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Ἐὰν ὁ δυτικὸς πολιτισµὸς ἔχει δεχθεῖ τὶς συµβολὲς τῆς δη,
µοκρατίας+ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς τραγωδίας ταυτίζοντάς
τες µὲ τὸ ὄνοµα Ἁθήνα+ ἐξ ἴσου οὐσιαστικὰ στοιχεῖα τοῦ
ἑλληνικοῦ κληροδοτήµατος ὅπως ἡ ἰδέα τῆς εὐδαιµονίας καὶ
οἱ ἔννοιες τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁρµονίας µε,
ταξὺ ἀνθρώπου καὶ φύσης+ ἔχουν περάσει στὸν παγκόσµιο πο,
λιτισµό+ ἄρρηκτα συνδεδεµένα µὲ τὸ ὄνοµα καὶ τὴν ποιητικὴ
εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας-
Αὐτὴ ἡ δεύτερη ὁδός+ ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ συγκί,

νηση καὶ τὴ διαίσθηση+ στέκεται ἀπέναντι στὴν ἀθηναϊκὴ
ὀρθολογικότητα+ ἔχοντας µπολιάσει τὸν δυτικὸ πολιτισµὸ ἀνὰ
τοὺς αἰῶνες µὲ βλαστοὺς ταπεινοφροσύνης+ ἀθωότητας+
χαρᾶς τῆς ζωῆς+ ἀγάπης πρὸς τὴ φύση+ αἴσθησης τοῦ µέτρου+
ἔρωτα καὶ ποιητικῆς εὐαισθησίας-
Ὡστόσο+ ἐνῶ ἡ «ἀθηναϊκὴ ὁδὸς» χαίρει τοῦ ἀδιαµφισβή,

τητου κύρους καὶ τῆς γενικῆς ἀναγνώρισης+ ἡ «ἀρκαδικὴ
ὁδὸς» διάδοσης τοῦ ἑλληνισµοῦ παραµένει ἡ µεγάλη ἄγνωστη
στοὺς ἴδιους τοὺς Ἕλληνες- Γιr αὐτό+ στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ
κύκλου ὁµιλιῶν µὲ θέµα «Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ ∆ύση»+ θὰ προ,
σπαθήσω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ στὸ γεγονὸς ὅτι+ ἀπὸ τὴν
Ἁρχαιότητα ἕως τὶς µέρες µας+ τὸ ἴχνος τῆς Ἁρκαδίας δὲν
ἀπουσίασε ποτὲ ἀπὸ τὸ εἰκονολόγιο τῆς ∆ύσης+ ἐξ οὗ καὶ δι,
καίως µποροῦµε νὰ ἰσχυριζόµαστε ὅτι τὸ ἀρκαδικὸ στοιχεῖο
δὲν ὑπῆρξε µόνο φορέας ἑλληνισµοῦ ἀλλὰ καὶ σηµαντικὴ συ,
νιστώσα τοῦ πολιτισµοῦ µας-
Σήµερα+ τὴν ὥρα ποὺ ἡ δηµοκρατία τῆς «ἀθηναϊκῆς ὁδοῦ»
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ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι στὸν κόσµο µας µιὰ πρόκληση καὶ ἕνα
cdrhcdq`stl+ οἱ ἀξίες καὶ οἱ στάσεις τῆς «ἀρκαδικῆς ὁδοῦ»
ἐξακολουθοῦν καὶ αὐτὲς νὰ εἶναι –πέρα ἀπὸ κληρονοµιά–
ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση+ διὰ τῆς πολιτικῆς
καὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ὁδοῦ+ τῶν οἰκολογικῶν καὶ κοινω,
νικῶν προκλήσεων τοῦ τωρινοῦ πολιτισµοῦ µας- Γι’ αὐτὸ καὶ
θεώρησα ἐνδιαφέρον τὸ θέµα-
Ἐγὼ γεννήθηκα σὲ µιὰ βροχερὴ καὶ ὠκεάνεια γωνιὰ τῆς

Ἰσπανίας+ καὶ ἐκεῖ µεγάλωσα µὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας+
θολὴ στὸν ὁρίζοντα τῶν βιβλίων-Ὅταν πρωτοεῖδα τὴν πραγ,
µατικὴ Ἁρκαδία+ ἀναρωτήθηκα τί µὲ εἶχε ὁδηγήσει ὣς ἐκεῖ-
Κατόπιν+ ἐνῶ µὲ πληµµύριζαν φευγαλέες καὶ συγκινησιακὲς
ἀπαντήσεις+ µοῦ γεννήθηκε ἕνα νέο ἐρώτηµα καὶ µιὰ πρό,
κληση9 πλέον δὲν ἀναρωτιόµουν τί µὲ εἶχε φέρει ὣς ἐκεῖ+ ἀλλὰ
ὣς ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ φτάσω µὲ ἀφορµὴ ἐκείνη τὴν πρώτη
συνάντηση µὲ τὴν Ἁρκαδία- Ἁπὸ ἐκείνη τὴν ἀναπόληση καὶ
ἐκείνη τὴν ἔρευνα γεννήθηκε πρῶτα τὸ βιβλίο Εὐδαίµων
Ἁρκαδία9 ἡ σαγήνη ἑνὸς µύθου στὸν πολιτισµὸ τῆς ∆ύσης καί+
ἔπειτα+ ἡ ἰδέα τῆς δηµιουργίας ἑνὸς διεθνοῦς δικτύου γιὰ νὰ
φέρουµε κοντὰ στὴν πραγµατικὴ Ἁρκαδία τὸν πολιτιστικὸ
ἀντίκτυπο ποὺ ἔχει ἀφήσει στὸν κόσµο- Τὰ τελευταῖα χρόνια+
πρὸς µεγάλη µου ἔκπληξη καὶ χαρά+ ἔχω προσκληθεῖ ἐπανει,
ληµµένως νὰ µιλήσω γιὰ αὐτό-Ἁνταποκρινόµενος λοιπὸν σὲ
τοῦτο τὸ ἐνθαρρυντικὸ ἐνδιαφέρον+ θὰ προσπαθήσω σήµερα µὲ
τὴν ὁµιλία µου νὰ συνεισφέρω στὴ βαθύτερη ἐπίγνωση καὶ
στὴν καλύτερη ἀξιοποίηση+ πρὸς ὄφελος ὅλων+ αὐτοῦ τοῦ τε,
ράστιου πλούτου πού+ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ἀνὰ τὸν κόσµο+
συνδέεται µὲ τὸ ὄνοµα Ἁρκαδία-
Τί εἶναι ἄραγε αὐτὸς ὁ πλοῦτος+ αὐτὸ τὸ κοινὸ κτῆµα ποὺ

ἀποκαλοῦµε ἀρκαδικὴ παράδοση ἤ+ τονίζοντας συνειδητὰ τὴν
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ἔννοια τοῦ κτήµατος+ ἀρκαδικὸ κεκτηµένο:Εἶναι+ στὴν οὐσία+
ἕνα µακροχρόνιο δηµιούργηµα γύρω ἀπὸ µιὰ πολυσύνθετη
εἰκόνα- Ποιὰ εἶναι αὐτή: Μιὰ ποιητικὴ εἰκόνα ποὺ ἀποτελεῖ
µιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δραστικὲς καὶ παραγωγικὲς συνιστῶσες τοῦ
δυτικοῦ πολιτισµοῦ-
Γιὰ περισσότερα ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια αἱµατηρῶν πο,

