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Eurovision Day  

of Languages 

by Aspasia Matthaiou  

(European Union Hymn of Europe) 

Presenter1: Καλωσορίσατε στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό γεγονός της 

χρονιάς! Την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών της Eurovision!! 

Presenter2: Welcome everybody! Great to see you all!! Welcome to the 

Eurovision Day of Languages!! 

(Crowd cheering, shouting and clapping) 

Presenter1: Bienvenue à tous! Super de vous voir tous !! Bienvenue à la 

Journée Eurovision des Langues!! 

(Crowd cheering, shouting and clapping) 

Presenter2: Willkommen alle! Schön euch alle zu sehen!! Willkommen 

zum Eurovision Day of Languages!! 

Presenter1: Are you ready to sing? Are you ready to dance? Are you 

ready to have some fun? Are you ready? 

(Crowd cheering shouting “Yes”) 

Presenter2: Es-tu prêt? Bist du bereit? Are you ready? 

(Crowd cheering shouting “Yes”) 

Presenter1: Ξεκινάμε!! Το πρώτο τραγούδι μας έρχεται από την 

πανέμορφη Ελλάδα! Ας καλωσορίσουμε τον Κωνσταντίνο και την Ελένη 

που θα μας τραγουδήσουν «Μόνο εσύ κι εγώ»! 

Presenter2: “Only you and me”! Let’s welcome Konstantinos and 

Heleni!! 

(Crowd cheering, shouting and clapping) 

Μόνο εσύ κι εγώ 

https://www.youtube.com/watch?v=u9POLQMFUl8&ab_channel=GeohistoryToday
https://www.youtube.com/watch?v=cpE1Jvngr7Q&ab_channel=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82Tv
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Presenter1: Καταπληκτικοί!! Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ τον 

Κωνσταντίνο και την Ελένη!! 

Presenter2: Amazing!! Thank you Konstantinos and Heleni! 

Presenter1: Incroyable merci beaucoup! Vielen dank! 

Presenter2: Και τώρα έρχεται το δεύτερο τραγούδι μας από την 

γειτονική Αλβανία! Η Samanta θα μας τραγουδήσει “Cha Cha Cha”!  

Presenter1: Samanta nous chantera “Cha Cha Cha”! 

(Crowd cheering, shouting and clapping) 

Cha Cha Cha 

Presenter2: Wow!! That was fantastic!! C'était fantastique!! Danke sehr! 

Presenter1: Faleminderit shumë Samanta! 

Presenter2: Και τώρα ακολουθεί το τρίτο τραγούδι μας από 

την Ρωσσία! Ας καλωσορίσουμε τoν Бeлοмοркaнaл 

που θα μας τραγουδήσει “Лагеря” 

Presenter1: A big applause for Бeлοмοркaнaл! Ένα μεγάλο 

χειροκρότημα!! Ευχαριστούμε πολύ!! Большое спасибо! 

Presenter2: Και τώρα η σειρά της Αυστρίας!! Στη συνέχεια 

του διαγωνισμού μας o Lemo θα μας τραγουδήσει «So wie 

du bist» 

Presenter1: Υπέροχα!! Ευχαριστούμε τον Lemo!! Great! Thank you 

Lemo! Vielen Dank! 

Presenter2: Το πέμπτο τραγούδι μας είναι από τη Γαλλία 

και λέγεται “Si tu m'aimes”! Τραγουδάει η Lynda! 

Si tu m’aimes 

Presenter1: Ευχαριστούμε Lynda! Merci Beaucoup!! Tu as été excellent! 

Presenter2: Στη συνέχεια o Γερμανός Tom Twers θα 

μας τραγουδήσει το “Falle Für Dich”  

Presenter1: Ευχαριστούμε Τομ! Danke sehr! 

https://www.youtube.com/watch?v=bNJbK-G5x2o&ab_channel=Samanta-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=rQZ46Py3-s4&ab_channel=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%22-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=FgoyS36Aiag&ab_channel=LyndaVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=yzh36lWBWwU&ab_channel=TomTwers
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Presenter2: Το έβδομο και τελευταίο τραγούδι του 

διαγωνισμού μας έρχεται από την βροχερή Αγγλία! 

Ας καλωσορίσουμε τον Ed Sheeran που θα μας 

τραγουδήσει το “Shape of You”!!  

Presenter1: Όλα τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν καταπληκτικά!! 

Συγχαρητήρια! Congratulations! Bravo!! Toutes nos felicitations! Το 

έργο της κριτικής επιτροπής θα είναι πολύ δύσκολο!! 

Presenter2: Ας τους γνωρίσουμε: από την Γερμανία ο Hendrik, από τη 

Γαλλία η Michelle, από την Αγγλία ο Robert και από την Ελλάδα ο 

Γιώργος!!  

Presenter1: Wie gehts? Comment ça va? How are you? Πως είσαι; Έχετε 

τα αποτελέσματα; Μπορώ να έχω το φάκελο παρακαλώ; Ευχαριστώ!!! 

Presenter2: Για να δούμε λοιπόν! Ποιο τραγούδι θα κερδίσει στο φετινό 

διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών της Eurovision.. Εσείς 

ποιο λέτε ότι θα κερδίσει; Come come, let’s read the results!! Οuvrir le 

dossier! 

Presenter1: Αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε ότι στην πρώτη θέση του διαγωνισμού μας είναι η 

συμμετοχή της __________!! Συγχαρητήρια __________!! Ένα μεγάλο 

χειροκρότημα!! Bravo!! You are the winner! Du bist ein Gewinner!! 

(We hear “__________” one more time. Everyone dances and sings 

along!) 

(European Union Hymn of Europe) 

The End 

Das Ende 

La Fin 

Fund 

Конец 

Τέλος 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8&ab_channel=EdSheeran
https://www.youtube.com/watch?v=_ecrJaA_mXg&ab_channel=BlueMarbleNations

