1960 - 1974

1961
- Εγκαινιάζει τις «λαϊκές συναυλίες» με το συγκρότημα του για πρώτη φορά σε
ανοιχτούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Στις συναυλίες αυτές συμμετέχουν και έρχονται σ'
επαφή με το κοινό πολλοί ποιητές απαγγέλλοντας τα ποιήματα τους.
- Ο Μίκης παίρνει, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού.
- 29/10: Ο Καραμανλής κερδίζει τις εκλογές που χαρακτηρίστηκαν εκλογές νοθείας.
1962
- Καλοκαίρι: Εκδηλώνεται στο Μίκη η φυματίωση. Περνά δύο μήνες στο σανατόριο
Εδουάρδος VII στο Λονδίνο κι άλλους δύο σε ένα σανατόριο κοντά στην Αθήνα.
- Μετά το πέρας της νοσηλείας του ιδρύει τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών (ΜΟΑ).
- Με τη ΜΟΑ παρουσιάζει συμφωνικά έργα της προκλασικής περιόδου (έργα Μπαχ,
Βιβάλντι, Χέντελ, Περγκολέζι κ.ά.) σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να εξοικειώσει το
ευρύτερο ελληνικό κοινό με τη συμφωνική μουσική.
- Ανεβαίνει το θεατρικό έργο του «Το Τραγούδι τον Νεκρού Αδελφού», αφιερωμένο
στην ενότητα του ελληνικού λαού, ενώ ακόμα είναι νωπές οι συνέπειες του εμφυλίου
πολέμου. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να δημιουργήσει μια μουσική τραγωδία βασισμένη
στη λαϊκή μουσική.
- Ηχογραφεί δύο τραγούδια του με την Εντίθ Πιάφ.
- Γράφει τη μουσική για την ταινία του Ντασέν Φαίδρα, με τη Μελίνα Μερκούρη και τον
Αντονι Πέρκινς.
- Κυκλοφορεί το βιβλίο του για την Ελληνική Μουσική με τα κυριότερα άρθρα του που
δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο το 1952 και το 1953 και τις κυριότερες απόψεις του για
τη μουσική, για διάφορα έργα του και για τα ελληνικά μουσικά πράγματα.
1963
- 21/4: Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη διοργανώνει την Α' Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης. Η πορεία απαγορεύεται. Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συλλαμβάνονται,
ανάμεσα τους και ο Μίκης. Μόνος του ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης, που
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προστατεύεται από τη βουλευτική ασυλία, συνεχίζει την πορεία έως το τέρμα της.
- 22/5: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δέχεται θανάσιμο χτύπημα από παρακρατικούς σε
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
- 28/5: Χιλιάδες άνθρωποι συνοδεύουν τη σορό του Λαμπράκη, φωνάζοντας «Ο
Λαμπράκης ζει». Ο Μίκης θα γράψει στην Αθηναϊκή «..Χάνοντας τον Λαμπράκη, κερδίσαμε
χιλιάδες νέους Λαμπράκηδες, χιλιάδες ήλιους που θα θερμαίνουν και θα φωτίζουν τη μνήμη
του.»
- 1/6: Η πολιτική αναταραχή φουντώνει με αποτέλεσμα ο Καραμανλής να αυτοεξοριστεί
στο Παρίσι.
- 8/6: Ο Μίκης και είκοσι Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και
δημοσιογράφοι ιδρύουν το Κίνημα Νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ). Εκλέγεται
πρόεδρος, και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία. Ιδρύονται πολιτιστικές
λέσχες σε όλη την Ελλάδα.
- 3/11: Βουλευτικές εκλογές. Νικητής της εκλογικής αναμέτρησης αναδεικνύεται η ΕΚ
του Γεωργίου Παπανδρέου, χωρίς όμως να πετύχει κυβερνητική πλειοψηφία. Απαραίτητος ο
δεύτερος γύρος των εκλογών.
1964
- 16/2: Νέες βουλευτικές εκλογές. Ο Μίκης εκλέγεται βουλευτής ΕΔΑ στη Β' εκλογική
περιφέρεια Πειραιά. Η Ένωση Κέντρου κερδίζει τις εκλογές και σχηματίζει κυβέρνηση.
- Ο Μίκης εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, που
σχηματίζεται από τη συγχώνευση της Νεολαίας ΕΔΑ και του ΔΚΝΓΛ. Aσχολείται τόσο με τα
καλλιτεχνικά όσο και με τα πολιτικά.
- Καλοκαίρι: Συνθέτει τη μουσική για την ταινία του Κακογιάννη «Ζορμπάς».
- Οκτώβριος: Πρώτη εκτέλεση του λαϊκού ορατόριου «Αξιον Εστί».
1965
- 15/7: Συνταγματική κρίση. Το παλατιανό πραξικόπημα. Παραίτηση του Γ. Παπανδρέου.
Ιουλιανά.
- 21/7: Δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα από μία δακρυγόνο χειροβομβίδα γκαζιού που τον
βρίσκει στο κεφάλι. Η αστυνομία σπεύδει να εξαφανίσει το πτώμα. Ο Μίκης γράφει το
ομόνυμο τραγούδι.