λέµων+ κατάφωρης ἀδικίας καὶ κατάχρησης ἐξουσίας+ ποτὲ
δὲν ἔλειψαν ἀπὸ τὸν πολιτισµό µας ποιητικὲς φωνὲς ποὺ δια,
τηροῦσαν ζωντανὸ τὸ εἰλικρινὲς κάλεσµα στὴν ἁρµονία καὶ
τὴν ἁπλότητα µέσα ἀπὸ µιὰ βουκολικὴ εἰκόνα- ∆ὲν εἶναι
εὔκολο νὰ προσδιορίσει κανεὶς πότε γεννήθηκε αὐτὸ τὸ ὄνειρο+
ἀλλὰ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι+ µὲ ἀρχὴ τὸ ἔργο τοῦ Λατίνου ποι,
ητῆ Βιργίλιου+ ἀπέκτησε γιὰ πάντα τὸ ὄνοµα Ἁρκαδία-Μὲ τὸ
πέρασµα τοῦ χρόνου+ ἡ Ἁρκαδία+ πέρα ἀπὸ µιὰ ἱστορικὴ καὶ
σύγχρονη περιοχή+ ἔγινε ἐπίσης –καὶ γιὰ πολλούς+ πρωτί,
στως– ἕνα συνειρµικὸ ὄνοµα ποὺ ἐπικράτησε στὸν πολιτισµό
µας ὡς ἀναπόληση τῆς εἰρήνης+ τῆς ἀθωότητας+ τῆς ἁρµο,
νίας+ τῆς φύσης+ τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς+ τῆς ἐλευθερίας στὸν
ἔρωτα+ τῆς εὐαισθησίας+ τῆς ἁπλότητας+ τῆς δικαιοσύνης+ τοῦ
µέτρου καὶ τῆς ἐπιστροφῆς στὴν οὐσία- Γιὰ τὸν οἰκουµενικὸ
πολιτισµό+ ἡ Ἁρκαδία εἶναι+ ἐν τέλει+ τὸ ὅραµα µιὰς ἁπλῆς καὶ
ἐφικτῆς εὐδαιµονίας+ τὸ ἀµυδρὸ καὶ ὑποβλητικὸ πορτρέτο
ἑνὸς τόπου ἀπ’ ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν νιώθει ξεριζωµένος-
Ἁπὸ ποῦ πηγάζει+ λοιπόν+ αὐτὴ ἡ σφριγηλὴ εἰκόνα καὶ πῶς

ἐξελίχθηκε καὶ διαιωνίστηκε συνάµα κατὰ τὸν ροῦ τῆς ἱστο,
ρίας: Ἂς ἀρχίσουµε ἀπὸ τὸ πιὸ ξεκάθαρο σηµεῖο- Ἁναφέραµε
ὅτι+ ἂν ὑπῆρξε στὴν Ἁρχαιότητα κάποιος ποιητὴς ὅπου στὸ
ἔργο του νὰ ἀποκρυσταλλώθηκε ὁριστικὰ τὸ ὄνοµα τῆς Ἁρκα,
δίας ὡς σύµβολο ἑνὸς ἀρχαίου κόσµου µὲ γνήσιες ἀξίες+ ἑνὸς
βουκολικοῦ περιβάλλοντος κατοικηµένου ἀπὸ βουνίσιους
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θεοὺς καθὼς καὶ εὐαίσθητους καὶ ἀθώους ποιµένες+ ἑνὸς
τερπνοῦ τόπου τὸν ὁποῖο ἀναζητοῦν ἡ νοσταλγία καὶ ὁ πόθος+
αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἦταν ὁ Βιργίλιος- Ἁσφαλῶς+ ἡ σαγηνευτικὴ
µίξη τῆς πραγµατικῆς µὲ τὴ µυθικὴ Ἁρκαδία καὶ ἡ παγίωση
τῆς ποιητικῆς εἰκόνας ποὺ µᾶς ἀπασχολεῖ ἔλαβαν χώρα στὸ
ἔργο τοῦ Βιργίλιου+ εἰδικὰ στὰ Βουκολικά του· ὡστόσο+ πρέ,
πει νὰ ἀναρωτηθοῦµε9 ποιὸς ἦταν ὁ δρόµος ποῦ τὸν ὁδήγησε
σ’ αὐτὴν τὴν ἐπινόηση:Ποιὰ προγενέστερα στοιχεῖα συγκλί,
νουν στὴν Ἁρκαδία τοῦ Βιργίλιου:
Ἁφενός+ τὰ πρῶτα ποιήµατα ποὺ θεωροῦνται ἀπὸ τὴν ἀρ,

χαιότητα βουκολικὰ ἔχουν ὡς κεντρικό τους µοτίβο τὸν βίαιο
θάνατο ἑνὸς εὐγενοῦς βουκόλου ἀπὸ τὴ Σικελία+ τὸν ὁποῖο ὁ
θεὸς Πάνας εἶχε µάθει νὰ παίζει γλυκὰ τὴ φλογέρα9 πρόκει,
ται γιὰ τὸν ποιµένα ∆άφνι+ ποιητὴ καὶ µουσικό+ τὸν χαµὸ τοῦ
ὁποίου θρήνησαν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ ἔνθερµοι στίχοι τοῦ Φιλό,
ξενου καὶ τοῦ Στησίχορου- Ὁ θάνατος ἑνὸς ὄµορφου νέου
ἀγαπητοῦ στοὺς θεοὺς ἦταν ἀπὸ παλιὰ ἐπαναλαµβανόµενο
µοτίβο σὲ µύθους καὶ τελετουργικὰ ὅπου ἀναπαρίστατο συµ,
βολικὰ ἡ ἐτήσια ἀναγέννηση τῆς φύσης9 εἶναι ἡ περίπτωση
τοῦ Ἄδωνη+ ποὺ ἀγάπησαν καὶ διεκδίκησαν ἡ Ἁφροδίτη καὶ ἡ
Περσεφόνη· τοῦ Ἄτη+ τοῦ εὐνούχου νεαροῦ ἀπὸ τὴ Φρυγία ποὺ
ἀγάπησε ἡ Κυβέλη· ἢ τοῦ ἴδιου του Ὀρφέα+ ποιητῆ καὶ µου,
σικοῦ πού+ σὲ µιὰ ἡρωικὴ προσπάθεια+ ἀντιµετωπίζει µὲ τὴν
τέχνη του τὸν θάνατο-Ὅλοι αὐτοί+ λατρεµένοι ὡς πραγµατι,
κοὶ θεοί+ συνέβαλαν στὴ διάπλαση τῆς ἀρκαδικῆς εἰκόνας τοῦ
π ο ιµ έ ν α π ο ι η τ ῆ+ τὴν ὁποία ἐνσαρκώνει στὸ ἄρτιο ὁ ἄµοι,
ρος Σικελὸς βοσκὸς ∆άφνις-
Ἁφετέρου+ ποιµένας ποιητὴς ὑπῆρξε καὶ ὁ Ἡσίοδος+ στὸν

