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   Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον 
εορτασμό των γλωσσών και καθιερώθηκε με 
απόφαση της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στις 6 Δεκεμβρίου 2001.



 Οι γλώσσες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που 
οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε 
και να αναδείξουμε. 

 Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με 
άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία 
κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική 
συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες.  



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει



   Οι οποίες είναι οι εξής:

    Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Δανικά, 
Αγγλικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, 
Φινλανδικά, Σουηδικά, Τσέχικα, Εσθονικά, Ουγγρικά, 
Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, 
Σλοβακικά, Σλοβενικά, Βουλγαρικά, Ιρλανδικά, 
Ρουμανικά, Κροατικά.



    Στις 26 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, τιμούμε όλες τις 
γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρώπη, οπότε στις 
προηγούμενες γλώσσες μπορούμε να προσθέσουμε 
και αυτές που ανήκουν σε κράτη που δεν αποτελούν 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα 
τα νορβηγικά ή τα αλβανικά, αλλά και τις λιγότερο, 
ίσως, γνωστές περιφερειακές γλώσσες, όπως για 
παράδειγμα τα καταλανικά ή τα κορνουλικά. 



   Το Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα το πρωί της Πέμπτης 2 
Σεπτεμβρίου 2021, επέλεξε και ο Μίκης Θεοδωράκης, 
ένας συνθέτης που τραγουδήθηκε και αγαπήθηκε στα 
πέρατα της γης, για να περάσει στη αιωνιότητα. 



   Τραγούδια του Μίκη αποδόθηκαν στις περισσότερες 
γλώσσες της Ευρώπης, ξέφυγαν από τα όρια του τόπου 
που τα γέννησε, την Ελλάδα, και μίλησαν στις καρδιές 
όλου του κόσμου. 



    Στα παρακάτω τραγούδια του Μίκη που θα ακούσετε 
αναγνωρίζετε ίσως  τη μελωδία. Σε ποια όμως 
ευρωπαϊκή γλώσσα αποδίδεται το κάθε τραγούδι;

   Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στο έντυπο 
που σας διανεμήθηκε ή κάνοντας  χρήση του  QRC που 
βρίσκεται αναρτημένος στην τάξη σας.

  
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHzFwOPvpRdRBCU5lFS7QGlgvTsD02KT5MwT3wCgZwxp-X4g/viewform 
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Τραγούδι 11 https://www.youtube.com/watch?v=lcmkSc8dtsg

https://www.youtube.com/watch?v=lcmkSc8dtsg


Τραγούδι 12



   Ας αποκαλύψουμε τώρα τη γλώσσα, 
αλλά και την ιστορία των τραγουδιών 
που ακούσατε…



    1. Beyond Tomorrow - Perry Como
     Lyrics in English: L. Kusic

   Το πρώτο τραγούδι αποτελεί to κεντρικό μουσικό θέμα 
της βραβευμένης ταινίας Serpico, με πρωταγωνιστή 
τον Aλ Πατσίνο, η οποία αναφέρεται στην  
πραγματική ιστορία του αξιωματικού της αστυνομίας 
της Νέας Υόρκης, Φρανκ Σέρπικο.

    Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Σέρπικο είχε 
καταγγείλει τη διαφθορά στο αστυνομικό σώμα της 
Νέας Υόρκης, γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με 
τους συναδέλφους του που επωφελούνταν από τη 
«βρωμιά» που επικρατούσε.





   Το τραγούδι είναι διασκευή του ελληνικού «Δρόμοι 
Παλιοί» σε στίχους του ποιητή Μανώλη 
Αναγνωστάκη.

    Στο βίντεο που ακολουθεί τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6XOoHvXJxmg

https://www.youtube.com/watch?v=6XOoHvXJxmg


2. Les Amants de Teruel - Edith Piaf
     Lyrics in French: Jacques Plantes
   To αντίστοιχο ελληνικό τραγούδι «Όμορφη Πόλη», σε 

στίχους Γιάννη Θεοδωράκη, έχει πάνω από 20 εκτελέσεις σε 
διάφορες γλώσσες.

    Εμείς το ακούσαμε στα Γαλλικά από την ομώνυμη ταινία με 
θέμα την κλασσική ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. 
Τραγουδά με την μοναδική της φωνή η Edith Piaf.

