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0. Εισαγωγικά 

Introduction 

Σας καλωσορίζουμε στο Σχολείο μας, είμαστε ο 
Σπύρος Μπάμπας, η Κωνσταντίνα Οικονόμου, ο 
Ιωάννης Ρεφανίδης και η Βασιλική Φλώρου, 
μαθητές της γ΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, και θα σας παρουσιάσουμε υλικό 
από το μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο 
αναλύσαμε με τον καθηγητή μας Θανάση 
Νευροκοπλή ξεκινώντας τη φετινή σχολική χρονιά. 
Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 
εισαγωγής στη φετινή ενότητα μαθημάτων με τίτλο 
«Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον 
σύγχρονο κόσμο». Ταυτόχρονα, όμως, όπως 
ελπίζουμε να διαπιστώσετε, μπορεί να 
σκιαγραφήσει και το θέμα που μας απασχολεί: 
δηλαδή, το ευρωπαϊκό διάνυσμα αποδοχής της 
ετερότητας. 
 

We would like to welcome you to our School, we 
are Spyros Babas, Konstantina Economou, Ioannis 
Refanidis and Vasiliki Florou, students of the 3rd 
grade of Arsakeio Junior High of Thessaloniki, and 
we will present you some material from our religious 
class, which we analyzed with our teacher Thanasis 
Nevrokoplis at the beginning of this school year. 
This material was presented as part of the 
introduction to this year's course entitled "The 
Testimony of the Orthodox Church in the Modern 
World". At the same time, however, as we hope you 
will soon realize yourselves, it can also outline the 
issue in question: mainly, the European trajectory of 
the acceptance of diversity. 
 

 

1. Το όραμα: Λίγα λόγια για την «Ωδή στη Χαρά» του Φρίντριχ Σίλερ και την Ενάτη Συμφωνία του Λούτβιχ 
Βαν Μπετόβεν 

The vision: A few words about Friedrich Schiller’s «Ode to Joy» and Ludwig van Beethoven's Ninth Symphony  

Το 1785, ο Γερμανός ρομαντικός ποιητής και 
θεατρικός συγγραφέας, Φρίντριχ Σίλερ, έγραφε 
ένα ποίημα στο οποίο όλη η ανθρωπότητα 
περιγράφεται συμφιλιωμένη και χαρούμενη να 
γιορτάζει το θαύμα της ζωής: την «Ωδή στη Χαρά» 
(στα γερμανικά «Ode an die Freude»).  

Σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα από τη 
δημοσίευση του ποιήματος και περίπου διακόσια 
χρόνια από σήμερα, το 1824, ο επίσης Γερμανός 
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν βασίζεται στο 
συγκεκριμένο ποίημα για να γράψει την τελευταία 
ολοκληρωμένη του συμφωνία, που από πολλούς 
θεωρείται ο «Παρθενώνας» του συμφωνικού 
ρεπερτορίου, την περίφημη Ενάτη Συμφωνία. Ο 
Μπετόβεν γνώριζε το ποίημα του Σίλερ και, 
συγκινημένος από το μήνυμα αδελφοσύνης, ξεκινά 

In 1785, the German Romantic poet and playwright, 
Friedrich Schiller wrote the "Ode to Joy" (in German 
«Ode an die Freude»), a poem which describes the 
reconciliation and happiness of all humankind and 
the celebration of the miracle of life. 

 
Almost forty years after the publication of the poem 
and about two hundred years ago, in 1824, Ludwig 
van Beethoven, also German, was inspired by this 
specific poem to write his last complete symphony, 
which is widely considered to be the "Parthenon" of 
the symphonic repertoire, the famous Ninth 
Symphony. Beethoven was familiar with Schiller's 
poem and, moved by the message of brotherhood, 
began setting it to music in 1822. In a moment of 
inspiration, he decides to attempt something unique 



τη μελοποίησή του το 1822. Σε μια στιγμή 
έμπνευσης αποφασίζει να επιχειρήσει κάτι 
μοναδικό μέχρι τότε: να ενσωματώσει φωνητική 
μουσική σε ένα συμφωνικό έργο και να εντάξει 
στο τέταρτο και τελευταίο μέρος το περίφημο 
χορωδιακό φινάλε με το ποίημα του Σίλερ. 
Απόφαση που θα άλλαζε για πάντα τα δεδομένα 
στον χώρο της συμφωνικής μουσικής. 

