
| Ελληνική μουσική και η 
συμβολή της στις σημερινές 

ευρωπαϊκές αξίες. 
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 | Greek music and its 
contribution to today’s 

European values. 



ελευθερία 

ισότητα 

σεβασμός 

ανθρώπινων 
δικαιωμάτων 

δικαιοσύνη 

αξίες 
- values - liberty 

- justice 
- equality 

-respect 



Μουσική 
- Τέχνη  
- Φορέας αξιών 
- Ενώνει τους ανθρώπους 

Ετυμολογία της λέξης «μουσική» : μούσα  
- διαμορφώνει το ήθος και το πνεύμα του 
ανθρώπου. 

Music 
-    Art 
- Value carrier 
- Unites people 

Etymology of the word “music” : muse 
- shapes the “ethos’’ and spirit of man. 

 ΜΟΥΣΙΚΗ / MUSIC  



-   Ελευθερία  
- Σεβασμός στους νεκρούς / προγόνους 
- Υπεράσπιση πατρίδας 

Ύμνος εις την ελευθερίαν (Δ. Σολωμός)  

| Ελευθερία / Liberty 

Hymn to Liberty (D. Solomos )  

- Liberty 
- Respect to the deceased / ancestors 
- Defence of the Homeland 



Αν όλα τα παιδιά της γης 
(Γ. Ρίτσος, μελοποίηση  
 Λ. Κηλαϊδόνης) 
 

- Ισότητα 
- Αγάπη 
- Ειρήνη  
- Συναδέλφωση 
 

If all the children 
(Y. Ritsos, produced by  
 L. Kilaidonis) 
 
- Equality 
- Love 
- Peace  
- Fraternity 



Είμαστε δυο 
(Μ. Θεοδωράκης) 

 
- Έμπνευση από τα 
βασανιστήρια και τον 

περιορισμό σε απομόνωση 
πολιτικού κρατουμένου 

 
- Παραβίαση ανθρώπινων 

δικαιωμάτων 
 

There are two 
(M. Theodorakis) 

 
 

- Inspiration by the tortures 
and the solitary confinement 

of a political prisoner 
 

- Violation of human rights 
 

Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων / Respect for human rights 



Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ (Οδ. Ελύτης) 
 Sun of Justice (Od. Elytis) 

Song/symbol 
Liberty 
Peace 
Justice 

Democracy 

 

| Αντιμετώπιση της κρίσης στην 
Ελλάδα (εμφύλιες διαμάχες) 
 Ελπίδα για συμφιλίωση με γνώμονα 
την δικαιοσύνη και την δημοκρατία. 

| Addressing the crisis in Greece 
(civil conflicts) 
Hope for reconciliation based on 
justice and democracy.  
 

Τραγούδι/σύμβολο 
Ελευθερία 

Ειρήνη 
Δικαιοσύνη 
Δημοκρατία 

 



Μουσική / Τραγούδι 
- Ψυχαγωγία 
- Παρηγοριά 

- Έκφραση συναισθημάτων  
- Προώθηση διαχρονικών 

ανθρωπιστικών αξιών  

Music / Song 
- Entertainment 

- Consolation 
- Expression of feelings  
- Promotion of timeless 

humanitarian values 
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