   
   

https://www.youtube.com/watch?v=jNRd-cHLvvc

https://www.youtube.com/watch?v=jNRd-cHLvvc


 3. Våren Önskar Arja Saijonmaa 
  Lyrics Lars Forssell

   Η Φινλανδή τραγουδίστρια και ακτιβίστια Άρια 
Σαγιονμάα τραγουδάει στα Σουηδικά το 
διασκευασμένο «Όταν μιαν Άνοιξη» του Μανώλη 
Αναγνωστάκη. 

    Τη συνοδεύει στα ελληνικά ο ίδιος ο Μίκης.
    Από συναυλία στο μακρινό Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας 

το 1992.
 
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=4v1Sm0qjCjw

https://www.youtube.com/watch?v=4v1Sm0qjCjw


   Και εδώ η Άρια Σαγιονμάα τραγουδά τον «Καημό» 
στην κηδεία του Σουηδού Πρωθυπουργού Ούλωφ 
Πάλμε ο οποίος  δολοφονήθηκε το 1986. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ulyM8TLMQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ulyM8TLMQ


  4. Nous Sommes Deux – George Moustaki
    Στα Ελληνικά πρόκειται για το τραγούδι «Είμαστε Δυο» σε 

στίχους του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη από το δίσκο του Τα 
Τραγούδια του Αγώνα. 

   Πρόκειται για μια κραυγή διαμαρτυρίας για τα βασανιστήρια 
και τις μαρτυρικές στιγμές που υπέφεραν οι πολιτικοί 
κρατούμενοι κατά την περίοδο της δικτατορίας αλλά 
ταυτόχρονα και ένα ηχηρό κάλεσμα για πάλη και αντίσταση.  

     
   
    



  5. Luna de Miel – Gloria Lasso
   Το «Αν θυμηθείς τ’ ονειρό μου» στα Ισπανικά. 
   Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την επανάσταση στην 

Κούβα. 
    Όταν ο Φιντέλ Κάστρο και οι δυνάμεις του πολιορκούσαν 

την Αβάνα τον Ιανουάριο του 1959, υπήρχε ένας 
ραδιοφωνικός σταθμός των επαναστατικών δυνάμεων, που 
λεγόταν «Ηavana Libre», έτοιμος να εκπέμψει μόλις 
επικρατούσε η επανάσταση. Όταν λοιπόν αυτό έγινε, η 
εκπομπή άρχισε σε όλη τη Λατινική Αμερική, και το 
πρώτο-πρώτο άκουσμα δεν ήταν κάποιο διάγγελμα, αλλά 
αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη!



   Το «Αν θυμηθείς τ’ όνειρο μου», σε στίχους Νίκου 
Γκάτσου, είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του 
Μίκη και έχει ακουστεί σε πάνω από 20 διαφορετικές 
γλώσσες. 

    Στο βίντεο θα δείτε την Άννα Βίσση να το τραγουδά 
στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Αθήνα το 2004.

    https://www.youtube.com/watch?v=5WWMHzFtjR0
 

https://www.youtube.com/watch?v=5WWMHzFtjR0


6. The Ballad of Mauthausen – 
Marjolein Kloet

   

    Ακούσατε το «Άσμα Ασμάτων» στα Ολλανδικά.   
   
   Στον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν  ο Μίκης 

Θεοδωράκης μελοποιεί το έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη το οποίο εξιστορεί τον έρωτα δύο 
κρατούμενων στο ομώνυμο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης.

 



   Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου ο 
ποιητής Ιάκωβος Καμπανέλλης φυλακίστηκε στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν όπου 
πάνω από 206.000 κρατούμενοι γνώρισαν ό,τι πιο 
απάνθρωπο μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. 

    
    
    
     



    Το 1965 ο Καμπανέλλης έγραψε τέσσερα 
ποιήματα που αφορούσαν εκείνη την περίοδο 
και ζήτησε από τον καλό του φίλο και 
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη να τα μελοποιήσει. 
Ο Θεοδωράκης, ο οποίος είχε φυλακιστεί και ο 
ίδιος κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 
σε γερμανικές και ιταλικές φυλακές, 
δημιούργησε όμορφες και αξέχαστες μελωδίες 
που αναδεικνύουν τα συγκινητικά ποιήματα 
του Καμπανέλλη. 



