
 

 

ΚΑΛΔΜΑ ΣΗ Solfónica 

ΓΙΑΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΟΡΔΙΩΝ 

ΒΡΤΞΔΛΛΔ, 17 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 

Η γιώζζα ηεο κνπζηθήο είλαη ηζρπξή θαη παγθόζκηα, κεηαδίδεη κελύκαηα, εληζρύεη θαη 

ηξνπνπνηεί ζηάζε θαη δηάζεζε. Η κνπζηθή είλαη ε γιώζζα πνπ θαηαιαβαίλεη όινο ν 

θόζκνο. Απηή είλαη ε εκπεηξία καο σο Solfónica, κηαο ρνξσδίαο-νξρήζηξαο ηεο 15εο 

Ματνπ πνπ γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο Puerta del Sol ηεο 

Μαδξίηεο, ην Μάην ηνπ 2011. Σε απηά ηα ηεζζεξάκηζη ρξόληα, νξγαλσζήθακε νξηδόληηα, 

κεηαδίδνληαο ραξά, δηεθδίθεζε, θξηηηθή ζπλείδεζε, θαη ζηεξίδνληαο πνιπάξηζκα δεηήκαηα 

ησλ πνιηηώλ. Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο αηηίεο πνπ καο νδεγνύλ λα πηζηεύνπκε όηη ε 

κνπζηθή  κπνξεί λα έρεη έλα κεγαιύηεξν αληίθηππν επηθνηλσλίαο ζηελ ηειηθή θάζε ησλ 

Δπξσπνξεηώλ ηνπ 2015.  

Δθ κέξνπο ηεο Solfónica, θαινύκε νξγαλνπαίθηεο θαη ηξαγνπδηζηέο από όιε ηελ 

Δπξώπε λα παξεπξεζνύλ ζηηο Βξπμέιιεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία κεγάιε 

ρνξωδία-νξρήζηξα πνπ ζα εξκελεύζεη ηξία θνκκάηηα θαηά ηε δηαδήισζε ηεο 17εο 

Οθησβξίνπ ηνπ 2015. 

Grândola, Vila Morena, ηξαγνύδη ηνπ José Alfonso πνπ ζεκάδεπζε ηελ έλαξμε ηεο 

Δπαλάζηαζεο ησλ Γαξπθάιισλ ζηελ Πνξηνγαιία, ηα μεκεξώκαηα ηεο 25εο Απξηιίνπ ηνπ 

1974. Δίλαη έλα παγθόζκην ζύκβνιν αδειθνζύλεο θαη απόξξηςεο ηεο δηθηαηνξίαο.  

Σεο δηθαηνζύλεο ήιηε λνεηέ, ηξαγνύδη πνπ ζπλέζεζε ν Μίθεο Θενδσξάθεο ζε ζηίρνπο 

ηνπ πνηεηή Οδπζζέα Διύηε.Τν ηξαγνύδη έγηλε ύκλνο θαηά ηεο δηθηαηνξίαο ηεο ρνύληαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρώλ ζηελ Διιάδα (1967-1974) θαη ζα ην εξκελεύζνπκε σο δείγκα 

αιιειεγγύεο πξνο ηνλ ειιεληθό ιαό θαη γηα ην δηθαίσκα θάζε ιανύ λα απνθαζίδεη 

δεκνθξαηηθά.  



Ο ύκλνο ζηε ραξά (απόζπαζκα) ηνπ  Ludwig van Beethoven. Από ην 1972 είλαη ν 

επίζεκνο  ύκλνο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θέινπκε λα αθνπζηεί ζην δξόκν θαη λα 

δηαιαιήζνπκε κε απηό ηνλ ύκλν όηη ε αιιειεγγύε ησλ επξσπατθώλ ιαώλ είλαη 

κνλόδξνκνο. 

Απηή ε πξόηαζε ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε από ηελ ηζπαληθή ζπληνληζηηθή επηηξνπή ησλ 

Δπξσπνξεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ θαη από ηελ επξσπατθή  

ζπληνληζηηθή επηηξνπή πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 21 Απγνύζηνπ ηνπ 2015.  