«Η Ενάτη Συμφωνία είναι, περισσότερο από ένα 
μεγαλειώδες μουσικό έργο, ένα 
κοινωνικοπολιτικό μανιφέστο αδελφοσύνης, 
ηθικής ελευθερίας και αποδοχής όλων. Ο Ύμνος 
στη Χαρά είναι η γιορτή που προκύπτει μέσα από τη 
συνάντηση των ανθρώπων. Απευθύνεται σε όλον 
τον κόσμο, ζητώντας του να αρνηθεί τον διχασμό 
και προτείνοντάς του ένα νέο δρόμο, αυτόν της 
χαράς, τον δρόμο που όλοι οι άνθρωποι γίνονται 
αδέλφια!». 

Ωστόσο, τι ήταν αυτό που έκανε την «Ωδή στη 
Χαρά» να ακουστεί σε όλες τις γωνιές της γης και 
να θεωρείται το σημαντικότερο ανθρώπινο 
μουσικό επίτευγμα; Με τα λόγια του Γκούσταβ 
Μάλερ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατάφερε 
αυτό που όλες οι συμφωνίες θα έπρεπε να 
επιδιώκουν: Αγκάλιασε όλο το σύμπαν. Ο 
ποιητικός λόγος, το τραγούδι και η μουσική 
ενώθηκαν σε ένα δημιούργημα που ανέδειξε την 
οικουμενικότητα της αγκαλιάς και της χαράς που 
αυτή προσφέρει. 

1η Απριλίου 1849. Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ διευθύνει 
την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στη Δρέσδη. 
Μεταξύ των ακροατών βρίσκεται και ο θεωρητικός 
του αναρχισμού Μιχαήλ Μπακούνιν, ο οποίος λέει: 
«Ακόμα και αν όλα τα πράγματα καταστραφούν στο 
μέλλον, αυτό το έργο τέχνης πρέπει να μείνει 
ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας».  

Η Ένατη Συμφωνία παιζόταν συχνά στη Γερμανία 
σε μεγάλο αριθμό εργατικού κοινού με τη 
συμμετοχή εργατικών χορωδιών. Αυτές οι 
συναυλίες απαγορεύτηκαν από τους Ναζί το 1933. 

Από το 1985 η «Ωδή στη Χαρά» είναι επίσημος 
ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον επίσημο 
ιστότοπο της ΕΕ, αναφέρει: «Στην παγκόσμια 
γλώσσα της μουσικής αυτός ο ύμνος εκφράζει τα 
ευρωπαϊκά ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και 
της αλληλεγγύης». Κατά την καθιέρωση, όμως, της 
«Ωδής στη Χαρά» ως επίσημου ύμνου της ΕΕ, 

until then: to incorporate vocal music into a 
symphonic work and to include in the fourth and final 
part, the famous choral finale, Schiller's poem. A 
decision that would forever change the history of 
symphonic music. 

 

 
"The Ninth Symphony is more than a magnificent 
musical work, a socio-political manifesto of 
brotherhood, moral freedom and acceptance of all. 
The Ode to Joy represents the celebration that 
arises through the gathering of people. It addresses 
the whole world, asking all people to crush dissent 
and proposes a new path, that of joy and 
brotherhood!" 

 
 
However, what made the "Ode to Joy" be heard in 
all corners of the earth and is still considered the 
most important human musical achievement? In the 
words of Gustav Mahler, we could say that it 
achieved what all agreements should aspire to: it 
embraced the whole universe. Poetic speech, song 
and music were united in a creation that highlighted 
the universality of the embrace and the joy it offers. 

 

April 1st, 1849. Richard Wagner conducts 
Beethoven's 9th Symphony in Dresden. Among the 
listeners is the theorist of anarchism Mikhail Bakunin, 
who says: "Even if all things are destroyed in the 
future, this work of art must remain intact, even if this 
poses a risk to our lives."  