     Στον ίδιο δίσκο αυτό υπάρχει και το τραγούδι  
«Ο Αντώνης», που αναφέρεται σε υπαρκτό 
πρόσωπο στο στρατόπεδο.

   Να πως το παρουσιάζει ο ίδιος ο 
Ι.Καμπανέλλης, κρατούμενος και αυτός στο 
συγκεκριμένο στρατόπεδο, στο βιβλίο του 
«Μαουτχάουζεν».

    
 



   «Ήταν μετά το μεσημεριανό  φαΐ. Οι Ες-Ες επικεφαλής 
των συνεργείων των τιμωρημένων είχανε ως εκείνη την 
ώρα «ξεκάνει» 17 Εβραίους και Ρώσους αιχμαλώτους 
πολέμου.

    Μόλις κάποιος παραπατούσε τον σέρνανε στα 
συρματοπλέγματα του φράχτη. Εκεί ο Ες-Ες τον έχωνε 
ανάμεσα στο φράχτη και τον πυροβολούσε.

    Ύστερα έγραφε σε ένα μπλοκ « Ο υπ’αρίθ. 137.566 
κρατούμενος, αποπειραθείς να δραπετεύσει, εξετελέσθη 
επιτόπου».  Αυτή τη σημείωση την κρατούσε για την 
βραδινή αναφορά. Έγραφε όμως άλλη μια και την 
καρφίτσωνε πάνω στον πεθαμένο  «Μόνο η πειθαρχία 
οδηγεί εις την ελευθερία».



    Σ’ένα ανέβασμα της σκάλας του λατομείου, ένας 
Εβραίος άρχισε να παραπατά. Ο Αντώνης του έκανε 
νόημα να πλησιάσει. Ο Εβραίος πλησίασε κι ο Αντώνης 
κράτησε το δικό του αγκωνάρι με το δεξιό και με τ’ 
αριστερό σήκωσε το αγκωνάρι του Εβραίου.  Όμως 
αυτό έγινε στη μέση της σκάλας. Έμενε ακόμα πολύ 
ανέβασμα. Ο Ες-Ες τους είδε και τους χώρισε. Διέταξε 
τον Εβραίο να τρέξει. Αυτός  ανέβηκε λίγα σκαλοπάτια, 
ύστερα άφησε την πέτρα να πέσει και γονάτισε στο 
σκαλί.  Ο Ες-Ες πλησίασε και του είπε να ανοίξει το 
στόμα. Ο Εβραίος άνοιξε το στόμα. Ο Ες-Ες έβγαλε το 
περίστροφο, το έχωσε στο στόμα του Εβραίου και 
πυροβόλησε.



   ΄Υστερα γύρισε προς τον Αντώνη και στύλωσε τα μάτια επάνω του. 
Ο Αντώνης τον κοίταξε άφοβα. Ύστερα πλησίασε τον νεκρό, 
φορτώθηκε και το δεύτερο αγκωνάρι και συνέχισε να ανεβαίνει την 
σκάλα. Ο Ες-Ες πάγωσε. Δεν είπε τίποτε. Δεν έκανε τίποτε. Όταν 
όμως ξαναγύρισαν στο λατομείο για να ξαναφορτωθούν αγκωνάρια 
φώναξε τον Αντώνη να πάει κοντά. Άρχισε να βολταρίζει σαν 
μανιακός ανάμεσα στις πέτρες και να ψάχνει. Βρήκε ένα αγκωνάρι 
διπλό από τ’ άλλα, το’ δειξε στον Αντώνη και του είπε Αυτό είναι το 
δικό σου». Ο Αντώνης κοίταξε το αγκωνάρι, ύστερα τον Ες-Ες, 
ύστερα τα σκόρπια αγκωνάρια γύρω του. Ολοι οι άλλοι κάνανε 
πως δεν βλέπανε, πως δεν ακούγανε. Στο Μαουτχχάουζεν το ένας 
για όλους και όλοι για έναν, ήταν νόμος. Τρέμανε για το τι θα 
έβγαινε από τούτο το μπλέξιμο. Αυτός ο Έλληνας το πήγαινε φιρί-
φιρί. Ο Ες-Ες είχε κι’ όλας βγάλει το περίστροφό του από τν θήκη, 
το’τριβε νευρικά στο παντελόνι του και ετοιμάζονταν.



