία, ενώ οι συνθέσεις τους, οι

μελωδίες του συνδέθηκαν τόσο με την

εξέγερση του Πολυτεχνείου όσο και με το

μεταπολιτευτικό σκηνικό.



Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967

και ενώ τα τανκς βρίσκονται ήδη στο κέντρο της

Αθήνας, ο Μίκης Θεοδωράκης ειδοποιείται

τηλεφωνικά ότι έγινε πραξικόπημα. Αμέσως φεύγει

από το σπίτι του για να διαφύγει τη σύλληψη και

βγαίνει στην παρανομία. Μετά από λίγη ώρα, στις 6

το πρωί συντάσσει την πρώτη έκκληση για
αντίσταση.

«Ο φασισμός χτύπησε την πατρίδα. Ο βασιλιάς, οι

στρατηγοί του και η CIA πιστεύουν ότι θα

φιμώσουν το λαό μας με τη βία και την

τρομοκρατία.

Κάνουμε έκκληση

σε όλους τους τίμιους αξιωματικούς,

στους πατριώτες φαντάρους,

να σταθούν στο πλευρό του λαού,

να πουν όχι στη βία,

όχι στη δικτατορία και στο φασισμό.

Έλληνες δημοκράτες!

Αυτό το έγκλημα είναι η αρχή της ήττας

των εχθρών της ελευθερίας.

Οργανωθείτε, παλέψτε και αντισταθείτε

στη δικτατορική χολέρα.

Λαέ της Αθήνας!

Έβγα στους δρόμους!

Πατριώτες, ας συναντηθούμε όλοι αμέσως

στην πλατεία Συντάγματος.

Εμπρός για να συντρίψουμε

τους εχθρούς του λαού και της πατρίδας.

Ο φασισμός δεν θα περάσει.

Ζήτω η Δημοκρατία! η Ελλάδα! ο Ελληνικός
Λαός-.»

https://youtu.be/KYs5EZb53Zg

https://youtu.be/KYs5EZb53Zg


Με την επιβολή της δικτατορίας, ο Θεοδωράκης ιδρύει την

αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΜ (Πατριωτικό

Αντιδικτατορικό Μέτωπο). Στόχος της, σύμφωνα με το

πρώτο παράνομο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε αμέσως

μετά την ίδρυσή της, ήταν η ανατροπή της δικτατορίας

και ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας από όλες

τις πολιτικές τάσεις, η αποκατάσταση των ατομικών και

δημοκρατικών ελευθεριών και η διενέργεια ελεύθερων

εκλογών.

Τον Αύγουστο του 1967 ο Μίκης Θεοδωράκης φυλακίζεται

στο κτίριο της Ασφάλειας επί της οδού Μπουμπουλίνας. Τα

γεγονότα είναι πυκνά και διαδέχονται με ταχύτητα το ένα

το άλλο: απομόνωση, φυλακές Αβέρωφ, μεγάλη απεργία

πείνας, αποφυλάκιση και κατ' οίκον περιορισμός, εκτόπιση

με την οικογένειά του στη Ζάτουνα και, τέλος, στρατόπεδο

Ωρωπού τον Οκτώβριο του 1969.



Παρά τον εγκλεισμό του ο Μίκης Θεοδωράκης θα

καταφέρει να διοχετεύσει μουσικά έργα στο εξωτερικό,

όπου θα τραγουδηθούν από τη Μαρία

Φαραντούρη και τη Μελίνα Μερκούρη.

Όπως αποκάλυψε το 1970 η γυναίκα του, Μυρτώ, μέσα

σε τρία χρόνια (1967-1970) συνέθεσε περισσότερα από

100 τραγούδια: από μελοποιήσεις ποιημάτων του

Σεφέρη, του Σικελιανού και του Κάλβου, μέχρι

πρωτότυπες δημιουργίες εμπνευσμένες από τη σκληρή

καθημερινότητα της φυλακής.

https://youtu.be/Mcc-hy4K4B0

«Φυσικά, η στιγμή αποκορύφωσης για τη μουσική μου ήρθε με τη
δικτατορία. Είχα ήδη συνθέσει εκατοντάδες τραγούδια , που βρίσκονταν στα
χείλη όλων των Ελλήνων. Πολλά από αυτά, τα βασισμένα πάνω σε
ποιήματα μεγάλων σύγχρονων ποιητών, όπως, λόγου χάρη, το «Άξιον
Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη και η «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου, έγιναν,
μέσα στις νέες συνθήκες της ανελευθερίας, τόσα επίκαιρα, ώστε αυτομάτως
αναδείχθηκαν σε τραγούδια αντίστασης και πάλης κατά της Χούντας».