ὁποῖο οἱ θεὲς τῶν ὀρέων ἔµαθαν νὰ τραγουδάει ἀλήθειες ὅταν
ἔβοσκε στὶς πλαγιὲς τοῦ Ἑλικώνα-ὉἩσίοδος διδάχτηκε ἀπὸ
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τὶς Μοῦσες ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι τὸ µονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς
ἀνθρώπους στὴ µόνη ἐφικτὴ εὐδαιµονία πάνω στὴ γῆ- Ἡ δι,
καιοσύνη9 αὐτὴ ἡ παράξενη δύναµη ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβλη,
θεῖ τῆς αὐθαιρεσίας καὶ τῆς ἀνισότητας· αὐτὴ ἡ βία ποὺ πρέ,
πει νὰ ἀσκεῖ κανεὶς στὸν ἑαυτό του ὥστε νὰ ἐνεργεῖ σύµφωνα
µὲ τὴν ἀλήθεια δίνοντας στὸν καθένα ὅ+τι τοῦ ἀξίζει- Περι,
γράφοντας µὲ ἀρκαδικὰ γνωρίσµατα τοὺς χρόνους ὅταν ἡ ∆ι,
καιοσύνη δὲν εἶχε ἐγκαταλείψει ἀκόµα τοὺς ἀνθρώπους+ ὁ
Ἡσίοδος εὐνοεῖ τὴ µελλοντικὴ συγχώνευση τοῦ πανάρχαιου
µύθου τῆς Χρ υσῆ ς Ἐποχῆ ς µὲ τὴν ποιητικὴ εἰκόνα τῆς
Ἁρκαδίας- Σὲ τοῦτο τὸ σµίξιµο θὰ συµβάλουν ἀργότερα οἱ Νό,
µοι καὶ τὸ Συµπόσιο τοῦ Πλάτωνα καὶ τὰ Φαινόµενα τοῦ
Ἄρατου-
Πρὶν ἀπὸ τὸν Βιργίλιο+ τὸ βουκολικὸ ἄσµα ἀποκρυσταλ,

λώνεται κυρίως στὰ Εἰδύλλια τοῦ Θεόκριτου+ µιὰ µικρὴ συλ,
λογὴ σύντοµων ποιηµάτων+ στὰ ὁποῖα δὲν παρουσιάζονται
παρὰ µόνο οἱ συνοµιλίες κάποιων βοσκῶν ποὺ ζοῦν σὲ ἕνα
εὐχάριστο τοπίο+ ἐκτρέφουν µὲ στοργὴ τὰ ζωντανά τους+ παί,
ζουν φλογέρα+ καὶ κοιµοῦνται καὶ ἀγαπιοῦνται πάνω στὰ
χόρτα- Τίποτα ἄλλο- Τὸ θέµα τοῦ ἔργου ἦταν ταπεινό+ ἀλλὰ ὁ
Θεόκριτος+ γιὰ νὰ ὑµνήσει τοὺς βοσκούς του+ τόλµησε νὰ
διαλέξει τὸ ἀνώτερο καὶ πιὸ ἐπικὸ µέτρο τῆς λογοτεχνίας+ τὸ
δακτυλικὸ ἑξάµετρο+ τὸ µέτρο ποὺ εἶχε καθιερώσει τὸν Ὅµηρο-
Τὸ εὕρηµά του ἀπεδείχθη εὐφυές+ καὶ τὰ σύντοµα ποιήµατά
του χάραξαν γιὰ πάντα τ ὸ τ ο π ί ο τ ῆ ς ἀ θω ό τ η τ α ς+
τῆ ς ἁπλ ό τη τας κα ὶ τ ῆ ς ἐ να ρµ ο ν ι σµ έ ν η ς µ ὲ τ ὴ
φ ύ ση ζωῆς+ παρόλο ποὺ στοὺς στίχους του αὐτὸς ὁ τόπος
δὲν λέγεται ἀκόµα Ἁρκαδία- Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν+
ὁ Μόσχος καὶ ὁ Βίων συνέχισαν νὰ ἐνσαρκώνουν τὴ µορφὴ τοῦ
ποιµένα ποιητῆ-
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Ὅλη αὐτὴ ἡ παράδοση φτάνει στὸν νεαρὸ Βιργίλιο ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα+ συνδεδεµένη µὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας ποὺ ἐκπο,
ρευόταν ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀπώτατη ἵδρυ,
ση τῆς Ρώµης πάνω στοὺς λόφους τοῦ Παλλάντιου καὶ τῆς
Σατουρνίας- Μέσῳ τῶν ἀρχαίων Πελασγῶν+ τοῦ Οἴνωτρου+
τοῦ Εὔανδρου+ τοῦ Αἰνεία+ τοῦ Ἁσκάνιου καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Ρω,
µύλου+ ἡ Ρώµη ε ἶ χ ε σ τ ὶ ς ἀπα ρχ έ ς τ η ς π ο λ λ ὲ ς
ἀ ρκα δ ι κ ὲ ς ρ ί ζ ε ς- Ἔτσι λοιπόν+ γιὰ τοὺς Λατίνους τῆς
ἐποχῆς τοῦ Βιργίλιου+ ἡ Ἁρκαδία ἦταν ἡ γῆ τῶν ἀπαρχῶν+
τῶν προγόνων καὶ τῶν οἰκιστῶν+ γῆ ὀρεινὴ καὶ ἀπὸ τὴ θά,
λασσα µακρινή+ γῆ µὲ ἀνθρώπους εὐσεβεῖς καὶ ταπεινοὺς πλάι
στοὺς θεοὺς τῆς ἄγριας φύσης+ µὲ ἀνθρώπους φιλόξενους+ ποι,
µένες+ λάτρεις τῆς µουσικῆς καὶ τῆς ἁπλῆς ζωῆς+ µακάριους
καὶ κοντινοὺς στὴν ἐποχὴ τοῦ Κρόνου-Ἡγῆ ὅπου ἡ φωνὴ τῶν
χρησµῶν εἶχε ὑποδείξει τοὺς πιὸ εὐδαίµονες καὶ ταπεινοὺς
ἀνθρώπους-
Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα+ ὁ Βιργίλιος δηµιουργεῖ τὰ βου,

κολικά του+ δ ί ν ο ν τ α ς σ ὲ τ ο ῦ τ ο τ ὸ κ λη ρ ο δ ο τ ηµ έ ν ο
ἀ π ὸ τ ὴ ν Ἑλ λ ά δ α π ν ε υµ α τ ι κ ὸ τ ο π ί ο τ ὸ ὁ ρ ι ,
σ τ ι κ ὸ ὄ ν οµα Ἁρκα δ ί α- Ὁ ποιητὴς εἶναι τότε εἴκοσι
ὀκτὼ χρονῶν+ ἔχει δεῖ χιλιάδες Ρωµαίους νὰ πεθαίνουν σὲ δύο
ἐµφύλιους πολέµους καὶ ἀναγκάστηκε νὰ βρεῖ καταφύγιο
ἀπέναντι στὸ κύµα βασανιστηρίων+ καταγγελιῶν+ θήρας
ἀµοιβῶν+ φόνων καὶ ἐκτελέσεων ποὺ προκάλεσαν οἱ ἀντίπαλες
πολιτικὲς φατρίες τῆς Ρώµης- Παρασυρµένος ἀπὸ τὸν σπα,
ραγµὸ καὶ τὴ νοσταλγία+ ὁ Βιργίλιος µοχθεῖ γιὰ νὰ ἐπιτύχει
ἕνα ἔργο+ προϊὸν τοῦ καιροῦ του9 σὲ αὐτό+ συµπαραστέκεται
στὸν ἀνθρώπινο πόνο+ ἀνατρέχει µὲ εἰλικρίνεια στοὺς ἤρεµους
τόπους τῆς παιδικῆς του ἡλικίας καὶ ἐκφράζει µὲ αὐθεντικό,
τητα αὐτὸ ποὺ πραγµατικὰ ἐπιθυµεῖ- ∆ὲν δραπετεύει ἀπὸ τὴν
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ὀδυνηρὴ πραγµατικότητα+ ἀλλὰ ἀπαντᾶ στὴν ἀνάγκη νὰ ἀνα,
πολήσει ἕναν κόσµο ὅπου θὰ ἦταν ἐφικτὴ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ὀµορ,
φιά- Μὲ τὰ Βουκολικὰ τοῦ Βιργίλιου+ ἡ εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας
τονίζει τ ὰ ἀ ν τ ιµ ι λ ι τ α ρ ι σ τ ι κ ὰ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
τ η ς κα ὶ τ ὸ ἀ ν ο ι κ ο δ οµη τ ι κ ό τ η ς π ν ε ῦµα-
Ἡ λατινικὴ ἐρωτικὴ ποίηση+ ποὺ τότε ξεκινοῦσε ἀκολου,

