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Città Meriterranea della Musica
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Οι Ευρωμεσογειακές Πόλεις της Μουσικής είναι ένα κίνημα χωρών της Μεσογείου,
το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και μέσα από επαφές και συναντήσεις των
πόλεων Trapani Σικελίας, Μυτιλήνης Λέσβου, Τρίπολη Αρκαδίας, Gozo Μάλτας και
Sierra Polla Ισπανίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (2223/01/2016) με πρωτοβουλία της Μικρής Όπερας του Κόσμου και του Βασίλη
Αναστασίου, αντιπροέδρου του δικτύου, όπου αποφασίστηκαν:
- Η δημιουργία Δικτύου με θέμα κοινού ενδιαφέροντος την μουσική και τις δράσεις
γύρω από αυτήν, ώστε να ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα «Πλατφόρμες» με
απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.
- Η συνεργασία μεταξύ των πόλεων του Δικτύου σε θέματα Πολιτισμού και
Τουρισμού.
- Η κήρυξη των πόλεων μας και ο χαρακτηρισμός τους ως «Ευρωμεσογειακή Πόλη
της Μουσικής».
- Οι ανταλλαγές και η σύμπραξη των εταίρων στο πεδίο εκπαίδευσης και
τεχνολογίας.
- Η τακτική συνεργασία με τους εταίρους μας για την ανάληψη διευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
- Η παρουσία και η προώθηση πολιτιστικών και πολιτισμικών προϊόντων σε όλο το
εύρος του δικτύου, όπως ανταλλαγές και συμπαραγωγές πολιτιστικών δράσεων
και προώθηση των τοπικών μας προϊόντων σε όλα τα φόρα τα οποία υπάρχουν
στο δίκτυο.
Η ένταξη της Τρίπολης, ειδικά για μας τους Έλληνες, έχει ιδιαίτερη σημασία καθ΄ ότι
εδώ γεννήθηκε η οκτάηχος από τον Τέρπανδρο, δημιουργήθηκε η Αρκαδική Ιδέα, η
Λυρική Ποίηση και βρίσκει τις ρίζες της η παγκόσμια μουσική έκφραση.
Για τους ως άνω λόγους διακηρύσσουμε την εισδοχή μας στην Ε.Ε. ως ιδρυτικά μέλη
του δικτύου - «πλατφόρμα» “Ευρωμεσογειακές Πόλεις της Μουσικής”. Η εν λόγω
σύμπραξη μόνο οφέλη μπορεί να προσκομίσει και να διασφαλίσει επαφές, τόσο για
τον Πολιτισμό, όσο και για τον Τουρισμό, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Απόψε με χαρά υποδεχόμαστε την Τρίπολη ως Ευρωμεσογειακή πόλη της
Μουσικής.
Βασίλης Αναστασίου
Αντιπρόεδρος Ε.Π.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τρίπολη, 24-5-2016
Προς: Τον κ. Βασίλειο Αναστασίου
Αντιπρόεδρο Δικτύου
«Ευρωμεσογειακές Πόλεις της Μουσικής»
ΘΕΜΑ: Ένταξη Τρίπολης ως ιδρυτικό μέλος στο δίκτυοπλατφόρμα «Ευρωμεσογειακές Πόλεις της Μουσική»..
Με μεγάλη χαρά και τιμή, έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου 331/2016, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω
ότι ο Δήμος Τρίπολης συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο δίκτυοπλατφόρμα «Ευρωμεσογειακές Πόλεις της Μουσικής» και την
ανακήρυξη της Τρίπολης ως Ευρωμεσογειακής Πόλης της Μουσικής.
Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές
και τις αφορμές για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία στα μέλη του
δικτύου για την εκπλήρωση των σκοπών του.
Το κοινό μας Ευρωπαϊκό μέλλον οδηγεί στην δημιουργία ισχυρών
δεσμών στο παρόν για τη διατήρηση, ανάπτυξη και προώθηση των
ποικίλων πολιτιστικών και πολιτισμικών προϊόντων των μελλών και τη
δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας και αισθήματος
συνανήκειν στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Με εκτίμηση

Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπορεί να πει κανείς ότι στην αρχαία Ελλάδα οι Θεοί με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια
κατέβηκαν από τον Όλυμπο στους ανθρώπους και ζούσαν ανάμεσα στο λαό σε
σκηνές απίστευτης ωραιότητας, από τις οποίες αντλούσαν οι ποιητές, οι μουσικοί και
οι γλύπτες τις εμπνεύσεις τους.
