
Michail "Mikis" Theodorakis (în greacă: Μιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης [ˈmicis θeoðoˈɾacis]; 

29 iulie 1925 - 2 septembrie 2021) a fost un compozitor și un liric grecesc, creditat cu peste 

1.000 de lucrări. A compus pentru filmele Zorba the Greek (1964), Z (1969) și Serpico 

(1973). A compus „Trilogia Mauthausen”, cunoscută și sub numele de „Balada lui 

Mauthausen”, care a fost descrisă drept „cea mai frumoasă operă muzicală scrisă vreodată 

despre Holocaust” și, probabil, cea mai bună lucrare a sa . Până la moartea sa, a fost 

considerat cel mai cunoscut compozitor viu din Grecia.  A fost distins cu Premiul Lenin 

pentru Pace.  

Din punct de vedere politic, a fost asociat cu stânga din cauza legăturilor sale de lungă durată 

cu Partidul Comunist din Grecia (KKE). A fost deputat pentru KKE între 1981 și 1990. Cu 

toate acestea, în 1989 a candidat independent în cadrul partidului de centru-dreapta Noua 

Democrație, pentru ca țara să iasă din criza politică creată din cauza numeroaselor 

scandalurile guvernului lui Andreas Papandreou,  și au ajutat la înființarea unei mari coaliții 

între conservatori, socialiști și stângaci. În 1990 a fost ales în parlament (la fel ca în 1964 și 

1981), a devenit ministru al guvernului sub Constantin Mitsotakis și a luptat împotriva 

drogurilor și terorismului și pentru cultură, educație și relații mai bune între Grecia și Turcia. 

El a continuat să vorbească în favoarea cauzelor de stânga, a relațiilor greco-turco-cipriote și 

împotriva războiului din Irak. El a fost o voce cheie împotriva juntei grecești din 1967–1974, 

care l-a închis și i-a interzis cântecele. 

Mikis Theodorakis s-a născut pe insula greacă Chios și și-a petrecut anii copilăriei în orașe 

grecești provinciale, inclusiv Mitilene, Cefalonia,  Patras,  Pyrgos, și Tripoli.  Tatăl său, 

avocat și funcționar public, era din micul sat Galatas de pe Creta, iar mama sa, Aspasia 

Poulakis, era dintr-o familie etnică greacă din Çeșme, în ceea ce este acum Turcia.  A fost 

crescut cu muzica populară greacă și a fost influențat de liturghia bizantină; în copilărie 

vorbise deja despre devenirea sa ca viitor compozitor. 

  

Fascinația sa pentru muzică a început în copilăria timpurie; s-a învățat să scrie primele sale 

melodii fără acces la instrumente muzicale. A luat primele lecții de muzică la Patras și Pyrgos, 

unde a fost prieten din copilărie cu George Pavlopoulos,  iar la Tripoli, Peloponez, a susținut 

primul său concert la vârsta de șaptesprezece ani. S-a dus la Atena în 1943 și a devenit 

membru al unei unități de rezervă a ELAS și a condus o trupă în lupta împotriva drepturilor 

britanice și grecești în Dekemvriana.  În timpul războiului civil elen a fost arestat, trimis în 

exil pe insula Icaria  și apoi deportat în insula Makronisos, unde a fost torturat și îngropat de 

două ori în viață. 

În perioadele în care nu era obligat să se ascundă, să nu fie exilat sau închis, a studiat din 1943 

până în 1950 la Conservatorul din Atena sub Filoktitis Economidis. În 1950, și-a terminat 

studiile și a susținut ultimele două examene „cu brio”.  A plecat în Creta, unde a devenit 

„șeful școlii de muzică din Chania” și a fondat prima sa orchestră.  În acest moment a încheiat 

ceea ce a numit prima perioadă a scrierii sale muzicale.  

Studii la Paris La Paris, 1967 În 1953, Theodorakis s-a căsătorit cu Myrto Altinoglou.  În anul 

următor, au călătorit la Paris, unde a intrat în Conservator și a studiat analiza muzicală sub 

Olivier Messiaen  și dirijat sub Eugene Bigot.  Timpul său la Paris, 1954–1959, a fost a doua 

sa perioadă de scriere muzicală. Lucrările sale simfonice: un concert pentru pian, prima sa 

suită, prima sa simfonie și partituri pentru balet: Carnavalul grecesc, Le Feu aux Poudres, Les 

Amants de Teruel, au primit aprecieri internaționale. În 1957, a câștigat medalia de aur la 

Festivalul de muzică din Moscova; Președintele juriului a fost Dmitri Șostakovici. 

În 1959, după spectacolele de succes ale baletului Antigona al lui Theodorakis la Covent 

Garden din Londra, compozitorul francez Darius Milhaud l-a propus pentru premiul 

American Copley Music - un premiu al „Fundației William și Noma Copley”, care ulterior și-

a schimbat denumită „Fundația Cassandra” drept „Cel mai bun compozitor european al 