 

The Ninth Symphony was often performed in 
Germany in front of large working-class audiences 
with the participation of workers' choirs. These 
concerts were banned by the Nazis in 1933. 
 
Since 1985 the "Ode to Joy" has been the official 
anthem of the European Union. On the EU's official 
website, it says: "In the universal language of music 
this anthem expresses the European ideals of 
freedom, peace and solidarity." However, when the 
"Ode to Joy" was adopted as the official anthem of 
the EU, the lyrics of Friedrich Schiller's poem of the 
same name were removed. 



αφαιρέθηκαν οι στίχοι από το ομώνυμο ποίημα του 
Φρίντριχ Σίλερ. 

 

2. Ας δούμε κάποιους στίχους από την «Ωδή στη Χαρά» του Φρίντριχ Σίλερ 

Let us go through some lyrics from Friedrich Schiller's «Ode to Joy» 

Όποιος φίλος ενός φίλου είναι, όποιος πέτυχε 
τέτοια έξοχη ζαριά, 

όποιος βρήκε μια καλή γυναίκα, ας σμίξει τη φωνή 
του στα χαρούμενα βουητά. 

Φτάνει μόνο μια ψυχή στον κόσμο τούτον να 
μπορεί κανείς «δικιά του» να την πει. 

Αλλ' αυτός που δεν το πέτυχε ποτέ του, 
κλαίγοντας έξω από τον κύκλο ας τραβηχτεί. 

If you've mastered that great challenge: 
Giving friendship to a friend, 

If you've earned a steadfast woman, 
Celebrate your joy with us! 

Join if in the whole wide world there's 
Just one soul to call your own! 

He who's failed must steal away, 
shedding tears as he departs. 

Τη συμπάθεια να τιμά και να λατρεύει όποιος ζει 
σ' αυτή τη γη. 

Προς τ' αστέρια αυτή οδηγεί, όπου του Άγνωστου 
είν' ο θρόνος. 

Όλα τα έθνη αγκαλιαστείτε! Σε όλον στέλνω εγώ 
τον κόσμο τούτο το φιλί. 

Έναν έχουμε Πατέρα, αδέρφια, εκεί απ' των 
άστρων πιο ψηλά τον θόλο. 

Εκατομμύρια έθνη εσείς, αλήθεια, προσκυνάτε; 
Άραγε νιώθεις τον Δημιουργό, κόσμε εσύ; 

May all who dwell in this great ring pay homage 
now to sympathy!  

To the stars it leads, where the Unknown has its 
throne. 

Be embraced, all you millions, 
Share this kiss with all the world! 

Way above the stars, brothers, 
There must live a loving Father. 

Do you fall in worship, you millions? 
Do you feel your Creator, world? 

Η χαρά είναι ο παντοδύναμος μοχλός μες στην 
αιώνια φύση. 

Η χαρά κινεί τους δείκτες στο μεγάλο ρολόι του 
κόσμου. 

Αυτή κάνει τον σπόρο να πετάξει ανθό, αυτή κινεί 
ήλιους μες στ' ουρανού τον θόλο. 

Όλα τα πλάσματα από τα στήθη της μεγάλης 
Φύσης τη χαρά ρουφούν, και οι καλοί μα και 
κακοί. 

Ακόμα και στο σκουληκάκι δόθηκε δικαίωμα στην 
ηδονή. 

Joy is the almighty lever in eternal nature. 

 
Joy moves the hands on the great clock of the 
world. 

She makes the seed blossom, she moves the suns in 
the dome of the sky. 

All creatures suck the joy from the breasts of 
Mother Nature, both the good but also the evil. 

 
Even the worm was given the right to pleasure. 

Λαοί, θάρρος! Η αντοχή να μη σας λείψει και για 
έναν ανώτερο κόσμο υπομονή! 

Πάνω εκεί, περ' απ' των άστρων τη σκηνή, ένας 
Θεός στέκει τρανός, και θ' ανταμείψει. 