- Στο Μίκη απονέμεται το βραβείο Sibelius από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι
Pablo Casals, Darius Milhaud και Zoltan Kodaly.
- Πρώτη δισκογραφική συνεργασία με τη Μαρία Φαραντούρη με το Mauthausen του
Ιάκωβου Καμπανέλλη.
1966
- 22/5: Χιλιάδες Έλληνες και ξένοι παίρνουν μέρος στη Β' Μαραθώνια Πορεία για την
Ειρήνης που διοργανώνεται Αθήνα προς τιμή της τρίτης επετείου από τη δολοφονία του
Λαμπράκη.
- 4/10: Αρχίζει η εκδίκαση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Λαμπράκη στη
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Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα, και παράλληλα, εκδικάζεται η υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ.
- Ιδρύει τη Συμφωνική Ορχήστρα Πειραιώς με την οποία διευθύνει έργα κλασικής και
μετακλασικής μουσικής.
- Κυκλοφορεί το έργο του Ρωμιοσύνη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και ερμηνεία Γρηγόρη
Μπιθικώτση.
1967
- 21/4: Στις 4 τα ξημερώματα κηρύσσεται το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών. Ο
Μίκης περνά στην παρανομία. Στις 6 το πρωί συντάσσει, μια πρώτη έκκληση για αντίσταση.
- 23/4: Ο Μίκης δημοσιεύει μια δεύτερη έκκληση για αντίσταση και γράφει τα πρώτα
τραγούδια αντίστασης. Η μουσική του απαγορεύεται με ειδικό διάταγμα (διάταγμα
13/1.6.67) του Οδυσσέα Αγγελή.
- 28/4: Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Μίκης συναντιέται με τους Λαμπράκηδες που ξέφυγαν
των συλλήψεων. Αποφασίζουν να ιδρύσουν το Πατριωτικό Μέτωπο. O Μίκης ορίζεται
Πρόεδρος του ΠΑΜ.
- 21/8: Ο Μίκης συλλαμβάνεται και οδηγείται στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών.
- 2/11: Ξεκινά απεργία πείνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή δεν προσάγεται στη δίκη
των συλληφθέντων συντρόφων από το ΠΑΜ. Δέκα μέρες αργότερα οδηγείται στο
νοσοκομείο των φυλακών Αβέρωφ.
- 15/11: Αρχίζει -χωρίς τον Μίκη- η δίκη κατά των 31 κατηγορουμένων του ΠΑΜ ενώπιον
του στρατοδικείου Αθηνών. Πρόκειται για τη δίκη του Θεοδωράκη απουσία του Θεοδωράκη.
- 24/12: Στις φυλακές Αβέρωφ γράφει το έργο «Επιφάνια Αβέρωφ».
1968
- 27/1: Χάρη στις διεθνείς πιέσεις, ο Μίκης αποφυλακίζεται και τίθεται κατ' οίκον
περιορισμός στο Βραχάτι.
- 13/8: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Παπαδόπουλου από τον νεαρό
φοιτητή Αλέκο Παναγούλη.
- 21/8: Ο Μίκης οδηγείται μαζί με την οικογένεια του εξορία στη Ζάτουνα της Αρκαδίας.
- Στη Ζάτουνα. θεμελιώνει θεωρητικά τη «Μετασυμφωνική Μουσική» και αναπτύσσει τη
φόρμα «Τραγούδι-Ποταμός». Μέχρι το 1969 συνθέτει 11 κύκλους με τον τίτλο Αρκαδίες.
- Με διάφορους τρόπους κατορθώνει να στέλνει μαγνητοταινίες με καινούργια έργα του
στο εξωτερικό, όπου βρίσκεται και τα παρουσιάζει η Μαρία Φαραντούρη. Τα έργα αυτά
μεταδίδονται από ξένους σταθμούς (ΒΒC, Deutche Welle, Φωνή της Αλήθειας κ.ά.) και
ακούγονται στην Ελλάδα.
1969
- 19/10: Ο Μίκης μεταφέρεται από τη Ζάτουνα και φυλακίζεται στο στρατόπεδο
Ωρωπού.
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- Ιδρύεται διεθνής επιτροπή για την απελευθέρωση του από τον Σοστακόβιτς.
Συμμετέχουν οι Arthur Miller, Leonard Berstein, Edward Albee, Harry Belafonte κ.ά. Οι
συνθέτες Hans Werner και Paul Dessau του αφιερώνουν έργα τους.
1970
- 9/4: Η φυματίωση υποτροπιάζει και ο Μίκης εισάγεται στο σωφρονιστικό νοσοκομείο
Σωτηρία.
- 13/4: Μετά τη διεθνή κινητοποίηση η Χούντα απελευθερώνει το Μίκη για να φύγει στο
εξωτερικό αλλά κρατά την οικογένειά του. Τον παραλαμβάνει ο Γάλλος πολιτικός Ζαν-Ζακ
Σερβάν-Σρεμπέρ και τον μεταφέρει στο Παρίσι.