θώντας τὰ πρότυπα τῆς ἑλληνικῆς ἐλεγείας+ υἱοθέτησε τὴν
εἰκόνα τοῦ ποιµένα ποιητῆ+ ὁ ὁποῖος+ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Πάνας+
ἀναστενάζει ἀνάµεσα στὰ ἄνισα καλάµια µπροστὰ στὴν ὁρι,
στικὰ χαµένη Νύµφη-Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο+ ποιητὲς ὅπως ὁ Τί,
βουλλος+ ὁ Προπέρτιος ἢ ὁ ἀείµνηστος Ὀβίδιος καταφέρνουν
νὰ ἐνισχύσουν+ στὴν εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας+ τ ὸ γ νώ ρ ι σµα
τοῦ ἔ ρωτα+ παροµοιάζοντας τοὺς καρπούς του µὲ τὰ αὐθόρ,
µητα καὶ πλουσιοπάροχα δῶρα τῆς Χρ υσῆ ς Ἐποχῆ ς-
Καθὼς αὐτὴ ἡ πολυσύνθετη εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας ἀπο,

κρυσταλλώνεται+ νέοι ποιητὲς τὴν ἀξιοποιοῦν δίνοντας ἔµφαση
σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά της-Ἔτσι+ ὁ Καλπούρνιος
ὁ Σικελός+ µιµητὴς τοῦ Βιργίλιου καὶ τοῦ Θεόκριτου+ συνθέ,
τει τὶς Ἐκλογές του ὠθούµενος ἀπὸ τ ὴ ν ἐ π ι θ υµ ί α µ ι ᾶ ς
π ο λ ι τ ι κ ῆ ς κα ὶ ἠ θ ι κ ῆ ς ἀ ν ό ρ θωση ς+ ἐνῶ ὁ Νεµε,
σιανὸς συνθέτει τὶς δικές του ἐκθειάζοντας ἐκ νέου τὴ δ ύ ,
ν αµη τ ο ῦ Ἔρωτα- Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου µ-Χ- αἰώνα+ ἕνας
σχεδὸν ἄγνωστος συγγραφέας ὀνόµατι Λόγγος συγκεντρώ,
νει σὲ µιὰ καινοτόµα ἀφήγηση ὅ λα τὰ σ τ ο ι χ ε ῖ α πού+ µέ,
χρι τότε+ συναπάρτιζαν τοῦτο τὸν ποιητικὸ χῶρο+ ποὺ ἔµελλε
νὰ ὀνοµάζεται µελλοντικὰ Ἁρκαδία- Τὸ µυθιστόρηµά του
∆άφνις καὶ Χλόη εἶναι ἡ ἀφήγηση τῆς εὐτυχίας ποὺ ὁ Ἔρω,
τας καὶ ἡ Φύση σχεδιάζουν γιὰ δυὸ ἀθώους βοσκούς- Περισ,
σότερα ἀπὸ χίλια χρόνια ἀργότερα+ αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ προσφέ,
ρει πλούσια ἔµπνευση στοὺς δηµιουργοὺς τῆς Ἁναγέννησης-



12

Ἁπὸ τὴν ἄλλη+ σὲ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς τῆς ὄψιµης Ἁρχαι,
ότητας+ ὅλα τὰ ἀπόµερα µέρη ποὺ ἡ θεότητα προόριζε γιὰ τοὺς
δίκαιους –τὰ Ἠλύσια Πεδία+ ὁ Ἁσφόδελος Λειµών+ ἡ Νῆσος
Λεύκη ἢ οἱ Νῆσοι τῶν Μακάρων– περιγράφονται ὅλο καὶ πιὸ
συχνὰ µὲ τὴν ἀφθονία καὶ τὴ γλυκύτητα τῶν ἡµερῶν τῆς
Χρυσῆς Ἐποχῆς-Ἡ βαθµιαία ἐξοµοίωση τούτων τῶν τόπων
µὲ τὸν βιβλικὸ Παρά δ ε ι σ ο εὐνοεῖ τὴ διείσδυση τῆς εἰκόνας
τῆς Ἁρκαδίας στὸ νέο χριστιανικὸ εἰκονολόγιο+ σ υ ν δ ε δ ε ,
µ έ ν η µ ὲ τ ὶ ς π ε ρ ι γ ρ αφ ὲ ς τ ῆ ς Ἐδ έµ-
Πολλοὶ χριστιανοὶ ποιητὲς τῶν πρώτων χρόνων διαιώνισαν

τὰ κλασικὰ µοτίβα µέσα ἀπὸ τὴ λογοτεχνία τῆς νέας θρη,
σκείας+ καὶ ὁρισµένοι+ ὅπως ὁ Ποµπώνιος καὶ ὁ Ἐνδελέχιος+
ὑπερασπίστηκαν τὴν πίστη τους µὲ ἕνα βουκολικὸ ποίηµα- Τὸ
µοτίβο τῆς Χρυσῆς Ἐποχῆς+ µὲ τὰ ἀρκαδικά του γνωρί,
σµατα+ ἐπιβίωσε στὸν µεσαίωνα χάρη στὴν εἰκόνα ποὺ κα,
θιέρωσε ὁ Ὀβίδιος –ἔτσι τὸ διαπιστώνουµε στὸν ποιητὴ Νάσο+
στὸν πρώιµο οὐµανιστὴ Ἁλαὶν τῆς Λίλης ἢ στὸν τροβαδοῦρο
Ζὰν ντὲ Μέν–+ ἀλλὰ ἄσκησε ἐπίσης τὴν ἐπιρροή του µὲ πιὸ
ἐλεύθερο τρόπο στὸ λογοτεχνικὸ µοτίβο τοῦ τερπνοῦ τόπου+ τοῦ
λεγόµενου knbtr `lndmtr9 µιὰ εἰκόνα τῆς ὄµορφης+ ἁρµο,
νικῆς φύσης+ τῆς διαποτισµένης ἀπὸ θεϊκὸ χαρακτήρα καὶ τῆς
προσφερόµενης ὡς πλαίσιο γιὰ ἔρωτα καὶ εὐτυχία-
Ὁ µέγας ποιητὴς ∆άντης+ ὁ ὁποῖος περιέγραψε τὸν Πα,