Ας σιμώσουν οι φτωχοί κι οι πονεμένοι να 
χαρούν με τους χαρούμενους κι αυτοί. 

Όχι εκδίκηση και μίση. Ας ξεχαστούν. Στον 
θανάσιμο οχτρό συγγνώμη πια. 

Brothers, courage! Suffer bravely,  
Suffer for a better world!  

Up there, above the starry vault  
You’ll find a great God’s recompense. 

Let grief and poverty come hither,  
And with the happy ones rejoice.  

Let rage and vengeance be forgotten, 
Forgiven be our mortal foe,  



Ας μην πιέζουν τα μάτια του τα δάκρυα κι άλλο 
τύψεις ας μην του τρώνε πια την καρδιά. 

Μας χρωστούν; Όλ' ας σκιστούνε τα τεφτέρια! 
Συμφιλίωση γενική! 

Not one teardrop shall oppress him and remorse 
will not eat out his heart anymore. 

Do they owe us? Let our debt books be cancelled! 
Ultimate reconciliation! 

Φιλία, αγάπη, συμπάθεια, αγκαλιά, φιλί, 
αδελφοσύνη, έναν έχουμε Πατέρα, χαρά, 
δικαίωμα στην ηδονή ακόμη και για το 
σκουληκάκι, θάρρος, αγώνας για έναν ανώτερο 
κόσμο, συγχώρεση, συμφιλίωση γενική! 

Friendship, love, sympathy, embrace, kiss, 
brotherhood, we have one Father, joy, right to 
pleasure even for the worm, courage, struggle for a 
better world, forgiveness, ultimate reconciliation! 

 
3. Η ομολογία της αποτυχίας και η διάγνωση: Ο μονόλογος του Ντομένικο [Αντρέι Ταρκόφσκι, Νοσταλγία, 
1983] 

The confession of failure and diagnosis: Domenico's monologue [Andrei Tarkovsky, Nostalgia, 1983] 
https://www.youtube.com/watch?v=qjR2V_rUAwU 

Η «Νοσταλγία» είναι μια ταινία που, σύμφωνα με 
τον σκηνοθέτη, μιλάει «για την έλλειψη της  
δυνατότητας να ζεις, για την απουσία ελευθερίας. 
Ο ήρωας της Νοσταλγίας υποφέρει από έλλειψη 
δυνατότητας να είναι φίλος, να είναι φιλικός με 
όλο τον κόσμο. Ωστόσο βρίσκει έναν φίλο που 
υποφέρει το ίδιο με αυτόν, είναι ο τρελός ο 
Ντομένικο.».  

Ο Ντομένικο, κάτοχος της οικουμενικής αλήθειας 
(στην Ελλάδα λέμε πως «από παιδί κι από τρελό 
μαθαίνεις την αλήθεια»), δεν διστάζει να μιλήσει 
ανοιχτά για την παράνοια του σύγχρονου 
πολιτισμού. Ανεβασμένος στο άγαλμα του Marcus 
Aurellius, στην πλατεία της Ρώμης, απευθύνει 
έκκληση προς το συγκεντρωμένο πλήθος για 
επιστροφή στις θεμελιώδεις αρχές.  Στο τέλος 
φτάνει στο σημείο να αυτοπυρποληθεί, ελπίζοντας 
πως με αυτόν τον τρόπο θα κάνει τους ανθρώπους 
να ακούσουν την τελευταία του προειδοποιητική 
κραυγή.  

Εκείνη τη στιγμή της αυτοπυρπόλησης, σε μια ταινία 
όπου κυριαρχεί η σιωπή, ακούγεται η Ενάτη 
Συμφωνία του Μπετόβεν ως κύκνειο άσμα ή 
επιτάφιος θρήνος ενός πολιτισμού που δεν 
μπόρεσε να εκπληρωθεί. 

«Nostalgia» is a film that, according to the director, 
talks «about the lack of the ability to live, about the 
absence of freedom. The hero of Nostalgia suffers 
from lack of the ability to be a friend, to be friendly 
with the whole world. However, he finds a friend 
who suffers the same as he does, he is the madman 
Domenico.». 