https://youtu.be/Mcc-hy4K4B0


«Η Χούντα με απαγόρευσε ρητά και

κατηγορηματικά, με φυλάκισε και με εξόρισε,

δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση σε ένα τόσο

τρυφερό είδος, όπως είναι το τραγούδι, και

συγχρόνως με βοήθησε να οδηγηθώ σε νέους

αισθητικούς δρόμους, σε νέες φόρμες και σε

νέα έργα, που γράφτηκαν όλα σε συνθήκες

διωγμών, όπως Ο Ήλιος και ο Χρόνος (Γενική

Ασφάλεια), Επιφάνια Αβέρωφ και

Μυθιστόρημα (Φυλακές Αβέρωφ), Κατάσταση

πολιορκίας, Τραγούδια του Ανδρέα, Νύχτα

θανάτου, Τα Λαϊκά (Βραχάτι, κατ’ οίκον

περιορισμός), Δέκα Αρκαδίες, και ανάμεσά

τους, το Πνευματικό εμβατήριο του Άγγελου

Σικελιανού (εξορία – Ζατούνα), Raven και

Τραγούδια του αγώνα (στρατόπεδο Ωρωπού),

Canto General και Μπαλάντες (εξόριστος

στο Παρίσι)»



Με την υγεία του να επιβαρύνεται αλλά και προσωπικότητες του εξωτερικού να

ξεσηκώνουν θύελλα διαμαρτυριών θα αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 1970

και θα σταλεί στο Παρίσι. Από εκεί θα συνεχίσει τον αντιδικτατορικό του

αγώνα καλώντας για την πτώση της χούντας και την επαναφορά της

Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

«Θα μπορούσα να είχα φύγει στην αρχή της

Δικτατορίας, αλλά δεν ήθελα να

εγκαταλείψω τον λαό μου, που υπέφερε…

Για τη Χούντα ήμουν πάντα ένα πρόβλημα κι

εγώ προσπαθούσα να κάνω το πρόβλημα πιο

έντονο… Η Χούντα δεν μπορούσε να με

φιμώσει, αλλά ούτε και τολμούσε να με

σκοτώσει».



«Το 1970 βρέθηκα ελεύθερος στο Παρίσι.

Σχημάτισα αμέσως τη νέα μου ορχήστρα

και με βασική μου ερμηνεύτρια τη Μαρία

Φαραντούρη μεταβάλαμε τη συναυλία σε

όπλο για τον αγώνα κατά της Δικτατορίας

και υπέρ της ελευθερίας. Γυρίσαμε όλες τις

ηπείρους πραγματοποιώντας 2.000

συναυλίες! Δεν ισχυρίζομαι βεβαίως ότι η

μουσική έριξε τη Χούντα, αλλά πιστεύω

ότι βοήθησε σημαντικά τον λαό μας να

κρατήσει ψηλά τη φλόγα της ελπίδας και

της προσπάθειας για την πτώση της

τυραννίας».



Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1974,

όταν πλέον η χούντα έχει

καταρρεύσει, ο Θεοδωράκης έχει

μετατραπεί σε κάτι περισσότερο από

το σύμβολο της Αριστεράς που

εκπροσωπούσε κατά τη διάρκεια των

πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.

https://youtu.be/r8ApG7z_6AA

https://youtu.be/r8ApG7z_6AA


Τα τραγούδια του ήταν συνώνυμο της 
εξέγερσης κατά της Χούντας

Κατά τη διάρκεια της επταετίας το να ακούει κάποιος τραγούδια

του Μίκη Θεοδωράκη αποτελούσε αιτία σύλληψης. Αυτά τα

τραγούδια του συνδέθηκαν στη συνέχεια με την εξέγερση του

Πολυτεχνείου. Τραγούδια που είχε συνθέσει ο ίδιος τη μουσική,

όπως τα «Ένα το χελιδόνι», «Είμαστε δυο», «Της Δικαιοσύνης

Ήλιε Νοητέ», «Το Γελαστό Παιδί», «Όταν Σφίγγουν το Χέρι»

και πολλά άλλα... Και βέβαια τραγούδια όπως το «Σφαγείο» ή το

«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις» αποτυπώνουν πλήρως το κλίμα

αντίστασης στη χούντα.



