
Η σημερινή μας παρουσίαση είναι μια προσπάθεια να αναδείξει και να ξαναθυμίσει 

σε όλους την συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον ευρωπαϊκό με την προώθηση 

αξιών που λειτουργούν ως συνεκτικοί δεσμοί της σύγχρονης  Ευρώπης και 

θεωρούνται απαραίτητες τόσο για την ατομική εξέλιξη όσο και για την πρόοδο και 

ευημερία του συνόλου. 

Αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία , η ισότητα , η αισθητική απασχόλησαν όχι 

μόνο τους αρχαίους Έλληνες , αλλά και τους νεότερους,  αποτυπώνοντας με μοναδικό 

τρόπο τον προβληματισμό και στοχασμό τους σε όλα τα είδη τέχνης. Τα έργα 

σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών ταξίδεψαν στον χώρο και στον χρόνο στέλνοντας 

μηνύματα διαχρονικά έχοντας στο κέντρο τον άνθρωπο. Οι πανανθρώπινες αξίες και 

τα ιδανικά που εκφράζουν αυτά τα έργα μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις 

που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Ευρώπη. Έτσι, δίνεται και η ευκαιρία 

συνειδητοποίησης από όλους ότι η αρμονία, η ισορροπία και η ευημερία των πολιτών 

δεν καλύπτεται από έναν τεχνοκρατικό πολιτισμό, αλλά χρειάζονται τα 

συναισθήματα και ο ανθρωπισμός. Η τέχνη , μέσω της οποίας εκφράζονται, γίνεται η 

γέφυρα που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους βοηθώντας τους να διαμορφώσουν μια 

πιο ανθρώπινη πραγματικότητα. 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ : Ένα τέτοιο έργο της αρχαιότητας είναι ο Παρθενώνας που 

δεσπόζει στην Ακρόπολη της Αθήνας. Ο Παρθενώνας υπήρξε και είναι για τους 

Έλληνες το κατ' εξοχήν σύμβολο της εθνικής τους ταυτότητας , των δεσμών τους με 

το παρελθόν και της συνεισφοράς τους στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ: Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Από την Αρχαία Ελλάδα έχουμε κληρονομήσει την έννοια της πολιτικής, του πολίτη, 

της πολιτείας και του πολιτεύματος. Όλες προέρχονται από την αρχαία ελληνική 

έννοια της πόλεως, που τότε δεν σήμαινε απλά ένα οργανωμένο πολεοδομικό 

συγκρότημα με κάποιες χιλιάδες κατοίκους σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, 

αλλά μία οργανωμένη κρατική οντότητα (πόλις - κράτος), διοικούμενη από ένα 

καθορισμένο πολίτευμα. Στο πολίτευμα της πόλεως ενεργό ρόλο είχε ο πολίτης, ο 

οποίος  μετείχε στους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων. Ο Αριστοτέλης στο έργο 

του «Πολιτικά» ξεκαθαρίζει ότι η πόλη δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση προς 

εξασφάλιση της επιβίωσης, αλλά φυσική επιταγή προς επίτευξη της ευδαιμονίας.  Οι 

πολίτες, λοιπόν, αποσκοπούν στην τέλεια και αυτάρκη ζωή και, μέσω της πόλης, 

φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους. 

Στο πλαίσιο της πόλης-κράτους, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατανοήσει την 

αναγκαιότητα και την αξία του μέτρου στη ζωή τους. Αντιλήφθηκαν πως αυτό μπορεί 

να οδηγήσει στην αρμονία με τα υπόλοιπα μέλη μιας κοινωνίας και στην ειρηνική 

συμβίωση. Γι’ αυτό έκαναν κανόνα το μέτρο και στην τέχνη τους ενώ απέφευγαν και 

αποδοκίμαζαν την υπερβολή στα έργα τους. Η σχέση τέχνης και πολιτικής είναι 

αυτονόητη. Στη δημοκρατική Αθήνα, δεν υπάρχουν ηγεμόνες που, προκειμένου να 

επιβληθούν μέσω των έργων τους, οδηγούνται στην κατασκευή μνημείων που 

επιβάλλονται με τον όγκο και τις τεράστιες διαστάσεις τους. Αντίθετα, τα έργα τέχνης 

θέτουν τον άνθρωπο-πολίτη στο κέντρο τους. 