 
Domenico, possessor of the universal truth (in Greece 
we say that «you can learn the truth either from a 
child or from a madman»), does not hesitate to speak 
openly about the insanity of modern civilization. 
Climbing on the statue of Marcus Aurellius, in a 
square in Rome, he appeals to the assembled crowd 
for the return to fundamental principles. In the end, 
he even attempts to set himself on fire, hoping that 
in this way he will make people hear his last 
warning cry. 

 
 
At that very moment of self-immolation, in a film 
dominated by silence, Beethoven's Ninth Symphony 
is heard as a swan song or epitaph lamentation of 
a civilization that could not be fulfilled. 

 

Ποιος πρόγονος μου μιλά; Δεν μπορώ να ζω 
ταυτόχρονα στο μυαλό και στο κορμί μου. Γι’ αυτό 
δεν μπορώ να είναι μόνο ένας άνθρωπος. 
Μπορώ να αισθάνομαι αμέτρητα πράγματα 
μονομιάς.  

Δεν έμειναν πια μεγάλοι δάσκαλοι. Αυτό είναι το 
κακό της εποχής μας. Ο δρόμος της καρδιάς μας 

Which ancestor is speaking to me? I can't live at 
the same time both in my mind and my body. That 
is why I can't just be one man. I can feel countless 
things at once.  

There are no longer any great teachers left. This is 
the evil of our time. The way our heart is covered 
with shadows. We need to listen to the voices that 

https://www.youtube.com/watch?v=qjR2V_rUAwU


είναι σκεπασμένος με σκιές. Είναι ανάγκη να 
ακούσουμε τις φωνές που ακούγονται άχρηστες. 
Σε μυαλά γεμάτα μακριές αποχετεύσεις, τοίχους 
σχολείων, άσφαλτο κι έντυπα επιδόματος 
ανεργίας πρέπει να εισχωρήσει το ζουζούνισμα 
των εντόμων. Πρέπει να γεμίσουμε τα μάτια μας 
και τ’ αφτιά μας με πράγματα που είναι η αρχή 
ενός μεγάλου ονείρου. 

Κάποιος πρέπει να φωνάξει ότι θα χτίσουμε τις 
πυραμίδες. Δεν έχει σημασία αν δεν τις χτίσουμε. 
Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την επιθυμία και ν’ 
απλώσουμε τις γωνίες της ψυχής μας σαν ένα 
αέναο σεντόνι. 
 
Αν θέλετε να προχωρήσει ο κόσμος, πρέπει να 
πιαστούμε από τα χέρια. Πρέπει να αναμείξουμε 
τους “υγιείς” με τους “ασθενείς”. Ε, εσείς οι 
“υγιείς”, τι σημαίνει η υγεία σας; Τα μάτια της 
ανθρωπότητας κοιτούν το βάραθρο μέσα στο 
οποίο πέφτουμε. Η ελευθερία είναι άχρηστη, αν 
δεν έχετε το θάρρος να μας κοιτάξετε στα μάτια, 
να φάτε, να πιείτε και να κοιμηθείτε μαζί μας! 
Όλοι εσείς οι “υγιείς” οδηγήσατε τον κόσμο στο 
χείλος της καταστροφής. 

Άνθρωπε άκου! Μέσα σου νερό, φωτιά και μετά 
στάχτες. Και τα κόκαλα στις στάχτες. Τα κόκαλα 
και οι στάχτες. 

Πού βρίσκομαι όταν δεν είμαι στην 
πραγματικότητα ή στη φαντασία μου; Κάνω μια 
νέα συμφωνία με τον κόσμο: πρέπει να έχει ήλιο 
τη νύχτα και χιόνι τον Αύγουστο.  

Τα μεγάλα πράγματα τελειώνουν, τα μικρά 
αντέχουν. Η κοινωνία πρέπει να ενωθεί και πάλι 
και όχι να αποδιαρθρώνεται. Κοιτάξτε τη Φύση και 
θα δείτε ότι η ζωή είναι απλή. Πρέπει να 
επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν, στο σημείο 
που ακολουθήσαμε λάθος δρόμο. Να 
επιστρέψουμε στις θεμελιώδεις αρχές της ζωής, 
χωρίς να βρωμίζουμε το νερό. Τι κόσμος είναι 
αυτός, αν ένας τρελός σας λέει ότι πρέπει να 
ντρέπεστε;  

Μουσική τώρα. 

