
El s-a angajat să sensibilizeze opinia internațională cu privire la drepturile omului, la 

problemele de mediu și la nevoia de pace și, din acest motiv, a inițiat, împreună cu autorul, 

muzicianul, cântărețul și cineastul turc Zülfü Livaneli, Societatea de prietenie greco-turcă. 

Din 1981, Theodorakis a început cea de-a patra perioadă a scrierii sale muzicale, timp în care 

a revenit la muzica simfonică, în timp ce continua să compună cicluri de cântece. Cele mai 

semnificative lucrări ale sale scrise în acești ani sunt a doua, a treia, a patra și a șaptea 

simfonie, majoritatea fiind interpretate pentru prima dată în fosta Republică Democrată 

Germană între 1982 și 1989. În această perioadă a primit Premiul Lenin pentru Pace. A 

compus prima sa operă Kostas Kariotakis (Metamorfozele lui Dionis) și baletul Zorba Grecul, 

premiat în Arena din Verona în timpul Festivalului Verona 1988. În această perioadă, el a 

scris și cele cinci volume ale autobiografiei sale: The Ways of the Arhanghel (Οι δρόμοι του 

αρχάγγελου). 

  

În 1989, a început a cincea perioadă, ultima, din scrierea sa muzicală: a compus trei opere 

(tragedii lirice) Medea, cântată pentru prima dată la Bilbao (1 octombrie 1991), Elektra, 

cântată pentru prima dată la Luxemburg (2 mai 1995) și Antigona , interpretat pentru prima 

dată în Megaron Moussikis din Atena (7 octombrie 1999). Această trilogie a fost completată 

de ultima sa operă Lysistrata, interpretată pentru prima dată la Atena (14 aprilie 2002): o 

chemare la pace ... Cu operele sale și cu ciclurile sale de cântece din 1974 până în 2006, 

Theodorakis a introdus perioada vieții sale lirice.  

Pentru o perioadă de 10 ani, Alexia Vassiliou a făcut echipă cu Mikis Theodorakis și 

Orchestra sa populară. În acel timp, și ca un omagiu adus corpului de lucrări al lui 

Theodorakis, Vassiliou a înregistrat un album dublu care prezintă unele dintre cele mai 

desăvârșite creații muzicale ale compozitorului, iar în 1998, Sony BMG a lansat albumul 

intitulat Alexia-Mikis Theodorakis.  Theodorakis a fost doctor honoris causa al mai multor 

universități. 

Ulterior a trăit la pensie, citind, scriind, publicând aranjamente ale partiturilor sale, texte 

despre cultură și politică. Uneori a luat poziție: în 1999, opunându-se războiului NATO din 

Kosovo și în 2003 împotriva războiului din Irak. În 2005, i s-a acordat Premiul Sorano pentru 

Prietenie și Pace, Premiul Internațional Rus Sfântul Andrei-primul-chemat, însemnele Marelui 

Ofițer al Ordinului Meritului din Luxemburg și Premiul Internațional de Muzică IMC 

UNESCO, în timp ce deja în 2002 a fost onorat la Bonn cu Premiul Erich Wolfgang Korngold 

pentru muzică de film la Bienala Internațională de Muzică de Film din Bonn [58] (cf și: 

Pagina principală a sălii de artă și expoziții Bonn). [59] În 2007, a primit un premiu Lifetime 

Achievement Award la distribuirea World Soundtrack Awards din Gent. 

Un set final de melodii intitulat: Odysseia a fost compus prin utilizarea de versuri scrise de 

Costas Kartelias pentru versuri. În 2009 a compus o Rapsodie pentru corzi (Mezzo-Soprano 

sau Baryton ad lib.). Creat la 30 ianuarie 2013, Theodorakis a obținut distincția de a produce 

una dintre cele mai mari opere ale oricărui compozitor din orice moment. [61] La 26 februarie 

2019, Theodorakis a fost internat în spital din cauza problemelor cardiace și, la 8 martie, a 

fost supus unei intervenții chirurgicale pentru plasarea unui stimulator cardiac. [62] [63] El a 

murit din cauza unui stop cardiac la domiciliul său din Atena, la 2 septembrie 2021, la vârsta 

de 96 de ani. 
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