18 ΝΟΕΜΒΡΗ

Ήταν 18 Νοέμβρη

πέρα στο Μακρούν μπροστά

φτάσαν ταχτικοί χακένιοι

με τα μεταγωγικά.

Τα παιδιά τους καρτερούσαν

του στρατού λαΐκού

και με τις χειροβομβίδες

τους εκάναν τ’ αλατιού.

Καλλιτέχνης: Μαρία Φαραντούρη

Άλμπουμ: Ένας Όμηρος

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Brendan Behan Ρώτας 

Βασίλης

https://youtu.be/rx_UqlZwj5Y

https://www.greeklyrics.gr/all-librettists?view=single&tpl_view=librettist&id=1187712191
https://www.greeklyrics.gr/all-librettists?view=single&tpl_view=librettist&id=1187712191
https://youtu.be/rx_UqlZwj5Y


ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ

Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή

για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή

Θέλει νεκροί χιλιάδες να `ναι στους τροχούς

Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Θεέ μου Πρωτομάστορα μ’ έχτισες μέσα στα βουνά

Θεέ μου Πρωτομάστορα μ’ έκλεισες μες στη θάλασσα!

Πάρθηκεν από μάγους το σώμα του Μαγιού

Το `χουνε θάψει σ’ ένα μνήμα του πέλαγου

σ’ ένα βαθύ πηγάδι το `χουνε κλειστό

μύρισε το σκοτάδι κι όλη η άβυσσος

Θεέ μου Πρωτομάστορα μέσα στις πασχαλιές και Συ

Θεέ μου Πρωτομάστορα μύρισες την Ανάσταση

Καλλιτέχνης: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Άλμπουμ: Το Άξιον Εστί

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Οδυσσέας Ελύτης

https://youtu.be/7biQLcP5CHg

https://youtu.be/7biQLcP5CHg


ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Ήταν πρωί του Αυγούστου κοντά στη ροδαυγή

βγήκα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη

βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτικά θρηνεί

σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί

Είχεν αντρεία και θάρρος και αιώνια θα θρηνώ

το πηδηχτό του βήμα το γέλιο το γλυκό

ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή

σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί

Μόνο να `ταν σκοτωμένο στου αρχηγού το πλάι

και μόνον από βόλι Εγγλέζου να `χε πάει

κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή

θα ‘ταν τιμή μου που `χασα το γελαστό παιδί

Βασιλικιά μου αγάπη μ’ αγάπη θα στο λέω

για το ό,τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω

γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέκανες εσύ

δόξα τιμή στ’ αξέχαστο γελαστό παιδί.

https://youtu.be/4U38BojiZoo

Καλλιτέχνης: Ντόρα Γιαννακοπούλου

Άλμπουμ: Μαγική Πόλις

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Brendan Behan Ρώτας 

Βασίλης

https://youtu.be/4U38BojiZoo
https://www.greeklyrics.gr/all-composers?view=single&tpl_view=composer&id=5144
https://www.greeklyrics.gr/all-librettists?view=single&tpl_view=librettist&id=1187712191


ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ

και μυρσίνη εσύ δοξαστική

Μη παρακαλώ σας μη

μη τη λησμονάτε τη χώρα μου

Αετόμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά

στα ηφαίστεια κλήματα σειρά

Και τα σπίτια πιο λευκά

στου γλαυκού το γειτόνεμα!

Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό

τα γυρίζω πίσω απ’ τον καιρό

Τους παλιούς μου φίλους καλώ

με φοβέρες και μ’ αίματα

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ

και μυρσίνη εσύ δοξαστική

Μη παρακαλώ σας μη

μη τη λησμονάτε τη χώρα μου.

