
The European trajectory in the acceptance of Otherness:
From «Ode to Joy» by Friedrich Schiller and Ludwig Van Beethoven 
in Domenico's monologue from Andrei Tarkovsky’s «Nostalgia».

Το ευρωπαϊκό διάνυσμα αποδοχής της ετερότητας:
Από την «Ωδή στη Χαρά» των Φρίντριχ Σίλερ και Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν
στον μονόλογο του Ντομένικο από τη «Νοσταλγία» του Αντρέι Ταρκόφκι.
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Let us go through some lyrics from Friedrich Schiller’s «Ode to Joy»

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

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!

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, 

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!
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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

Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης                                                                                               Arsakeio Junior High of Thessaloniki

Θανάσης Νευροκοπλής [Θεολόγος], Σπύρος Μπάμπας, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Γιάννης Ρεφανίδης, Βασιλική Φλώρου      Thanasis Nevrokoplis [Theologian] Spyros Babas, Konstantina Economou, Giannis Refanidis, Vasiliki Florou



The confession of failure and diagnosis: 
Domenico's monologue [Andrei Tarkovsky, Nostalgia, 1983]

Η ομολογία της αποτυχίας και η διάγνωση: 
Ο μονόλογος του Ντομένικο [Αντρέι Ταρκόφσκι, Νοσταλγία, 1983] 
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Friendship: «If you want the world to move forward, you have to hold hands.»

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

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

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

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

Μέσα μου ρώτησα: 

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 monopolized Christ and ensured his assistance, 

some for the Nation and the others for the People. 

Inside myself I asked: 
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_ 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.

_ 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.
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Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

Thank you very much for your attention!
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Θερμές ευχαριστίες στους καθηγητές Αγγλικών: 

Βαγγέλη Δήμο, Τότα Οικονόμου και Λία Σταυρίδου