ράδεισό του µὲ χαρακτηριστικὰ τῆς Χρυσῆς Ἐποχῆς+ ἐνί,
σχυσε µὲ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του τὸ γνώρισµα τῆς ἐ ξ ο ρ ί α ς
στὴν εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας-Ἐξόριστος ἀπὸ τὴν πατρίδα του τὴ
Φλωρεντία ἐξαιτίας τῶν διαµαχῶν ἀνάµεσα στὶς πολιτικὲς
φατρίες+ ὁ ∆άντης διατηρεῖ µὲ τὸν φίλο του Τζιοβάνι ντὲλ Βιρ,
γίλιο µιὰ ποιητικὴ ἀλληλογραφία ποὺ µαρτυρᾶ µὲ συγκινητικὸ
τρόπο πὼς καὶ στοὺς ὕστερους αἰῶνες τοῦ Μεσαίωνα παρέ,
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µενε ἀκόµα ζωντανὴ µεταξὺ τῶν πιὸ ἔµπειρων στὰ γράµµατα
ἡ ἀνάµνηση τῆς Ἁρκαδίας-Ὁ φίλος του τὸν ἀποκαλεῖ Ἁρκάδα
ποιµένα+ παροτρύνοντάς τον νὰ καλλιεργήσει τὴ βουκολικὴ
µούσα καὶ νὰ τιµήσει µὲ τὴν παρουσία του τὰ βοσκοτόπια τοῦ
Μαίναλου- Ὁ ἐξόριστος ∆άντης συνθέτει τότε δύο ὄµορφες
ἐκλογὲς ἐνσαρκώνοντας τὸν Τίτυρο+ παίρνοντας θέση κάτω
ἀπὸ τὴ γέρικη βελανιδιὰ δίπλα στὸν Μελίβοιο+ ρωτώντας γιὰ
τὴν τύχη τοῦ ρωµαλέου Μόψου+ τὸν ὁποῖο φαντάζεται εὐδαί,
µονα σὰν Ὀρφέα ποὺ ὁδηγεῖ τὸ κοπάδι του σὲ ἤρεµα βοσκο,
τόπια καὶ νικᾶ µὲ τὸ τραγούδι του τὰ λιοντάρια-
Ὁ Πετράρχης+ ἀπὸ τὴ µεριά του+ βιώνει τὴν Ἁρκαδία του

ὄχι τόσο ὡς ἐξορία ἀλλὰ ὡς καταφ ύγ ι ο- Στὶς παραφυάδες
τῶν Ἄλπεων+ στὴν κοιλάδα τοῦ Βωκλύζ+ ὁ ποιητὴς βρῆκε ἕναν
knbtr `lndmtr+ ὅπου ἡ ὀµορφιὰ τοῦ τόπου διαµόρφωνε καὶ τὴν
ὀµορφιὰ τῆς ψυχῆς+ τὸν φαντάστηκε σὰν κατοικία Μουσῶν
καὶ Νυµφῶν+ ἀνακάλυψε στὶς γωνιές του τὴν ἀναπόληση
τῶν ἀρχαίων µύθων+ τὸν ἀφιέρωσε στὴν πίστη καὶ στὴ συ,
νάντηση µὲ τὸν Θεό+ καὶ γέµισε τὴν πολυπόθητη µοναξιά του
µὲ πολύτιµα βιβλία καὶ πρόσχαρους φίλους- Ὅταν ἡ αἰώνια
σύγκρουσή του µεταξὺ µοναχικῆς µελέτης καὶ κοινωνικῆς
προσφορᾶς τὸν ὁδήγησε καὶ πάλι στὴ στράτευση+ ὁ Πετράρ,
χης ἐγκαταλείπει τὸ Βωκλὺζ καὶ ἐπιστρέφει στὴ Ρώµη· καὶ
ὅταν ἡ βία καὶ ἡ µοχθηρία µαταιώνουν ξανὰ τὰ ὄνειρά του+ ὁ
ποιητὴς ἀπεικονίζει τὴν ἀπογοήτευση τοῦ καιροῦ του στοὺς
πράους κλασικοὺς στίχους ἑνὸς νέου Atbnkhbtl B`qldm-
Στηριζόµενη στὸν ποιητικὸ λόγο γιὰ περισσότερα ἀπὸ δύο

χιλιάδες χρόνια+ προσελκύοντας ἀξίες καὶ ἀξιόλογα πνεύ,
µατα+ ἐµπλουτίζοντας συνεχῶς τὴ µορφή της+ καὶ ἐµπνέοντας
σχεδὸν πάντα ὀµορφιά+ ταπεινοφροσύνη καὶ γενναιότητα+ ἡ
εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας ταξιδεύει ἀπὸ τὴν Ἁρχαιότητα µέχρι τὴν
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Ἁναγέννηση- Τότε+ στὴν Ἰταλία τῶνΜεδίκων+ τοῦ Βοκκάκιου+
τοῦ Ἄλδου Μανούτιου καὶ τοῦ νεαροῦἜρασµου+ ἡ Ἁρκαδία θὰ
ἐµπνεύσει τὰ πνεύµατα ποὺ θὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν ἐκ ν έ ο υ
ἀ νακάλ υψη τ ῆ ς ἀ ρχα ί α ς Ἑλλά δα ς· καὶ τὸ 04/3+
στὸ εὐφυέστατο ἔργο τοῦ Τζάκοπο Σανατσάρο+ ἡ Ἁρκαδία θὰ
ἀποκτήσει τὴν τελικὴ µορφὴ µὲ τὴν ὁποία θὰ ξεπροβάλλει µὲ
ἀνανεωµένες δυνάµεις καὶ ἀσυγκράτητη ἱκανότητα ἔµπνευ,
σης κατὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν- Ὅσα γεν,
νιοῦνται ἀπὸ τότε µέχρι σήµερα µὲ ἀφορµὴ τὴν εἰκόνα τῆς
Ἁρκαδίας εἶναι τόσα καὶ τόσο ποικίλα ποὺ δὲν µποροῦµε νὰ
κάνουµε σὲ αὐτὴ τὴν ὁµιλία παρὰ µόνο µιὰ σύντοµη µνεία-
Μὲ ἀφετηρία ἐκείνη τὴν Ἰταλία τοῦ 05ου αἰώνα+ ἡ Ἁρκα,

δία κατακτᾶ τὶς λογοτεχνίες τῆς Ἰσπανίας+ τῆς Γαλλίας
καὶ τῆς Ἁγγλίας· µὲ βάση αὐτὸν τὸν θρίαµβο+ ἐµπνέει τὴ γέ,
νεση τῆς τοπιογραφίας+ τὴ γένεση τῆς ὄπερας+ προσφέρει
εἰκόνες στὴ µυστικιστικὴ ἔκφραση+ ἀνοίγει στὴ Νεοελληνικὴ
γλώσσα τὸν δρόµο πρὸς τὴν ἀναγεννησιακὴ παράδοση καὶ δί,
νει πνοὴ στὰ πρῶτα ἔργα τῆς γερµανικῆς+ ὀλλανδικῆς καὶ πο,
λωνικῆς λογοτεχνίας-
Παράλληλα+ µὲ τὴν ἄφιξη στὴν Ἁµερικὴ τῶν πρώτων