Καλλιτέχνης: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Άλμπουμ: Το Άξιον Εστί

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Οδυσσέας Ελύτης

https://youtu.be/jzadL5xF6lg

https://youtu.be/jzadL5xF6lg


ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ

Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις

εκεί που πάει να σκύψει

με το σουγιά στο κόκκαλο

με το λουρί στο σβέρκο

Να τη πετιέται από ‘ξαρχής

κι αντριεύει και θεριεύει

και καμακώνει το θεριό

με το καμάκι του ήλιου

Καλλιτέχνης: Μαρία Δημητριάδη

Άλμπουμ: 18 Λιανοτράγουδα της 

πικρής πατρίδας

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Γιάννης Ρίτσος

https://youtu.be/ImimvEuvRjc

https://youtu.be/ImimvEuvRjc


ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ

Όταν σφίγγουν το χέρι

ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο

Όταν χαμογελάνε

ένα μικρό χελιδόνι

φεύγει μέσα απ’ τ’ άγρια γένια τους

Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται

η ζωή τραβάει την ανηφόρα

με σημαίες, με σημαίες

με σημαίες και με ταμπούρλα

Η ζωή τραβάει την ανηφόρα

με σημαίες, με σημαίες

με σημαίες και με ταμπούρλα

Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται

η ζωή τραβάει την ανηφόρα

με σημαίες, με σημαίες

με σημαίες και με ταμπούρλα
https://youtu.be/FxkaY6_adgQ

Καλλιτέχνης: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Άλμπουμ: Ρωμιοσύνη

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Γιάννης Ρίτσος

https://youtu.be/FxkaY6_adgQ


ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο

μετρώ τους χτύπους τον πόνο μετρώ

είμαι θρεφτάρι μ’ έχουν κλείσει στο σφαγείο

σήμερα εσύ αύριο εγώ

Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα

μετρώ τους χτύπους το αίμα μετρώ

πίσω απ’ τον τοίχο πάλι θα ‘μαστε παρέα

τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ

Που πάει να πει

σ’ αυτή τη γλώσσα τη βουβή

βαστάω γερά, κρατάω καλά

Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι

τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ

τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι

και το κελί μας κόκκινο ουρανό

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι

και το κελί μας κόκκινο ουρανό

Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα

μετρώ τους χτύπους το αίμα μετρώ

πίσω απ’ τον τοίχο πάλι θα ‘μαστε παρέα

τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ

Που πάει να πει

σ’ αυτή τη γλώσσα τη βουβή

βαστάω γερά, κρατάω καλά

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι

και το κελί μας κόκκινο ουρανό

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι

και το κελί μας κόκκινο ουρανό

https://youtu.be/CKBvVYDviZ4

Καλλιτέχνης: Μίκης Θεοδωράκης

Άλμπουμ: Τα τραγούδια του Αντρέα

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Μίκης Θεοδωράκης

https://youtu.be/CKBvVYDviZ4


ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΟ

Είμαστε δυο, είμαστε δυο,

η ώρα σήμανε οχτώ

κλείσε το φως, χτυπά φρουρός,

το βράδυ θα ‘ρθουνε ξανά

έμπα μπροστά, έμπα μπροστά

και οι άλλοι πίσω ακολουθούν

μετά σιωπή και ακολουθεί

το ίδιο τροπάρι το γνωστό

Βαράνε δυο, βαράνε τρεις,

βαράνε χίλιοι δεκατρείς

Πονάς εσύ, πονάω εγώ,

μα ποιος πονάει πιο πολύ

θα ‘ρθει καιρός να μας το πει

Είμαστε δυο, είμαστε τρεις,

είμαστε χίλιοι δεκατρείς

Καβάλα πάμε στον καιρό

με τον καιρό με την βροχή

το αίμα πήζει στην πληγή

ο πόνος γίνεται καρφί

Είμαστε δυο, είμαστε τρεις,

είμαστε χίλιοι δεκατρείς

Καβάλα πάμε στον καιρό

με τον καιρό με την βροχή

το αίμα πήζει στην πληγή

ο πόνος γίνεται καρφί

Ο εκδικητής ο λυτρωτής

είμαστε δυο, είμαστε τρεις

είμαστε χίλιοι δεκατρείς

https://youtu.be/yQTFSKyL65k

Καλλιτέχνης: Αντώνης Καλογιάννης

Άλμπουμ: Τα τραγούδια του Αντρέα

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός: Μίκης Θεοδωράκης

https://youtu.be/yQTFSKyL65k




«Προσωπικά στηρίχτηκα σε δύο

άξονες: στην πνευματική καλλιέργεια

και στην εκπλήρωση του χρέους

απέναντι στους άλλους, στην κοινωνία

που ζω, στην πατρίδα μου και γενικά

σε όλους τους συνανθρώπους μου,

πάνω από σύνορα. Και μπορώ να πω

ότι ο δρόμος αυτός που επέλεξα, μου

πρόσφερε ψυχική γαλήνη, πνευματική

απόλαυση και ανθρώπινη ευτυχία».




