
anului”. Primele sale partituri internaționale pentru filmul Ill Met by Moonlight și Luna de 

Miel, regizori: Michael Powell și Emeric Pressburger, au avut succes: melodia titlului 

Honeymoon a devenit parte a repertoriului The Beatles. 

Lucrări notabile până în 1960 Muzică de cameră: patru cvartete de coarde; Trio pentru pian, 

vioară, violoncel; Little Suite pentru pian; Sonatina pentru pian; Sonatine nr.1 și nr.2 pentru 

vioară și pian; Muzică simfonică: Assi-Gonia (mișcare simfonică; Concert pentru pian 

"Helicon"; Simfonia nr. 1 (Proti Simfonia); Suitele nr. 1, 2 și 3 pentru orchestră; La Vie et la 

Mort / Live and Death (pentru voce și corzi) ); Œdipus Tyrannos (pentru corzi; mai târziu 

pentru cvartet și orchestră simfonică); Concert pentru pian; Balete: Carnaval grecesc; Le Feu 

aux Poudres; Les Amants de Teruel; Antigona; Scoruri cinematografice: Batalionul Barefoot 

(Greg Tallas); Ill Met by Moonlight and Honeymoon (Powell și Pressburger); Fețe în 

întuneric (David Eady). 

În 1960, Theodorakis s-a întors în Grecia și a rădăcinilor sale în muzica greacă: cu ciclul său 

de cântece Epitaphios a început a treia perioadă a compoziției sale și a contribuit la o revoluție 

culturală în țara sa. [37] Cele mai semnificative și influente lucrări ale sale se bazează pe 

poezia greacă și mondială - Epiphania (Giorgos Seferis), Little Kyklades (Odysseas Elytis), 

Axion Esti (Elytis), Mauthausen (Iakovos Kambanellis), Romiossini (Yannis Ritsos) și 

Romancero Gitano (Federico García Lorca) - a încercat să redea muzicii grecești o demnitate 

pe care, în percepția sa, o pierduse. El și-a dezvoltat conceptul de „muzică metasimfonică” 

(compoziții simfonice care depășesc statutul „clasic” și amestecă elemente simfonice cu 

cântece populare, orchestră simfonică occidentală și instrumente populare grecești). 

A fondat Mica Orchestră din Atena și Societatea Muzicală din Pireu, a susținut multe, multe 

concerte în toată Grecia și în străinătate ... și s-a implicat în mod firesc în politica țării sale de 

origine. După asasinarea lui Gregoris Lambrakis în mai 1963, el a fondat Tineretul Democrat 

Lambrakis („Lambrakidès”) și a fost ales președinte al acesteia. [38] Sub impulsul lui 

Theodorakis, a început o vastă mișcare culturală renascentistă și a devenit cea mai mare 

organizație politică din Grecia cu peste 50.000 de membri. [39] După alegerile din 1964, 

Theodorakis a devenit membru al Parlamentului grec, asociat cu partidul de stânga EDA. 

Datorită ideilor sale politice, compozitorul a fost înscris pe lista neagră de către unitatea 

culturală; în momentul celei mai mari glorii artistice, un număr mare de piese ale sale erau 

cenzurate înainte de studio sau nu erau permise la posturile de radio. 

În 1964, a scris muzica pentru filmul lui Michael Cacoyiannis Zorba Grecul, a cărui temă 

principală, de atunci, există ca marcă comercială pentru Grecia. Este, de asemenea, cunoscut 

sub numele de "dans Syrtaki", inspirat din dansurile tradiționale cretane vechi. 

  

Principalele lucrări ale acestei perioade Cicluri de cântece: Epitaphios (Ritsos); Archipelagos 

(Cântecele insulelor), Politia A & B (Cântecele orașului), Epifania (Giorgos Seferis, Premiul 

Nobel 1963), Mikres Kyklades (Elytis), Chrysoprasino Fyllo (frunza verde-aurie), 

Mauthausen (Iakovos Kambanellis), Romiossini (Ritsos), Thalassina Feggaria (Lunile Mării) 

Oratorio: To Axion Esti  (Elytis, Premiul Nobel 1979), cf. Theodorakis despre Axion Esti. 

Muzică pentru scenă: Ostaticul (Brendan Behan); Balada fratelui mort (Theodorakis); 

Omorphi Poli (Orașul Frumos); Maghiki Poli (Orașul magic); I Gitonia ton Angelon 

(Cartierul îngerilor, Iakovos Kambanellis) Partituri film: Phaedra (Jules Dassin), The Lovers 

of Teruel (Raymond Rouleau), Five Miles to Midnight (Anatole Litvak), Electra și Zorba the 

Greek (Michalis Cacoyannis), To Nisi tis Afroditis (Harilaos Papadopoulos) „Trilogia 

Mauthausen”, cunoscută și sub numele de „Balada lui Mauthausen”, o serie de cântece cu 

versuri bazate pe poezii scrise de poetul grec Iakovos Kambanellis. A fost descrisă ca „cea 

mai frumoasă operă muzicală scrisă vreodată despre Holocaust” și ca „o melodie rafinată, 

obsedantă și pasională, care mută cuvintele afectante ale lui Kambanellis la un nivel și mai 

înalt”. De asemenea, a fost descrisă ca fiind cea mai bună lucrare a lui Theodorakis. 