- 29/4: Συνέντευξη Τύπου του Μίκη στο Παρίσι: κατηγορεί τη Χούντα για καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παρουσιάζει ένα αντιδικτατορικό πρόγραμμα που
διαρθρώνεται σε εννέα σημεία.
- 11/5: Φυγαδεύεται η οικογένεια του Μίκη με την βοήθεια φίλων του από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, δια θαλάσσης μέσω Τουρκίας.
- Ο Μίκης ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία. Παρουσιάζει τα έργα που είχε συνθέσει κατά
το διάστημα της παρανομίας, της φυλακής και της εξορίας σε αμέτρητες συναυλίες σ' όλο
τον κόσμο αφιερωμένες στον αντιδικτατορικό αγώνα και την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι συναυλίες του γίνονται βήμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης
και για τους άλλους λαούς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: Ισπανούς,
Πορτογάλους, Ιρανούς, Κούρδους, Τούρκους, Χιλιανούς, Παλαιστίνιους.
1971
- Φεβρουάριος. Ο Μίκης ιδρύει το Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο (ΕΑΣ) που στόχο του
έχει να συνασπίσει όλες τις αντιδικτατορικές δυνάμεις.
- 2/5: Πρώτη εκδήλωση του ΕAΣ στο Ντίσελντορφ.
- Αύγουστος: Θάνατος του Γιώργου Σεφέρη. Η κηδεία του γίνεται αφορμή για μια μαζική
εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς. Το πλήθος τραγουδά ποιήματα του
εκλιπόντος, που έχει μελοποιήσει ο Μίκης.
1972
- 5/3: Ο Μίκης αποχωρεί από το ΚΚΕ Εσωτερικού, με το οποίο είχε συνταχθεί μετά το
σχίσμα του ΚΚΕ στις δύο παρατάξεις. Συνεχίζει τις περιοδείες του, που είναι ταυτόχρονα
κάλεσμα στην αντίσταση και τον αγώνα.
- Αρχίζει τη σύνθεση του Canto General, σε ποίηση του Pablo Neruda μελοποιώντας
αρχικά 7 μέρη.
- Επισκέπτεται το Ισραήλ δίνοντας συναυλίες. Συναντάται με τον τότε Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης Αλόν, που του ζητά να μεταφέρει μήνυμα στον Αραφάτ. Πραγματικά
αμέσως μετά συναντάται με τον Αραφάτ, στον οποίο επιδίδει το μήνυμα της Ισραηλινής
Κυβέρνησης και προσπαθεί να τον πείσει να αρχίσει συζητήσεις με την άλλη πλευρά. Από
τότε συνέβη πολλές φορές να παίξει τον ρόλο του άτυπου πρεσβευτή μεταξύ των δύο
πλευρών.
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1973
- Μίκης μελοποιεί τα 18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου, τις
Μπαλάντες του Μανόλη Αναγνωστάκη και τη μουσική για το φιλμ Σέρπικο του Σίντνεϊ
Λούμετ.
- 1/6: Αξιωματικοί του Ναυτικού στασιάζουν κατά του καθεστώτος. Ο Παπαδόπουλος
οργανώνει δημοψήφισμα και καταλύει τη μοναρχία.
- 29/8: Ο Παπαδόπουλος ορκίζεται πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξαγγέλλει αμνηστία.
- 11/9: Πραξικόπημα στη Χιλή. Ο Σαλβατόρε Αλιέντε, ο εκλεγμένος πρόεδρος,
δολοφονείται και ο Στρατηγός Πινοσέτ εγκαθιδρύει μια αιμοσταγή δικτατορία,
- 23/9: Θάνατος του Πάμπλο Νερούδα. Ο Μίκης βρίσκεται εκείνη την εποχή στη Λατινική
Αμερική, με σκοπό να παρουσιάσει το Canto General στη Χιλή. Η εκτέλεση του έργου θα
πραγματοποιηθεί είκοσι χρόνια αργότερα.
- 17/11: Εξέγερση του Πολυτεχνείου. Βίαιη καταστολή.
- 25.11: Ο Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και τοποθετεί τον Στρατηγό Γκιζίκη
επικεφαλής του κράτους.
1974
- 15/7: Χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο.
- 20/7: Εισβολή των Τούρκων στη Κύπρο. Εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο.
- 23/7: Κατάρρευση της χούντας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καλείται να επιστρέψει
από την εξορία του και να αναλάβει το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης.
- 24/7: Ο Μίκης επιστρέφει στην Ελλάδα, θριαμβευτική υποδοχή στην Αθήνα.
- 10/10: Πρώτες συναυλίες του Μίκη στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τα απαγορευμένα μέχρι
τότε έργα του σε μεγάλες συναυλίες, σε στάδια, σ' όλη την Ελλάδα (γήπεδο Καραϊσκάκη,
Παναθηναϊκού, Καυταντζόγλειο κ.λπ.).
- 17/11: Πρώτες βουλευτικές εκλογές. Νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κ. Καραμανλής
πετυχαίνει κυβερνητική πλειοψηφία.
- 8/12: Δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος. Η μοναρχία καταργείται οριστικά.
Η Ελλάδα αποχωρεί από το ΝΑΤΟ.

5/5