   Ο Αντώνης σταμάτησε μπροστά σ’ ένα αγκωνάρι ακόμα πιο μεγάλο 
από εκείνο που του διάλεξε ο Ες-Ες.

   «Αυτό είναι το δικό μου», είπε και το φορτώθηκε.
    Σ’ όλους τους δρόμους που κάνανε ως το βράδυ, ώσπου σήμανε η ώρα 

για μέσα ο Αντώνης διάλεγε και φορτωνόταν τα πιο βαριά αγκωνάρια.
   Το ίδιο βράδυ το στρατόπεδο απ’ άκρη σ’ άκρη μίλαγε για τον Έλληνα 

τον Αντώνη. Τέτοια νέα αναταράζανε το Μαουτχάουζεν. Ήταν μια 
κρυφή διανομή ελευθερίας.»

   
    Εδώ ακούμε το τραγούδι στα Γερμανικά από τη Gisela May.
         

https://liberationpolular.wordpress.com/




7. Come Spiegarti - Milva

   Το έβδομο τραγούδι ήταν «Το τρένο φεύγει στις 8» σε 
στίχους του Μάνου Ελευθερίου διασκευασμένο στα 
Ιταλικά.

    Στο βίντεο που ακολουθεί θα το ακούσουμε από την 
Χαρούλα Αλεξίου και την Δήμητρα Γαλάνη. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ea5QoLF6pPs

https://www.youtube.com/watch?v=ea5QoLF6pPs


8. Sul Nostro Giorno Amaro – Iva 
Zanicchi
    “ Να `χα δυο χέρια, δυο σπαθιά να σε σκεπάσω 

αγάπη μου να μη σ’ αγγίζει ο πόνος. Να `μουν αητός, 
να `χα φτερά για να σε πάρω μακριά να μη σε βρίσκει 
ο χρόνος.”            Τάσος Λειβαδίτης

                                        

    Το ακούσατε με τη φωνή της Ιταλίδας Ίβα Τζανίκι. 
     Εδώ με τη Μαρία Φαραντούρη στα Ελληνικά, το 

«Πήρα τους δρόμους του ουρανού».  

https://www.youtube.com/watch?v=WKnQqjmGpqQ

https://www.youtube.com/watch?v=WKnQqjmGpqQ


9. L‘Etrangere – Melina Mercouri
   Ακούσατε την Μελίνα Μερκούρη να τραγουδάει στα 

Γαλλικά το τραγούδι «Ο Δικαστής» με στίχους στα 
Ελληνικά από τον Μάνο Ελευθερίου. 

   Η Μελίνα Μερκούρη, η πρώτη γυναίκα Υπουργός 
Πολιτισμού το 1981, κατά την περίοδο της 
δικτατορίας ήταν εξόριστη στο Παρίσι, από όπου μαζί 
με τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς Έλληνες του 
πνεύματος και της τέχνης αγωνίστηκε για την 
επάνοδο της δημοκρατίας στη χώρα μας.

 
https://www.youtube.com/watch?v=3PySnTP3Fzs

https://www.youtube.com/watch?v=3PySnTP3Fzs


10. Abril – Maria del Mar Bonet
    Lyrics in Catalan: Maria del Mar Bonet 

   Τραγούδησε στα Καταλανικά η Maria del Mar 
Bonet από τις Βαλεαρίδες Νήσους. Τα 
καταλανικά αποτελούν μία από τις 
περιφερειακές γλώσσες της ΕΕ, έχουν ωστόσο 
7, 3 εκ ομιλητές. 

    



    Ο Απρίλης, ο πιο πολυτραγουδισμένος μήνας…
 
    Ο «ξανθός Απρίλης» του Διονύσιου Σολωμού 
   και εδώ από το Τραγούδι του νεκρού αδελφού, ένας  

Ύμνος στην άνοιξη και τον έρωτα, ο «Απρίλης» σε 
μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. 

    Σας δίνουμε τη μουσική…. 



   Και τους στίχους ….

    Απρίλη μου,
Απρίλη μου ξανθέ
Και Μάη μυρωδάτε καρδιά μου πώς αντέ
Καρδιά μου πώς, καρδιά μου πώς αντέχεις
Μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές
Γιομίζ' η γειτονιά
Τραγούδια και φιλιά

    Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ
Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ
Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ
Μα το 'χω μυστικό

    Βάλτε τη φωνή!
https://www.youtube.com/watch?v=Hl5kx3qgvv8

https://www.youtube.com/watch?v=Hl5kx3qgvv8


   11. Margarita Margaro  – Arja Saijonmaa

   
    Στο προτελευταίο τραγούδι η Άρια Σαιγιονμάα 

τραγουδά στη μητρική γλώσσα της, τα Φινλανδικά. 