O Παρθενώνας, το πρώτο και σπουδαιότερο μνημείο στην Ακρόπολη των κλασικών 

χρόνων και σύμβολο της δημοκρατίας, ήταν και είναι οικοδόμημα θαυμαστό για τις 

αναλογίες του, την αριστοτεχνική κατασκευή του, αλλά και την τόσο σοφή 

χωροθέτησή του στην κορυφή του Ιερού Βράχου. Ναός κατασκευασμένος από 

πεντελικό μάρμαρο, δωρικός με πολλά ιωνικά στοιχεία, θεωρείται έργο αξεπέραστο 

όχι μόνο για την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική του, αλλά και για την πολιτική του 

σημασία.  Αρχιτεκτονική ιδιομορφία του Παρθενώνα είναι η ύπαρξη ζωφόρου 

εξωτερικά, η οποία είχε συνολικό μήκος 160 μ., και ύψος 1 μ. Μάλιστα, από τις 

μεγαλύτερες καινοτομίες στο γλυπτικό πρόγραμμα του Παρθενώνα, με ξεκάθαρο 

πολιτικό μήνυμα,  είναι η αναπαράσταση της πομπής των Παναθηναίων. Ο Φειδίας, 

ενώ εξωτερικά στις μετόπες,  ιστορεί τους άθλους των παλαιών ηρώων, όπως ήθελε η 

παράδοση, μέσα από το περιστύλιο και ψηλά στους τοίχους του σηκού ιστορεί μια 

από τις κορυφαίες στιγμές της αθηναϊκής ζωής, την πομπή των Παναθηναίων, έτσι 

καθώς αυτή διέσχιζε από τον Κεραμεικό την Αγορά και κατέληγε στην Ακρόπολη. 

Σε όλη τη δυτική πλευρά νεαροί ιππείς ετοιμάζονταν να πάρουν μέρος στην πομπή 

χωρίς να έχουν ακόμη ιππεύσει. Στη βορειοδυτική γωνία όμως η πομπή είχε κιόλας 

ξεκινήσει. Στις δύο μακριές πλευρές του σηκού η πομπή παριστανόταν σε πλήρη 

εξέλιξη. Στην ανατολική πλευρά,  απεικονίζονταν σε δύο ομάδες οι δώδεκα Ολύμπιοι 

να παρακολουθούν καθιστοί και στραμμένοι πρoς τις δύο μακριές πλευρές του 

κτηρίου την άφιξη της πομπής και την παράδοση του πέπλου της θεάς στον άρχοντα-

βασιλέα.  

Έτσι, στο κορυφαίο αυτό μνημείο της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, για πρώτη φορά  ο 

καθημερινός άνθρωπος απεικονίζεται μαζί με τους θεούς, γεγονός που αντανακλά την 

ακμή της πόλης στο ύψιστο σημείο της, με την αποθέωση του πολίτη της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. Και αυτό γιατί ο Αθηναίος μπορεί να εξισορροπεί με τέλειο τρόπο την 

ενασχόληση με τις ιδιωτικές του υποθέσεις και τις υποθέσεις του κράτους, καθώς ως 

άρτιος πολίτης μιας πόλης που απαιτούσε την αδιάκοπη και σχεδόν καθημερινή 

συμμετοχή στις λειτουργίες της , κατορθώνει και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη 

δημόσια ζωή. 

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη ερμηνεία, η ζωφόρος του Παρθενώνα ενσωματώνει 

και μία άλλη από τις υπέρτατες αξίες της δημοκρατίας: την προσφορά  για το 

συλλογικό συμφέρον, καθώς πιστεύεται ότι  το τελετουργικό που εικονίζεται στις 

πλάκες της και κορυφώνεται στο ανατολικό τμήμα πάνω από την είσοδο του ναού 

είναι αυτό της θυσίας της κόρης του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, ο οποίος 

προχώρησε σε αυτή την τραγική πράξη προκειμένου να σώσει την πόλη από τους 

ξένους εισβολείς, ακολουθώντας τη συμβουλή του δελφικού χρησμού. Με βάση την  

άποψη αυτή, διαπιστώνουμε ότι το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα των Αθηναίων 

βασίζεται στην αρχή  της υπακοής στο εσωτερικό χρέος και της θυσίας του κάθε 

ατόμου για το καλό του συνόλου. Και ο μύθος του Ερεχθέα  δείχνει ακριβώς αυτή 

την ενότητα που ένιωθαν οι Αθηναίοι τόσο με τον τόπο τους, όσο και με τις αξίες των 

ηρώων προγόνων τους. 