Εὐρωπαίων κατακτητῶν+ ἡ εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας ἀφήνει τὸν
ἰσχυρό της ἀντίκτυπο στὴν ἀντίληψη γιὰ τὸν Νέο Κόσµο-
Ἐνῶ δοξάζει τὸ ἀνθρώπινο σῶµα στὰ πρῶτα ζωγραφικὰ

ἔργα µὲ θέµα τὸ γυµνό+ ἡ Ἁρκαδία χρησιµεύει ὡς ἀλληγορία
ἢ µάσκα στὸν περίπλοκο κόσµο τοῦ παλατιοῦ καὶ προσφέρει
καταφύγιο ἐνάντια στὸν αὐξανόµενο θρησκευτικὸ φανατισµό-
Στὶς φωνὲς τῶν πιὸ εὐαίσθητων ποιητῶν+ τραγουδᾶ σὰν ἄλ,
λοτε τὸν πόνο γιὰ τὸν χαµὸ ἀγαπηµένων προσώπων· στὰ χέ,
ρια φιλοσόφων+ ζωγράφων καὶ ἀλχηµιστῶν+ µετατρέπεται σὲ
ἕνα σκοτεινὸ καὶ ἀπόκρυφο σύµβολο9 ds hm @qb`ch` dfn-
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Ἁργότερα+ σὲ ἕναν κόσµο κουρασµένο ἀπὸ τὴν ὑπερβολὴ
τοῦ Μπαρόκ+ ἡ Ἁρκαδία διεκδικεῖ ξανὰ τὴν ἁρµονία τοῦ κλα,
σικισµοῦ- Σὲ µιὰ ἐποχὴ διαφωτιστῶν ποὺ ἀναζητᾶ τὸν ἐπα,
ναπροσδιορισµὸ τῆς κοινωνίας+ ἡ Ἁρκαδία ὑπενθυµίζει καὶ
πάλι τὴν πηγαία καλοσύνη τοῦ ἀνθρώπου-
Ἡ Ἁρκαδία προβάλλεται στὰ παρθένα νησιὰ τῆς Πολυ,

νησίας µὲ τὴν ἄφιξη τῶν πρώτων Εὐρωπαίων· στοχάζεται µὲ
τοὺς ροµαντικοὺς γύρω ἀπὸ τὴ φύση+ τὴν εὐτυχία+ τὴν ὀµορ,
φιὰ καὶ τὸν θάνατο· καὶ ξεκινᾶ µὲ τοὺς πρώτους ταξιδιῶτες
ἐκείνης τῆς ταραχώδους καὶ ὀνειροπόλας ἐποχῆς µιὰ κρίσιµη
διαδικασία νέου ἐξελληνισµοῦ τῆς Ἑλλάδας-
Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς βιοµηχανίας+ καταγγέλλει τὴν

ἀγριότητα τοῦ καπιταλισµοῦ καὶ ἀναθεωρεῖ τὴν ἰδέα τῆς
προόδου· στοὺς παρθένους τόπους τῶν νέων ἠπείρων+ ἐµπνέει
τὴν ἵδρυση ἀποικιῶν καὶ πόλεων καὶ θρηνεῖ γιὰ ἕναν ἀπειλού,
µενο ἀγροτικὸ κόσµο· ἐνάντια στὴ σεµνοτυφία καὶ τὴν ψεύ,
τικη ἠθική+ ὑπερασπίζεται τὸν ἐλεύθερο ἔρωτα· ἐνάντια στὶς
ἀκρότητες τῆς ἀσυνειδησίας καὶ τῆς φιλοδοξίας+ συµφιλιώνει
τὸν ἄνθρωπο µὲ τὴ φύση· ἐνάντια στὸν πόλεµο καὶ στὴν
αὐθαιρεσία+ ἐξεγείρεται ἀκατάπαυστα προασπίζοντας ἐνστι,
κτωδῶς τὴν εἰρήνη-
Αὐτὴ ἡ πολυσύνθετη εἰκόνα εἶναι ἡ οἰκουµενικὴ εἰκόνα τῆς

Ἁρκαδίας+ καὶ ἐπέζησε στὸν χρόνο ἐπειδὴ εἶναι ἀκριβῶς µιὰ
εἰκόνα9 δὲν εἶναι πιστεύω+ οὔτε δόγµα+ οὔτε οὐτοπία- ∆ὲν
εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τοῦ καλοῦ ἀλλὰ ἡ σαγήνη πρὸς τὸ βέλτιστο-
∆ὲν εἶναι ἡ ἐπανάσταση+ ἀλλὰ ἡ πειθώ-Εἶναι µιὰ σταθερά+ µιὰ
συνιστώσα στὸν πολιτισµό µας+ ἡ ὁποία ἐφιστᾶ αἰωνίως τὴν
προσοχὴ στὸ οὐσιῶδες+ στὸ καλὸ καὶ στὸ δίκαιο-
Ἔτσι λοιπόν+ τὸ ἀρκαδικὸ κεκτηµένο+ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο

παρὰ τὸ δηµιούργηµα αὐτῆς τῆς εἰκόνας+ εἶναι µὲν µιὰ ἁπτὴ
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καὶ ὑλικὴ κληρονοµιά+ ἀλλὰ συνάµα µιὰ στάση ζωῆς ποὺ
ἀφορᾶ τὸ παρὸν καὶ τὸ µέλλον- Βιβλία+ πίνακες+ µουσικὴ καὶ
θέατρο+ ἀλλὰ ἐπίσης φιλοσοφικὸς στοχασµός+ πολιτικὸ ὅραµα+
κοινωνικὴ δράση καὶ εἰλικρινὴς ἔγνοια γιὰ τὸν ἄνθρωπο+ ἀπο,
τελοῦν τὸ ἀρκαδικὸ κεκτηµένο+ µ ι ὰ π α ρ α κα τ α θ ή κ η
τ ό σ ο ἠ θ ι κ ὴ ὅ σ ο κα ὶ α ἰ σ θ η τ ι κ ή+ µιὰ τρανὴ δηµιουρ,
γία ἐν τῷ γίγνεσθαι+ τῆς ὁποίας δὲν εἴµαστε µόνο κληρονό,
µοι ἀλλὰ καὶ συνεχιστές+ κοινωνοὶ καὶ συνεργοὶ στὴν ἐξέλιξή
της-
Γιὰ ὅλα αὐτά+ ἡ Ἁρκαδία προβάλλει ἐνώπιόν µας ὡς πρό,

