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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποχαιρετά με βαθιά λύπη τον Μίκη 

Θεοδωράκη, ίσως τον μεγαλύτερο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, το έργο του οποίου είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την κρισιμότερες καμπές στην ιστορία της Ελλάδας. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης, πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις της 
Ελληνικής επαρχίας, λόγω των συχνών μεταθέσεων του πατέρα του που ήταν 
Δημόσιος υπάλληλος. Οι συνεχείς διαδρομές της ζωής του Θεοδωράκη αποτυπώνονται 
στο γνήσια λαϊκό έργο του. 

Από την πρώτη σύλληψή του στην Ιταλία το 1943, μέχρι τη διαφυγή του στην 
Αθήνα, από τις σπουδές στο Ωδείο μέχρι τη Νομική Αθηνών, από την εξορία του 
στην Ικαρία το 1947, μέχρι την εξορία το 1949 -1950 στη Μακρόνησο, από το Παρίσι 
το 1954 μέχρι τις διώξεις από τη Χούντα και την κατάληξη στις φυλακές του Ωρωπού, ο 
Μίκης Θεοδωράκης υπογράφει το μεγαλείο του έργου του με το μεγαλείο της ζωής, των 
αξιών και των ιδανικών του. 

Από την πρώτη του συναυλία, στα 17 του χρόνια, παρουσιάζοντας το έργο του 
«Κασσιανή» μέχρι το Παρίσι όπου ξεκινάει σπουδές στο Conservatoire, από τον 
«Επιτάφιο» σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου μέχρι το «Άξιον Εστί» σε ποίηση του 
Οδυσσέα Ελύτη και τα «Επιφάνεια» του Γιώργου Σεφέρη μέχρι το «Ζορμπά», που 
τον καθιστά διεθνώς γνωστό, πραγματοποιείται το όραμα του σπουδαίου δημιουργού να 
ενώσει τα κομμάτια της Ελλάδας από όλο και για όλο τον κόσμο και η παρακαταθήκη 
του γίνεται φάρος για όλους τους μετέπειτα δημιουργούς. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν πάντα παρών στους αγώνες του λαού μας για 
Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία-Δημοκρατία. Ήταν συνοδοιπόρος στους αγώνες μας για μια 
καλύτερη ζωή, τόσο για τους εργαζομένους της πατρίδας μας όσο και για ολόκληρο τον 
Ελληνικό λαό. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την 
απώλεια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, που η μνήμη του και το έργο του θα 
συντροφεύει πάντα τους λαϊκούς αγώνες. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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