Κλείνοντας… Σε καμιά από τις πόλεις του αρχαίου κόσμου οι κάτοικοι δεν 

ανέπτυξαν «πολιτική» δραστηριότητα, δηλαδή δεν είδαν τη ζωή τους συνδεδεμένη με 

τις ιδέες της ελευθερίας, της αυτόβουλης δράσης για την αντιμετώπιση των κοινών 

προβλημάτων και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους. Μόνο μέσα στις 

ελληνικές πόλεις-κράτη οι έννοιες «του πολίτη» και «της πολιτικής» απέκτησαν 

υπόσταση και έγιναν πραγματικότητα. Έτσι κατανοούμε γιατί ο θεσμός της πόλης-

κράτους ήταν σημαντική καινοτομία με συνέπειες μεγάλες για την εξέλιξη του 

πολιτισμού. Δε θα ήταν υπερβολική η επισήμανση πως ό,τι αποτελεί επίτευγμα του 

ελληνικού πολιτισμού γεννήθηκε μέσα από τη λειτουργία του θεσμού της πόλης-

κράτους. Η δημοκρατία,η τέχνη,  η φιλοσοφία, η ποίηση και ιδιαίτερα το θέατρο ήταν 

επιτεύγματα της δραστηριότητας του ανθρώπου-πολίτη. 

ΘΕΑΤΡΟ : Το θέατρο, ύψιστη μορφή Τέχνης και Λόγου αναπτύχθηκε τον 5ο και 4ο 

π.Χ. αιώνα και  βασίστηκε στην ελευθερία , την δημοκρατία , την δικαιοσύνη και τον 

ορθό λόγο. Το θέατρο συλλαμβάνει και μορφοποιεί την κρίση που διέρχεται η 

σύγχρονη κοινωνία με την καταστρατήγηση δικαιωμάτων και καταρράκωση 

πνευματικών και ηθικών αξιών. Πώς απαντά στα προβλήματα του πολέμου, του 

κοινωνικού αποκλεισμού, του προσφυγικού , της βίας και της κοινωνικής ανισότητας; 

Καταρχάς, το θέατρο γεννήθηκε και ωρίμασε σε δημοκρατικό περιβάλλον, σε 

ανοικτό χώρο ελεύθερο για όλους, προωθώντας την ελευθερία του λόγου και 

εκφράζοντας ηθικές αξίες. 

Αρκεί να θυμηθούμε και να αναφέρουμε κάποια από τα έργα, για να διαπιστώσουμε 

την διαχρονικότητα και επικαιρότητα των θεμάτων που παρουσιάζουν. 

Ένα από αυτά είναι η ανάδειξη της θέσης της γυναίκας σε μια εποχή που το 

κατεστημένο την ήθελε υποδεέστερη του άνδρα. 

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή αποτελεί διαχρονικό σύμβολο θηλυκής εξέγερσης 

εναντίον της τυραννικής και καταπιεστικής εξουσίας. Γίνεται πρότυπο αρετής, 

θάρρους που αμφισβητεί την πατριαρχία, εξυμνεί τον σεβασμό στους νεκρούς και 

συμφιλιώνεται με την ιδέα του θανάτου, προκειμένου να υπερασπιστεί τις αρχές της. 

Η «Λυσιστράτη», ένα από τα διασημότερα έργα του Αριστοφάνη, θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μια ωδή στον φεμινισμό. Η γυναίκα ορθώνει το ανάστημά της, 

διεκδικεί και με την ερωτική αποχή προσπαθεί να σταματήσει έναν πόλεμο. Στην 

«Λυσιστράτη» η γυναίκα έχει λόγο, αναλαμβάνει πρωτοβουλία, χρησιμοποιεί την 

ευφυία και θηλυκότητά της, για να καταστρώσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο. Παίρνει 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην παράσταση, αλλά και στην ζωή της. 

Επίκαιρο το μήνυμα αυτών των έργων; Ας σκεφτούμε… Η γυναίκα έχει κατακτήσει 

πολλά, αντιμετωπίζοντας πολλές αντίξοες συνθήκες. Ακόμα και σήμερα, όμως, 

μάχεται για την κατάρριψη στερεοτύπων και την ισότητα. Η ενδοοικογενειακή βία, η 

υποτίμηση που δέχεται σε διάφορα περιβάλλοντα, η ανάγκη να αποδείξει τις 



ικανότητές της περισσότερο σε σχέση με τον άνδρα δείχνουν ότι ακόμα πρέπει να 

παλέψει για να κερδίσει σεβασμό και αποδοχή. 

Το αρχαίο θέατρο πραγματεύεται και την αντίσταση, την εξέγερση του ανθρώπου 

απέναντι στην τυραννία, που καταπιέζει και δεσμεύει όχι μόνο το σώμα, αλλά και το 

πνεύμα.  