κληση-Ἡπροώθηση σήµερα τῆς ἰδέας τῆς Ἁρκαδίας δὲν ση,
µαίνει καλλιέργεια τῆς παράδοσης ἢ τῆς νοσταλγίας+ δὲν
εἶναι ἀπάρνηση τοῦ κόσµου οὔτε ἐπιθυµία νὰ γίνουµε ξαφνικὰ
ποιµένες ποιητές+ καὶ οὔτε σηµαίνει βέβαια νὰ πουλᾶµε του,
ρισµὸ µὲ µιὰ πρόχειρη ἐτικέτα θρυλικοῦ κύρους-Εἶναι ἡ υἱοθέ,
τηση αὐτῆς τῆς καθαρὰ ἀνοιχτῆς καὶ δηµιουργικῆς στάσης
ζωῆς+ τῆς ὁποίας ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἔµβληµα ἡ ὀνοµασία
αὐτοῦ τοῦ τόπου-Εἶναι ἡ προσχώρηση σὲ µ ι ὰ π ρ οσπάθ ε ι α
ὑ π ὲ ρ τ ο ῦ ἀ ν θ ρώπ ο υ+ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ πολὺ µακριὰ κι
ὅµως ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πάντα ἐπίκαιρη- Τώρα+ προκλήσεις
ὅπως ἡ ο ἰ κ ο λ ο γ ι κ ὴ σ υµ π ε ρ ι φ ο ρ ά+ ἡ ἀ ε ι φ ό ρ ο ς
ἀ ν άπ τ υ ξ η+ τ ὸ δ ί κ α ι ο ἐµπ ό ρ ι ο+ ἡ δ ί κ α ι α κα τα ,
ν οµὴ τ ο ῦ πλ ο ύ τ ο υ+ ἡ ο ὐµαν ι σ τ ι κὴ συ ν ε ί δ ηση καὶ
ἡ σ υµφ ι λ ίωση τ ο ῦ ἀ ν θ ρώπ ο υ µ ὲ τ ὸ ν ἑ α υ τ ό τ ο υ
κα ὶ τ ὸ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο υ+ συνεχίζουν καὶ διευρύνουν µὲ
χειρονοµίες τῆς ἐποχῆς µας τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν ἀνὰ
τοὺς αἰῶνες πίσω ἀπὸ τὴν ποιητικὴ εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας-
Σήµερα+ πολλοὶ εἶναι οἱ φορεῖς καὶ οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσµο

ποὺ κρατοῦν αὐτὲς τὶς ἀξιόλογες στάσεις+ καὶ πολλοὶ µάλιστα
αὐτοὶ ποὺ τὸ κάνουν µὲ πλήρη συνείδηση τοῦ ὅτι ἡ προσπάθειά
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τους συνδέεται ἄρρηκτα µὲ τὴν ἰδέα τῆς Ἁρκαδίας- Γιὰ πα,
ράδειγµα+ ὁ συνεταιρισµὸς @qb`chd+ ποὺ βρίσκεται στὴ νότια
Γαλλία καὶ ἔχει συνεργάτες σὲ ὅλες τὶς γωνιὲς τοῦ πλανήτη+
πραγµατοποιεῖ ἔρευνες µὲ θεραπευτικὰ καὶ ἀρωµατικὰ φυτά+
µπαχαρικὰ καὶ φυσικὰ ἐκχυλίσµατα+ γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀνα,
βάθµιση τῆς βιοµηχανίας τροφίµων-Στὴν γαλλικὴ περιοχὴ τοῦ
Φορὲ 'Enqdy(+ γνωστὴ ὡς «Γαλλικὴ Ἁρκαδία»+ φορεῖς ὅπως
ὁ συνεταιρισµὸς I`qchm cd @rsqéd καὶ τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο
Bg`sd`t cd Fntsdk`r ἀξιοποιοῦν τὴν ἀρκαδικὴ ταυτότητά τους
γιὰ νὰ φέρουν εἰς πέρας ἀξιόλογες πρωτοβουλίες ποὺ συνδυά,
ζουν τὴν οἰκολογικὴ ἀνάπτυξη µὲ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη-
Ὁ µεγαλύτερος καὶ ὡραιότερος ἐθνικὸς δρυµὸς τῆς περιοχῆς
τοῦ Μισσισσίππι ὀνοµάζεται @b`ch` M`shnm`k O`qj καὶ εἶναι
πρωτοπόρος στὴν ἐφαρµογὴ µέτρων γιὰ τὴ µείωση τοῦ φαινό,
µενου τοῦ θερµοκηπίου- Στὴ Φιλαδέλφεια ἑδρεύει τὸ @qb`ch`
Tmhudqrhsx+ ἕνα ἀπὸ τὰ πανεπιστήµια µὲ µεγαλύτερο κύρος τῶν
ΗΠΑ+ τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ στοὺς Ἁµερικανοὺς φοιτητὲς τὸν
πλουραλισµὸ καὶ τὴν ἐµβάθυνση στὴ γνώση τῆς πολύτιµης
ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς- Ἁπὸ τὴ Νέα Ζηλανδία
ἕως τὴ Ζιµπάµπουε+ ἀπὸ τὴ Τζαµάικα ἕως τὴν πάµπα τῆς
Ἁργεντινῆς+ περισσότερες ἀπὸ σαράντα πόλεις στὸν κόσµο φέ,
ρουν τὸ ὄνοµα Ἁρκαδία+ ἀφοῦ ἡ ἵδρυσή τους ἐµπνεύστηκε ἀπὸ
τὸ φυσικὸ κάλλος τοῦ περιβάλλοντός τους καὶ ἀπὸ τὸν κλασικὸ
συµβολισµὸ τοῦ ὀνόµατος αὐτῆς τῆς ἑλληνικῆς περιοχῆς-Με,
ταξύ τους+ ἡ Ἁρκαδία Καλιφορνίας προβάλλει µὲ ὑπερηφάνεια
τὸν ὑπέροχο βοτανικὸ καὶ ὀπωροκηπευτικό της κῆπο @qanqd,
stl+ ἐνῶ ἡ Ἁρκαδία Φλόριντας –χάρη στὴ καλοδιατηρηµένη
ἀποικιακὴ ἀρχιτεκτονική της καὶ τὴ προνοµιακή της θέση
στὴν παραδεισένια κοιλάδα τοῦ Od`bd Qhudq – ἔχει κατακτή,
σει τὸν τίτλο «Adrs Rl`kk Snvm hm @ldqhb`»-
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Αὐτὲς οἱ πόλεις+ αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες+ αὐτοὶ οἱ φορεῖς καὶ
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἤδη ἢ θὰ γίνουν προσεχῶς συνοµιλητὲς
καὶ συνεργάτες στὴν πρωτοβουλία πού+ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1//6+
µιὰ µικρὴ ὁµάδα ἀνθρώπων ἀπὸ διάφορες χῶρες ἀποφασίσαµε
νὰ φέρουµε εἰς πέρας τὴ δηµιουργία µιᾶς διεθνοῦς ἑταιρείας
γιὰ τὴ µελέτη καὶ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ παγκόσµιου ἀρκαδικοῦ
κεκτηµένου πρὸς ὄφελος ὅλων9 Hmsdqm`shnm`k Rnbhdsx enq @q,
b`ch`-
Ἡπραγµατικὴ ἀξία τοῦ ἀρκαδισµοῦ δὲν εἶναι ὁ τοπικισµός