Θα ζπκκεηάζρνπκε ζην ηέινο ηεο δηαδήισζεο, ζηελ εμσηεξηθή ζθάια ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

Βξπμειιώλ, ζηε ιεσθόξν Anspach, έλα κέξνο κε έληνλν ζπκβνιηθό ραξαθηήξα, γηα λα 

δηεθδηθήζνπκε ηελ αιιειέγγπα Δπξώπε ησλ πνιηηώλ θαη λα ηελ αληηηάμνπκε ζηελ Δπξώπε 

ησλ εκπόξσλ  πνπ ζέινπλ λα καο ηελ παξνπζηάζνπλ σο ηε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιύζε. Η 

πξώηε πξόβα ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή ην απόγεπκα. Έρνπκε μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο κε 

ηελ νξγάλσζε ησλ Βξπμειιώλ γηα ηελ ώξα θαη ην κέξνο. Θα θάλνπκε κηα δεύηεξε πξόβα  

ζην θηίξην ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ δύν ώξεο πξηλ από ηελ εθδήισζε.  

Έια, ειάηε ηελ Παξαζθεπή ζηηο 16, αλ κπνξείηε. Με δηζηάζεηε λα έξζεηε ην Σάββαην ζηηο 

17, αλ δελ κπνξείηε λα έξζεηε ηελ πξνεγνπκέλε. Η νξγάλσζε ησλ Δπξσπνξεηώλ2015  

καο εμαζθαιίδεη δηακνλή. Θα ζαο ελεκεξώλνπκε επαθξηβώο γηα όια ηα λέα. Τα κέιε ηεο  

Solfónica ήδε έρνπκε δηεθπεξαηώζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαμηδηνύ. Κάζε εξκελεπηήο ή θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο.  

Αο πνύκε ¡όρη, basta, enough! Με ηηο θσλέο καο θαη ηε κνπζηθή καο: 

-Σηηο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο, θηώρεηαο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ. 

-Σηνπο θνξνινγηθνύο παξαδείζνπο. 

-Σηελ TTIP (Γηαηιαληηθή Σπκθσλία Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζεσλ).  

Αο εθθξάζνπκε ηελ αιιειεγγύε καο: 

-Σηνλ ειιεληθό ιαό.  

-Σηα άηνκα πνπ πξνζθεύγνπλ ζηελ Δπξώπε γηα λα απνθύγνπλ ηνπο πνιέκνπο θαη ηε 

θηώρεηα, θαη πνπ πεζαίλνπλ ζην λεθξνηαθείν ηεο Μεζνγείνπ. 

 Αο ππεξαζπίζνπκε ην δηθαίσκα ησλ ιαώλ λα απνθαζίδνπλ δεκνθξαηηθά.  

Σε πεξηκέλνπκε! 

Έια κόλνο ζνπ είηε ηξαγνπδάο είηε παίδεηο θάπνην όξγαλν. 

Σαο πεξηκέλνπκε! 

Διάηε, ρνξσδίεο, νξρήζηξεο, ρνξσδίεο-νξρήζηξα.  



Βνεζήζηε καο! 

Γηαδώζηε απηό ην θάιεζκα ζηέιλνληάο ην  θαη ζε άιινπο κνπζηθνύο θαη ηξαγνπδηζηέο.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ΔπξσΠνξείεο2015, κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε 

απηό ην κπινγθ: euromarchas2015.net 

Σηελ ηζηνζειίδα καο ζα βξείηε ηηο παξηηηνύξεο, ηνπο ζηίρνπο, ηα midis ή ηηο εγγξαθέο θαη 

όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε απηή ηε κνπζηθή εθδήισζε. Κάζε έλα έξγν ζα ην 

εξκελεύζνπκε ζηελ απζεληηθή ηνπ γιώζζα: 

https://solfonica.wordpress.com/euromarchas/  

Διάηε ζε επαθή κε ηε Solfónica κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ καο γηα λα ιύζεηε νπνηαδήπνηε 

απνξία θαη λα επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. Δλεκεξώζηε καο αλ ζα έξζεηε κόλνη ζαο, 

ην όξγαλν ή ηε θσλή πνπ εξκελεύεηε, αλ είζηε κία νκάδα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαη  ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο.  

 

Με αδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο , 

Solfónica 15-Μ Μαδξίηεο 

 

“ηε  Solfónica εηνηκάδνπκε ηηο βαιίηζεο” 

ΔπξωΠνξείεο2015, 17 Οθηωβξίνπ, Βξπμέιιεο 
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