Οι «Πέρσες» του Αισχύλου είναι έργο που διδάσκει πως η υπερτίμηση δυνάμεων, η 

υπέρβαση ορίων οδηγούν στην αλαζονεία, στην ύβρη. Η συμπεριφορά του Ξέρξη 

ταράζει την κοσμική ισορροπία και υφίσταται την νέμεση, ώστε να αποκατασταθεί η 

διασαλευθείσα ηθική τάξη. 

Ηρωική αντίσταση προβάλλει και ο αλυσοδεμένος Προμηθέας στο έργο «Προμηθεύς 

Δεσμώτης», για να μην υποκύψει στο θέλημα του Δία. Αντιμετωπίζει  την εξουσία, 

για να βοηθήσει τον άνθρωπο. 

Έτσι, τα δύο αυτά έργα υπερασπίζονται το ελεύθερο πνεύμα, την έλλειψη εξάρτησης, 

την νίκη ενάντια στον φόβο, την συνειδητή ελευθερία που συμβάλλει στην ηθική 

ανάταση του ανθρώπου και την ολοκλήρωσή του. 

Πολύ σημαντικό είναι και το αντιπολεμικό – ανθρωπιστικό μήνυμα που προβάλλεται 

στις «Τρωάδες» και στην «Εκάβη» το Ευριπίδη. Σε αυτά αποτυπώνεται το δράμα του 

πολέμου. Οι ηττημένοι Τρώες χάνουν περιουσίες, γίνονται σκλάβοι, υποφέρουν και 

εξευτελίζονται. Ανοίγει ο δρόμος της προσφυγιάς∙ κυριαρχεί ο πόνος και ο θρήνος 

της Εκάβης συγκλονίζει. 

Δυστυχώς, ανάλογες εικόνες εξαθλίωσης ξεπροβάλλουν και σήμερα στο προσκήνιο 

και παρατηρούνται φρικαλεότητες : εγκλήματα πολέμου, βιασμοί, σφαγές αμάχων, 

εξανδραποδισμοί. Αναρωτιέται κανείς : γιατί, ενώ όλα αυτά φέρνουν δυστυχία, 

εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα; 

Σε μια εποχή που ο πόλεμος στην Ευρώπη έχει επανέλθει, που το μέλλον φαίνεται 

αβέβαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα τσαλαπατιούνται, μήπως πρέπει να 

ξαναθυμηθούμε την ανθρωπιά μας, όπως την επικαλείται ο Ευριπίδης, όταν 

απευθύνεται στους θεατές του μέσα από τις «Τρωάδες» ; 

Σημαντική η συμβολή και της μουσικής της νεότερης εποχής. 

ΜΟΥΣΙΚΗ : Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα, 

γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σ’ ένα μύθο κοινό. Κι όπως στον χορό ενώνουμε τα 

χέρια μεταξύ μας για ν’ ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι 

ενώνουμε τις ψυχές μας για ν’ ακολουθήσουμε μαζί, τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Κι 

όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον σχηματίζουμε καινούριο κι 

απ’ την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να 

τραγουδήσουμε. Αυτά είναι τα λόγια ενός σημαντικού και διεθνώς ανεγνωρισμένου 

συνθέτη που θα λέγαμε ότι συμπυκνώνει την σημασία της μουσικής έκφρασης. 



Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα, γιατί το 

τραγούδι μας ενώνει μέσα σ’ ένα μύθο κοινό. Κι όπως στον χορό ενώνουμε τα χέρια 

μεταξύ μας για ν’ ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι 

ενώνουμε τις ψυχές μας για ν’ ακολουθήσουμε μαζί, τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Κι 

όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον σχηματίζουμε καινούργιο 

κι απ’ την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να 

τραγουδήσουμε. Αυτά είναι τα λόγια ενός σημαντικού και διεθνώς αναγνωρισμένου 

συνθέτη , που θα λέγαμε ότι συμπυκνώνει την σημασία της μουσικής έκφρασης. Του 

Μ. Χατζιδάκι. 

Η λέξη «μουσική» παράγεται από την λέξη «μούσα», που στην αρχαιότητα 

παρέπεμπε σε κάθε μορφή τέχνης. Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική κατείχε εξέχουσα 

θέση και αφορούσε όχι μόνο την καθαυτή τέχνη, αλλά πολύ περισσότερο το ήθος και 

το πνεύμα του ανθρώπου. Όπως στην αρχαιότητα έτσι και σήμερα η μουσική 

εκφράζει και ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εποχής και τόπου.Η Ευρωπαϊκή 

ένωση βασίζεται στις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 

ισότητας, του σεβασμού και της δημοκρατίας, οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη 

της και εκφράζονται μέσω της μουσικής παράδοσης. Ας δούμε λοιπόν πώς 

τραγουδούν οι Έλληνες τις αξίες αυτές. 