του ἀλλὰ ἡ οἰκουµενικότητά του- Γιr αὐτό+ ἡ ∆ιεθνὴς Ἁρκα,
δικὴ Ἑταιρεία γεννήθηκε µὲ τὸν φιλόδοξο στόχο τῆς δηµι,
ουργίας µιᾶς ροῆς ἀνάµεσα σ’ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ τὴν ἀπή,
χησή του στὸν κόσµο+ µὲ τὸν στόχο νὰ φέρουµε τὴ νοερὴ
Ἁρκαδία πιὸ κοντὰ στὴν πραγµατική- Μὲ αὐτὸν τὸν πρω,
ταρχικὸ στόχο+ δηµιουργοῦµε ἐπίσης τὸ φιλόδοξο ∆ιεθνὲς ∆ί,
κτυο Ἁρκαδία+ ἕνα δυναµικὸ δίκτυο –ποὺ ἀπαρτίζεται τώρα
ἀπὸ 77 µέλη ἀπὸ ὀκτὼ χῶρες–+ τὸ ὁποῖο εὐελπιστοῦµε νὰ φέ,
ρει σὲ ἐπαφὴ ἀνθρώπους καὶ φορεῖς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο+ οἱ
ὁποῖοι εἶναι ἤδη εὐαισθητοποιηµένοι µὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἰδέα
τῆς Ἁρκαδίας- Θὰ τοὺς φέρει σὲ ἐπαφὴ µὲ αὐτὸν τὸν τόπο –
µὲ τὴ µητροπολιτικὴ Ἁρκαδία– ἀλλὰ καὶ µεταξύ τους+ ὥστε
συνεργαζόµενοι νὰ µοιραστοῦµε ἰδέες+ ἐµπειρίες+ τεχνογνωσία
καὶ πόρους γιὰ νὰ ἐπιτύχουµε σιγὰ,σιγὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ
ὁράµατός µας-
Σήµερα+ ὡς γνωστόν+ πάρα πολλοὶ τόποι ἐντρυφοῦν στὸ

παρελθόν τους σὲ ἀναζήτηση ἱστορικῶν ἐπιχειρηµάτων ὡς
ἐχέγγυο γιὰ τὴν ταυτότητά τους+ καθὼς καὶ γιὰ νὰ προσδώ,
σουν κύρος στὶς πρωτοβουλίες τους- Καὶ τί δὲν θὰ ἔδιναν
ἄλλες περιοχὲς τοῦ κόσµου γιὰ νὰ ἀπηχεῖ τὸ ὄνοµά τους στὸν
πολιτισµὸ ὅπως ἀπηχεῖ τῆς Ἁρκαδίας+ καὶ νὰ ὑποβάλλει στὸν
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πολιτισµὸ τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ὑποβάλλει τὸ ὄνοµα τῆς
Ἁρκαδίας 
Ὅπως ἀνέφερα στὴν ἀρχή+ ἐὰν ὁ δυτικὸς πολιτισµὸς ἔχει

δεχθεῖ τὶς συµβολὲς τῆς δηµοκρατίας+ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς
τραγωδίας ταυτίζοντάς τες µὲ τὸ ὄνοµα Ἁθήνα+ ἐξ ἴσου
οὐσιαστικὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ κληροδοτήµατος+ ὅπως ἡ
ἰδέα τῆς εὐδαιµονίας καὶ οἱ ἔννοιες τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύ,
νης καὶ τῆς ἁρµονίας µεταξὺ ἀνθρώπου καὶ φύσης+ ἔχουν πε,
ράσει στὸν παγκόσµιο πολιτισµὸ ἄρρηκτα συνδεδεµένα µὲ τὸ
ὄνοµα καὶ τὴν ποιητικὴ εἰκόνα τῆς Ἁρκαδίας-
Στὶς µέρες µας+ αὐτὸ ποὺ σκοπίµως µᾶς πλασάρουν ὡς

µιὰ δηµοσιονοµικὴ ἢ οἰκονοµικὴ κρίση+ τὴν ὁποία ἐπιβάλλε,
ται νὰ ἀντιµετωπίσουµε µὲ ἀτέρµονες θυσίες+ δὲν εἶναι παρὰ
ἡ ὁρατὴ ὄψη µιᾶς πολὺ πιὸ βαθιᾶς κρίσης9 µιᾶς δηµοκρατικῆς
καὶ ἠθικῆς κρίσης+ ποὺ ἐπέτρεψε σὲ µιὰ οἰκονοµικὴ ἐλὶτ νὰ
σφετεριστεῖ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία γιὰ νὰ τὴν ἀσκεῖ ἀτιµωρητὶ
πρὸς ὄφελός της καὶ ἐνάντια στὸ κοινὸ συµφέρον- Ἐνώπιον
αὐτῆς τῆς πραγµατικότητας+ καὶ κατὰ τὴν ταπεινή µου
γνώµη+ ἡ πιὸ ἐπείγουσα πρόκληση τῶν ἡµερῶν µας εἶναι νὰ
χαράξουµε νέες στρατηγικές+ οἱ ὁποῖες συµβαδίζουν τόσο µὲ
τὴν «ἀθηναϊκὴ ὁδὸ» ὅσο καὶ µὲ τὴν «ἀρκαδικὴ ὁδό»9 «ἀθη,
ναϊκὲς» στρατηγικὲς γιὰ νὰ αὐξηθεῖ ἐπαρκῶς ἡ συµµετοχὴ
τῶν πολιτῶν στὴν πολιτικὴ διαχείριση καὶ στὸν ὁρισµὸ τοῦ κοι,
νοῦ συµφέροντος+ καθὼς καὶ «ἀρκαδικὲς» στρατηγικὲς γιὰ νὰ
κατανεµηθεῖ πιὸ δίκαια ὁ πλοῦτος+ ποὺ ὅλοι µαζὶ παράγουµε+
καὶ γιὰ νὰ ἀναπροσανατολιστεῖ ἡ πρόοδος πρὸς τὴν ἁρµονία
µὲ τὴ φύση καὶ πρὸς τὴ βιωσιµότητα- Τίποτα ἀπὸ ὅσα γίνον,
ται τώρα γιὰ νὰ δοθεῖ τέλος στὴν ἐπονοµαζόµενη «κρίση» δὲν
ἀποσκοπεῖ σr αὐτοὺς τοὺς στόχους· γιr αὐτό+ δυστυχῶς+ οἱ
προσπάθειες καὶ οἱ θυσίες ποὺ µᾶς ἀπαιτοῦν κάθε µέρα δὲν



εἶναι προσπάθειες καὶ θυσίες γιὰ νὰ ἀνατρέψουµε ἕνα φαῦλο
σύστηµα+ ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ διαιωνίσουµε καὶ νὰ τὸ τροφοδοτή,
σουµε-
Τέλος+ τὸ νὰ συνδέσουµε µὲ τὰ ὀνόµατα τὶς Ἁρκαδίας καὶ

τῆς Ἁθήνας τὶς πολύτιµες ἀξίες καὶ στάσεις ζωῆς ποὺ περι,
γράψαµε+ µπορεῖ νὰ εἶναι µιὰ πατριωτικὴ προσφορά· ὅµως τὸ
ἀντίστροφο+ τὸ νὰ προχωρήσουµε πρὸς τέτοιες ἀξίες καὶ στά,
σεις γιὰ τὴν ἀνοικοδόµηση ἑνὸς πιὸ δίκαιου κόσµου ἀξιοποι,
ώντας τὸν πλοῦτο ποὺ δηµιούργησε ὁ ἄνθρωπος µὲ ἔναυσµα
τὸ ὄνοµα τῆς Ἁρκαδίας καὶ τῆς Ἁθήνας+ εἶναι+ τὸ δίχως
ἄλλο+ µιὰ γενναιόψυχη οὐµανιστικὴ πρόκληση-

Nk`kk` O-+Εὐδαίµων Ἁρκαδία-Ἡσαγήνη ἑνὸς µύθου στὸν πολιτισµὸ τῆς ∆ύ,
σης+ Qn`c Dchshnmr+ Ἁθήνα 1//4-
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