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Βιογραφικό σημείωμα και Σκεπτικό Βράβευσης 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 
 

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στην Αµµόχωστο της Κύπρου το 1944 Σπούδασε 
μουσική στο Conservatoire National de Musique στο Παρίσι, Ως το 1977 πρωτοτύπησε 
γράφοντας συνθέσεις για κωμωδίες του Αριστοφάνη, του Μολιέρου («Κατεργαριές του 
Σκαπίνου», «Ασυλλόγιστος», «Γιατρός µε το στανιό» «Ο πολύτιμος γελοίος») αλλά και 
σύγχρονων όπως ο Iονέσκο («Μάκβετ», «Αυτό το μεγάλο μπορδέλο»). Συνέθεσε μουσική για 
χορόδραµα, θέατρο-θέαµα, μπαλέτο. Ήταν ο 1ος Έλληνας συνθέτης που έγραψε μουσική για 
την Comédie Française και μύησε τους Γάλλους σε ελληνικά έργα.   
 
Το 1978 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όπου άρχισε να συνθέτει μουσική για θέατρο, ταινίες 
και τηλεόραση. Για Κύπρο και Ελλάδα έγραψε για ένα μεγάλο αριθμό αρχαίων τραγωδιών 
όπως «IKETIΔEΣ», «OPEΣTEIA», «TPΩAΔEΣ», «ΠPOMHΘEAΣ ΔEΣMΩTHΣ», «AIAΣ», 
«ΜΗΔΕΙΑ», «EΠTA EΠI ΘHBAΣ», «OIΔIΠOYΣ TYPANOΣ», «TPAXINIEΣ», «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ EN 
TAYPOIΣ», «ΕΚΑΒΗ», «BAKXΑΙ», «ANΔPOMAXH», «EΛENH», «ΑΧΙΛΛΗΙΣ» Παράλληλα 
συνέθεσε κωμωδίες του Αριστοφάνη Εκτός από τα έργα «Πλούτος» «Εκκλησιάζουσες» και 
«Σφήκες»  στη Γαλλία, έγραψε στην Ελλαδα μουσική για τις αριστοφάνειες κωμωδίες 
«ΛYΣIΣTPATH, «BATPAXOI», «OPNIΘEΣ», “ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ” όπως και για τις κωμωδίες 
του Μένανδρου «ΣAMIA», «ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ» και νεότερων όπως ο «ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ» του 
Μολιέρου 
 
Στο ίδιο διάστημα, από το 1978 έως το 2020 έγραψε μουσική για θεατρικά έργα διεθνούς 
ρεπερτορίου όπως τα εξής: «AMΛET», «ANTΩNIOΣ KAI KΛEOΠATPA»,  «OΘEΛOΣ» «12Η 
ΝΥΧΤΑ» του Σαίξπηρ, «ΔOYΛEΣ» του Ζενέ, «ΓΥΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» του Τέννεση Ουίλιαµς, 
«ΦONIKO ΣTH EKKΛHΣIA» του Νομπελίστα ποιητή T.S ELLIOT, και τα «ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ», 
«ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΜ”, «BOΫTΣEK». 
 
Η μουσική επεκτείνεται σε ταινίες δραματικές «ATTIΛAΣ 74» του Μιχάλη Κακογιάννη «ΔYO 
HΛIOI ΣTON OYPANO», του Γ Σταµπουλόπουλου, «ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ» του B. Βαφέα, σε 
οπερατικά έργα όπως “TΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ” και σε µπαλέτο όπως τα 
«AMARES», «MYΘIAMBOI», «ULYSSES». 
 
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμβολή του στο να αναδείξει τις νεότερες περιπέτειες του 
Ελληνισμού με μουσική για τα έργα «9Η ΙΟΥΛΙΟΥ» του Βασίλη Μιχαηλίδη, «ΚΥΠΡΟΣ ΕΣ ΑΕΙ», 
«O ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» TEARS OF APHRODITE» του Ανδρέα Πάντζη, «ATTAΛOΣ A’» 
του Κώστα Βάρναλη, “H ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ” του Χρ. Σιωπαχά, «ZΩH 
ΠOPΦYPOΓENNHTH» της Μαργ Λυµπεράκη, “ΜΠΑΜΠΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ” του Iακ. 
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Kαµπανέλλη, «ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ», «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ», «50-ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ 
ΕΟΚΑ» και «ΠΟΛΙΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ» (Αμμόχωστος).  
 