 

Ελευθερία 

Οι Έλληνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την τραγούδησαν. Ο Εθνικός Ύμνος 

της Ελλάδας, όπως είπε ο Μάνος Χατζηδάκης δεν μιλάει για εδάφη, δεν μιλάει για 

κατακτήσεις, δεν μιλάει για αίμα και ένδοξους θανάτους, αλλά υμνεί την ελευθερία. 

Η ανάδυση, μάλιστα, της Ελευθερίας βασίζεται στους ιερούς νεκρούς των Ελλήνων. 

Στους ανθρώπους εκείνους που θυσιάστηκαν για χάρη της πατρίδας τους, αλλά και 

στους προγόνους των Ελλήνων, οι οποίοι ύμνησαν και τίμησαν με το παράδειγμά 

τους την αξία της ελευθερίας. Οι επαναστατημένοι Έλληνες αντλούν δύναμη και 

έμπνευση απ' τους προγόνους εκείνους που θεωρούσαν πάντοτε την ελευθερία ως 

αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους. 

Ισότητα  

Σε ένα ποίημα που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος και μελοποίησε ο Λουκιανός 

Κηλαϊδόνης με τίτλο «Αν όλα τα παιδία της γης» προτρέπει μικρούς και μεγάλους να 

αφήσουν τις ασχολίες τους και να δημιουργήσουν τον κύκλο της αγάπης, της ειρήνης 

και της συναδέλφωσης που θα αγκαλιάζει τη γη. Η γη ανήκει σε όλους μας 

ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία και φυλή. Όλοι μαζί δημιουργούμε μία μεγάλη 

αλυσίδα η οποία αποτελείτε από πολλούς διαφορετικούς αλλά ταυτοχρόνως όμοιους 

και ισάξιους κρίκους ο καθένας από τους οποίους προσθέτει το βάρος του και παίρνει 

τη δύναμη όλων των υπολοίπων της καταπληκτικής αυτής αλυσίδας, που είναι το 

σύνολο των λαών, δίχως εξαίρεση. 



 

Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

Το "Είμαστε δυο" ήταν ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης την 

εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας.Το θέμα του ήταν τα βασανιστήρια και ο 

περιορισμός στην απομόνωση ενός πολιτικού κρατουμένου του οποίου τα ανθρώπινα 

δικαιώματα παραβιάστηκαν. Δεν σεβάστηκαν τις πολιτικές του πεποιθήσεις, το 

δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης αυτών,αλλά ούτε και τη σωματική του 

ακεραιότητα.Έτσι έγινε σύμβολο στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των 

ελληνικών αριστερών πολιτικών ομάδων.  

Δικαιοσύνη 

Το τραγούδι «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» αποτελεί απόσπασμα από το ποιητικό 

έργο του Οδυσσέα Ελύτη «Άξιον Εστί» και πρόκειται για ένα τραγούδι-σύμβολο με 

τις αξίες της ελευθερίας, της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. 

Χιλιοτραγουδήθηκε από τον ελληνικό λαό, καθώς συνδέθηκε με την περίοδο της 

δικτατορίας και τους αγώνες των φοιτητών για ελευθερία και δημοκρατία. 

Ουσιαστικά εκείνη την εποχή η Ελλάδα περνούσε μία περίοδο κρίσης εξαιτίας των 

πολλών εμφύλιων διαμαχών και το τραγούδι αυτό αναφέρεται στην ελπίδα για 

συμφιλίωση του λαού, αλλά πάντα κάτω από τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης και της 

αληθινής δημοκρατίας που φαίνεται να είχε επισκιαστεί τότε. 

Τα χρόνια περνάνε, τα τραγούδια όχι, τα τραγούδια ταξιδεύουν. Κι εμείς όπως λέει ο 

Ν. Ξυλούρης στο τραγούδι «Και ναι αδελφέ μου» Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον 

κόσμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η μουσική και – για τον Έλληνα ειδικότερα- το 

τραγούδι παρηγορεί, ψυχαγωγεί, εκφράζει και ενώνει τους ανθρώπους σε κάθε εποχή 

και τόπο. Ο Έλληνας τραγουδάει τον πόνο και την χαρά του.  
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