Το ξέχασα αυτό..  

Ω μητέρα, ω μητέρα! Αέρας είναι αυτό το ελαφρύ 
πράγμα που κινείται γύρω από το κεφάλι σου και 
γίνεται πιο καθαρό όταν γελάς. 

sound useless. In minds full of long drains, walls of 
schools, asphalt and unemployment benefit forms 
the buzzing of insects must penetrate. We have to 
fill our eyes and ears with things that are the 
beginning of a great dream. 

 

 
Someone must shout that we are going to build the 
pyramids. It doesn't matter if we don't build them. 
We must reinforce this desire and stretch out the 
corners of our souls like a perpetual sheet. 

 

If you want the world to move forward, we must 
hold hands. We need to mix the “healthy” with the 
“sick”. Hey, you the “healthy”, what does your 
health mean? The eyes of humanity look at the 
precipice into which we are falling. Freedom is 
useless if you do not have the courage to look us 
in the eyes, eat, drink and sleep with us! All you 
the “healthy” have led the world to the brink of 
destruction. 

 
Man listen! Inside you water, fire and then ashes. 
And the bones in the ashes. The bones and the 
ashes. 

Where am I when I am not in my own reality or 
my imagination? I am making a new deal with the 
world: it must have a sun at night and snow in 
August.  

Big things end, small ones endure. Society must be 
reunited and not dismantled. Look at Nature and 
you will realize that life is simple. We need to get 
back to where we were, to where we went down 
the wrong path. To return back to the fundamental 
principles of life, without messing up the water. 
What kind of world is this if a madman tells you 
that you should be ashamed?  

 

 

Music now. 

I forgot that...  

Oh mother, oh mother! Air is that light thing that 
moves around your head and becomes clearer when 
you laugh. 

Φιλία: «Αν θέλετε να προχωρήσει ο κόσμος, 
πρέπει να πιαστούμε από τα χέρια.» 

Friendship: «If you want the world to move 
forward, you have to hold hands.» 



 
Αγάπη: «Ο δρόμος της καρδιάς μας είναι 
σκεπασμένος με σκιές.»  
 
Συμπάθεια, αγκαλιά, φιλί: «Η κοινωνία πρέπει να 
ενωθεί και πάλι και όχι να αποδιαρθρώνεται. 
Κοιτάξτε τη Φύση και θα δείτε ότι η ζωή είναι 
απλή. Πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που 
βρισκόμασταν, στο σημείο που ακολουθήσαμε 
λάθος δρόμο.» 
  
Χαρά, δικαίωμα στην ηδονή ακόμη και για το 
σκουληκάκι: «Να επιστρέψουμε στις θεμελιώδεις 
αρχές της ζωής, χωρίς να βρωμίζουμε το νερό.»  
 
Θάρρος, αγώνας για έναν ανώτερο κόσμο: 
«Κάποιος πρέπει να φωνάξει ότι θα χτίσουμε τις 
πυραμίδες. Δεν έχει σημασία αν δεν τις χτίσουμε. 
Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την επιθυμία και ν’ 
απλώσουμε τις γωνίες της ψυχής μας σαν ένα 
αέναο σεντόνι.» 
 
Συγχώρεση, συμφιλίωση γενική: «Πρέπει να 
αναμείξουμε τους “υγιείς” με τους “ασθενείς”.» 
 
Έναν έχουμε Πατέρα / αδελφοσύνη: «Οι 
άνθρωποι δεν μπορούν και δεν πρέπει να σωθούν 
χωριστά και ατομικά από την ανελέητη παράνοια 
του πολιτισμού, παρά όλοι μαζί.» 
 

 
Love: «The way of our hearts is covered with 
shadows.» 
 
Sympathy, hug, kiss: «Society must unite again 
and not disintegrate. Look at Nature and you will 
realize that life is simple. We need to get back to 
where we were, to where we went down the 
wrong path.» 
 
