
În timpul dictaturii Fotografie a lui Mikis Theodorakis M. Theodorakis (1971) La 21 aprilie 

1967, o junță (regimul colonelilor) a preluat puterea într-un putch. Theodorakis a intrat în 

clandestinitate și a fondat „Frontul Patriotic” (PAM). La 1 iunie, colonelii au publicat 

„Decretul armatei nr. 13”, care interzicea redarea și chiar ascultarea muzicii sale. Theodorakis 

a fost arestat la 21 august [45] și închis pentru cinci luni. După eliberarea sa la sfârșitul lunii 

ianuarie 1968, a fost alungat în august la Zatouna împreună cu soția sa, Myrto, și cei doi copii 

ai lor, Margarita și Yorgos. [46] Mai târziu a fost internat în lagărul de concentrare din 

Oropos. 

O mișcare de solidaritate internațională, condusă de personalități precum Dmitri Șostakovici, 

Leonard Bernstein, Arthur Miller și Harry Belafonte a cerut eliberarea lui Theodorakis. La 

cererea politicianului francez Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui Theodorakis i s-a permis să 

se exileze la Paris la 13 aprilie 1970. Zborul lui Theodorakis a plecat în secret dintr-un 

aeroport privat deținut de Onassis în afara Atenei. A ajuns la Aeroportul Le Bourget, unde s-a 

întâlnit cu Costa Gavras, Melina Mercouri și Jules Dassin. Theodorakis a fost imediat 

spitalizat, deoarece suferea de tuberculoză. [48] Soția și copiii lui i s-au alăturat o săptămână 

mai târziu în Franța, după ce au călătorit din Grecia prin Italia cu o barcă. 

Principalele lucrări sub dictatură Cicluri de cântece: Ta Laïka (Cântecele populare, Manos 

Elefteriou); [50] O Ilios ke o Chronos (Soare și timp, Theodorakis); Cântece pentru Andreas 

(Theodorakis); Arcadies I-X; Nichta Thanatou (Nopțile morții, Manos Elefteriou); Oratorios: 

Ephiphania Averoff Giorgos Seferis, State of Siege (Marina = Rena Hadjidakis), March of the 

Spirit (Angelos Sikelianos), Raven (Seferis, după Edgar Allan Poe); Partitura filmului: Z 

(Costa-Gavras). 

Rezistența în exil În timp ce era în exil, Theodorakis a luptat timp de patru ani pentru 

răsturnarea colonelilor. El și-a început turneele mondiale și a susținut sute de concerte pe toate 

continentele ca parte a luptei sale pentru restabilirea democrației în Grecia. Mikis Theodorakis 

la un concert din Cezareea, Israel, în anii '70. El i-a cunoscut pe Pablo Neruda și Salvador 

Allende și le-a promis să compună versiunea sa a Cântului general al lui Neruda. A fost primit 

de Gamal Abdel Nasser și Tito, Yigal Allon și Yasser Arafat, în timp ce François Mitterrand, 

[51] Olof Palme și Willy Brandt i-au devenit prieteni. Pentru milioane de oameni, 

Theodorakis a fost simbolul rezistenței împotriva dictaturii grecești. 

Principalele opere scrise în exil Cicluri de cântece: 18 lianotragouda tis pikris patridas (18 

Cântece scurte ale Țării Amare, Yiannis Ritsos), Ballade (Manolis Anagnostakis), Tis exorias 

(Cântece ale exilului) Oratorio: Canto General, numai secțiunile 3-6 (Pablo Neruda) Partituri 

film: Femeile troiene (M. Cacoyannis); Statul de asediu (Costa-Gavras); Serpico (Sidney 

Lumet). 

Întoarcerea în Grecia Theodorakis în vizită în Germania de Est, mai 1989 După căderea 

colonelilor, Mikis Theodorakis s-a întors în Grecia la 24 iulie 1974 pentru a-și continua 

munca și turneele sale de concerte, atât în Grecia, cât și în străinătate. [53] În același timp, a 

participat la afaceri publice. În 1978, prin articolul său Pentru o aripă de stânga unită, el „a 

stârnit viața politică greacă. 

Propunerea sa de unificare a celor trei partide din fosta Stânga Unită - care ieșise din Frontul 

de Eliberare Națională (NLF) - fusese acceptată de Partidul Comunist Grec, care ulterior l-a 

propus ca candidat la funcția de primar al Atenei în 1978 alegeri. "(Andreas Brandes) [54] 

Ulterior a fost ales de mai multe ori în Parlamentul grec (1981–1986 și 1989–1993) și timp de 

doi ani, din 1990 până în 1992, a fost ministru în guvernul lui Constantin Mitsotakis. După 

demisia sa ca membru al parlamentului grec, a fost numit director muzical general al Corului 

și al celor două orchestre ale Radio-ului de stat elen (ERT), pe care le-a reorganizat și cu care 

a întreprins turnee de concert de succes în străinătate. 