Με μουσική ανέδειξε: τη μεσαιωνική παράδοση της Κύπρου με τα έργα «ΔIΓENHΣ AKPITAΣ» 
«ΧΩΡΣ ΙΣΤΟΡΗΣΗ» «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚA ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΚΑ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΕΘΥΜΩΝΤΑ”, 
παραμύθια (σε µπαλέτο) όπως “O Δεκατρής και ο Δράκος”,  καντάδα για τη Γιορτή του 
Κρασιού, μουσική για το Φεστιβάλ «Εορτή της Αφροδίτης». 
 
Εξέδωσε 10 δίσκους, μελοποίησε 15 ταινίες και τιμήθηκε σε Ελλάδα, Κύπρο και ΕΕ.  
 
H μουσική του παρουσιάστηκε σε περίφημους κλασικούς και μοντέρνους χώρους όπως: 
Όπερα της Βοστώνης, Θέατρο Μπολσόι της Mόσχας, LINCOLN CENTER της Νέας Υόρκης, 
Ballet Austin του TEXAS, UNESCO, Luxemburg, Bratislava, Théatre Lucernaire, Festival 
Avignon, Ηρώδειο, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Φεστιβάλ Μουσικής Κινηµατογράφου της Aix en 
Province, Εθνικό Μπαλέτο Κούβας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο 
Tέχνης, KΘBE, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Θ.Ο.Κ., ΔH.ΠE.ΘE.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.  

 
 
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 
 

 
Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης κρίνεται ως σημαντικότατος μουσικοσυνθέτης της Κύπρου και 
της Ελλάδας με έργα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς χώρους.  Με τις συνθέσεις του  σε αρχαίες 
τραγωδίες, κωμωδίες αλλά και σε μεσαιωνικές και σύγχρονες όπως και σε έργα μεγάλων 
ποιητών και θεατρικών συγγραφέων του 20ου αιώνα αλλά και με τις συνθέσεις του σε έργα 
όπερας, μπαλέτου, κινηματογραφικού, δημοτικής λογοτεχνίας απέδειξε, όσο ελάχιστοι της 
εποχής μας, τον τεράστιο χώρο και χρόνο που μπορεί να δράσει ένας μεγάλος σε ποιότητα 
καλλιτέχνης. Ο τίτλος του «Ιππότη των Τεχνών και  των Γραμμάτων» που του απένειμε η 
Γαλλία, όταν ήταν μόλις 30 χρόνων, προάγγελλε μια εκπληκτική συμβολή του σε πλείστες 
τέχνες - θέατρο, όπερα, ταινίες, μπαλέτο - με  στόχο να διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο. Η 
μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη εδραιώνει τη Μουσική Παιδεία και ευαισθητοποιεί τον 
πολίτη της Ανθρωπότητας για τις πανανθρώπινες αξίες, την παράδοση, τα δικαιώματα. 
Πέτυχε να εμπλουτίσει το  μουσικό γίγνεσθαι της Ευρώπης και να μυήσει με ποιοτική μουσική 
τον άνθρωπο στις αξίες, μεταφέροντας με νότες σοφία τραγωδών και σύγχρονων μεγάλων. 
Συνέθεσε για ταινίες νέων εθνικών δραμάτων στερεώνοντας με ένταση Μνήμη, Ιστορία, 
Παράδοση.  
 
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, αναγνωρίζοντας την αξία της μουσικής 
του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ως τέχνη αλλά κι ως μέσου για ευχάριστη αφομοίωση 
μεγάλων εννοιών περί ανθρώπου και αξιών, αντλημένων από έργα κλασσικών, 
δημοτικών και σύγχρονων έργων, του απονέμει το «Βραβείο Ανθρωπισμού» (2021). 
 

 