   Από τη μεγάλη περιοδεία του Μίκη στις Σκανδιναβικές  
  χώρες.

    
    



    Στα Ελληνικά το τραγούδι «Η Μαργαρίτα, 
η Μαργαρώ», μελοποιήθηκε από τον Μίκη 
Θεοδωράκη, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
κι έγινε ταινία με την Τζένη Καρέζη που την 
τραγούδησε ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη κάνοντας 
ποδηλατάδα.

   



   Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε να το τραγουδούν 
μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Βόλου στην 
εκπομπή «Στην Υγειά μας» με τον Σπύρο 
Παπαδόπουλο.

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=oUv2AMA6faM

https://www.youtube.com/watch?v=oUv2AMA6faM


12. Songo di Liberta - Milva
    Lyrics in Italian: M. Cantoni 
    Ακούσαμε την «Άρνηση» του Γιώργου Σεφέρη σε διασκευή 

στα Ιταλικά από την Milva. 
    “Songo di Liberta”, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε σε όλη την 

Ευρώπη και συνδέθηκε με τον αγώνα της χώρας μας ενάντια 
στη δικτατορία.  

    Στα ελληνικά είναι ένα ποίημα που τραγούδησε με πάθος ο 
ελληνικός λαός - παρ’ ότι ήταν απαγορευμένο την περίοδο 
της δικτατορίας - στις ταβέρνες της Πλάκας, στα μεγάλα 
σαλόνια των Αθηνών, σε μικρά χωριά της επαρχίας, σε 
αντιστασιακές πορείες και συγκεντρώσεις. 

    



   Το τραγούδησε σύσσωμος ο κόσμος που 
παρακολούθησε την κηδεία του Σεφέρη. 

   Σεπτέμβρης ήταν και τότε, πριν από πενήντα χρόνια, 
22 Σεπτεμβρίου του 1971. Μια κηδεία που 
μετατράπηκε αυθόρμητα σε αντιδικτατορικό 
συλλαλητήριο.



   Το τραγούδησε και πάλι με συγκίνηση όλος ο κόσμος 
που βρέθηκε στις κερκίδες του Παναθηναϊκού 
Σταδίου στις 19 Ιουνίου του 2017, στη μοναδική 
συναυλία «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη – 1.000 
Φωνές».

   Το διηύθυνε για τελευταία φορά ο Μίκης στο 
κλείσιμο της βραδιάς….

https://www.youtube.com/watch?v=pm-00KwpCFQ

https://www.youtube.com/watch?v=pm-00KwpCFQ


Αντί Επιλόγου …
сбогом       Sbohem       Farvel     Leb wohl 
Hüvasti    Goodbye    Hasta siempre   Jää hyvästi 
Adieu   Slán Zbogom    Isten veled   Addio   Sudie 
Ardievu   Addiju   Żegnaj    Adeus   Adio   Zbohom 
Nasvidenje   Ett sista farväl                                                    

                           
                                                                                                        Αντίο #Μικης_Θεοδωρακης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντίο Μίκη … 
σε γλώσσες της Ευρώπης που τόσο σε τραγούδησε.



Για τη σημερινή εκδήλωση ευχαριστούμε ….
 Τη Διευθύντρια του σχολείου κα Κατερίνα Πίσχινα.
 Την Υποδιευθύντρια κα Χριστίνα Τσομώκου για την τεχνική 

(και όχι μόνο!) υποστήριξη.
 Τον Διευθυντή του Λυκείου κο Κώστα Γιακουμίδη.
 Τον Σύλλογο Καθηγητών του σχολείου μας.
 Τον ραδιοφωνικό παραγωγό 
    κο Κώστα Μπέσιο, ο οποίος 
    από τη Θεσσαλονίκη μας έστειλε 
    ηχητικό υλικό αλλά και τις ευχές του 
    για όμορφα «ταξίδια» στον απέραντο 
    πλούτο της μουσικής και της ποίησης 
    αυτού του τόπου! https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8

https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8
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