  
Joy, right to pleasure even for the worm:  
«To return back to the fundamental principles of 
life, without messing up the water.»  
 
Courage, struggle for a better world:  
«Someone has to shout that we will build the 
pyramids. It doesn't matter if we don't build them.  
We must reinforce this desire and stretch out the 
corners of our souls like a perpetual sheet.» 
 
 
Forgiveness, ultimate reconciliation: «We must 
mix the “healthy” with the “sick”.» 
 
We have one Father / brotherhood: «Men cannot 
and must not be saved separately and individually 
from the merciless insanity of civilization, but all 
together.» 

 

4. Από το Ημερολόγιο του Μάνου Χατζιδάκι (Δεκέμβριος 1944): «Με ποιους, αλήθεια, είν' ο Χριστός;»  

From the Diary of Manos Hadjidakis (December 1944): «With whom is Christ really?» 

Τώρα, ας μεταφερθούμε από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
στο Ελληνικό. Έτος 1944, Ελλάδα, μια μεταβατική 
περίοδος, η οποία συγκλονίζει τον 19χρονο Μάνο 
Χατζιδάκι. Το τέλος τους δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό του 
Ελληνικού πληθυσμού σε αριστερούς και δεξιούς. 
Ο πολιτικός αυτός διχασμός, πληγώνει μια 
πατρίδα, πληγώνει οικογένειες και αδέρφια, τα 
οποία φτάνουν στο σημείο να αλληλοσκοτώνονται 
στα πόδια της πολιτικής διαφορετικότητας, και πάνω 
από όλα πληγώνει τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, 
ο οποίος αποτυπώνει της πιο μύχιες σκέψεις του 
στο ημερολόγιό του, απόσπασμα του οποίου θα 
ακούσετε τώρα. 

Now, let us move from the European area to the 
Hellenic one. Year 1944, Greece, a transitional 
period that shocked the 19-year-old Manos 
Hatzidakis. The end of the second world war marks 
the division of the Greek population into leftists and 
rightists.  

This political division hurts the homeland, divides 
families and brothers, leading to the point of killing 
each other at the feet of political diversity. Above 
all, this reality deeply hurts the great Greek 
composer, who captures his innermost thoughts in his 
diary, part of which is quoted below. 

Αδερφοσύνη, αισθήματα, συνθήματα, αντιδράσεις: 
πάμφθηνα εμπορεύματα χυμένα στα πεζοδρόμια, 
μαζί μ' αληθινό αίμα, αληθινά κορμιά νεανικά, 
αληθινά στόματα ανθρώπων που κραυγάζουν. (...) 
Οι Ιερείς κι από τις δυο μεριές, μονοπωλούσαν τον 

Fraternity, feelings, slogans, reactions: dirt cheap 
goods spilled on the sidewalks, along with real 
blood, real youthful bodies, real mouths of people 
screaming. (...) The Priests on both sides 



Χριστό κι εξασφάλιζαν τη συνδρομή του, οι μεν για 
το Έθνος και οι άλλοι για τον Λαό. 

Μέσα μου ρώτησα:  

_ Γιατί χωρίζουν το Έθνος από τον Λαό; Σε ποιους 
συμφέρει αυτό; Γιατί τον σκίζουν τον Χριστό στα 
δυο; Γιατί δεν τον αφήνουν πάνω στον Σταυρό Του 
τραγικά να μας κοιτά; Με ποιους αλήθεια είν' ο 
Χριστός;  

_ Με σένα, ακούω μια φωνή πλάι να με χαϊδεύει. 
Είμαι πάντα μ' αυτούς που ερωτούν. 

monopolized Christ and ensured his assistance, 
some for the Nation and the others for the People.  

Inside myself I asked:  

_ Why do they separate the Nation from the 
People? In whose interest? Why are they tearing 
Christ in two? Why don't they leave Him on His 
Cross tragically looking at us? With whom is Christ 
really?  

_ With you, I hear a voice nearby caressing me. I 
am always with those who ask. 

 