Ο Αρκάς θεός Ερμής, έφτιαξε στο όρος Κυλλήνη την λύρα του Απόλλωνα, από
όστρακο χελώνας. Μα και ο ιδιότυπος Θεός του Ελληνικού πανθέου, ο Πάνας, Αρκάς
ήταν. Γιος του Ερμή και της Νύμφης Δρυόπης, είχε αποκρουστική όψη. Πόδια
τράγου, μυτερά αυτιά, δυο κέρατα στο κεφάλι και πρόσωπο που καλυπτόταν από
πυκνή γενειάδα. Η Δρυόπη μόλις τον είδε γεννώντας τον, τρόμαξε και τράπηκε σε
φυγή εγκαταλείποντας το παιδί της. Ο Ερμής τότε τον λυπήθηκε, τον πήρε στην
αγκαλιά του και τον έφερε στην κατοικία των θεών, στον Όλυμπο. Οι θεοί μόλις τον
είδαν άρχισαν να γελούν γοητευμένοι από τη μορφή του. Περισσότερο απ' όλους ο
θεός του κεφιού, ο Διόνυσος, που με χαρά δέχτηκε να έρθει στη συντροφιά του και
τον ονόμασε «Πάνα», επειδή οι πάντες ευχαριστήθηκαν όταν τον είδαν.
Κατά τους αρχαίους, ο Πάνας περιφερόταν στη φύση, στα βουνά της Αρκαδίας, το
Μαίναλο, το Λύκαιο, στον ποταμό Λάδωνα και το Αφροδίσιο όρος. Τριγυρνούσε
ανάμεσα στα βράχια, στα βουνά και στα ποτάμια σκορπώντας τις μελωδίες του
αυλού του. Μάλιστα φέρεται να είναι αυτός που επινόησε τη σύριγγα, δηλαδή τον
αυλό.
Κάποτε λέει, ο τραγοπόδαρος θεός κυνηγούσε μια νύμφη του Μαινάλου, την
Σύριγγα. Καθώς, λοιπόν, εκείνη τρέχοντας περνούσε μέσα από τις καλαμιές θρόιζε το
αραχνοΰφαντο φόρεμα που έβγαζε μια υπέροχη μουσική. Για να γλιτώσει από τον
Πάνα η νύμφη παρεκάλεσε τον γιο της Γαίας, το Λάδωνα, να την μεταμορφώσει σε
καλάμι, όπως και έγινε. Ο Πάνας μαγεμένος απ' τη μουσική, άρχισε να κόβει ένα ένα τα καλάμια. Έτσι βρέθηκε να κρατά και τη νύμφη που είχε μεταμορφωθεί σε
καλάμι και άκουσε τον ήχο του αέρα που περνούσε μέσα απ' αυτό. Έκοψε τα
καλάμια σε διαφορετικό μήκος, τα ένωσε κλιμακωτά με κερί κι έφτιαξε τη σύριγγα
που επικράτησε να λέγεται «αυλός του Πανός».
Ο Πάνας φημιζόταν για τη μουσική και τις μελωδίες του με τις οποίες μάγευε τα ζώα,
τα πουλιά και τις Νύμφες του δάσους. Παίζοντας τον αυλό του μάγεψε και την
Αφροδίτη, κλέβοντάς την από το Δία. Εκείνος για να τον εκδικηθεί τον έκανε λέει,
τραγοπόδαρο.
Ο Πάνας αγαπούσε το τραγούδι, το χορό και το γλέντι και επιδιδόταν σε αυτά, με
συντροφιά τις Νύμφες, το Διόνυσο και τους Πανίσκους. Στην πραγματικότητα, όμως,
συμβολίζει την μετεξέλιξη του ανθρώπου από την πρωτόγονη και ζωώδη κατάσταση
στην κοινωνικοποιημένη ζωή.
Ο ανταγωνισμός του Πάνα με τον Απόλλωνα στη μουσική ήταν παροιμιώδης. Ο
Πάνας που καμάρωνε για τη μουσική που έβγανε με την φλογέρα του, κάποτε
κάλεσε το θεό Απόλλωνα να παραβγεί μαζί του. Ο Απόλλωνας ήρθε ντυμένος με
πορφυρό μανδύα, με τη χρυσή του λύρα στο χέρι και δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι.

Πρώτος άρχισε να παίζει ο Πάνας. Οι απλές και γλυκές μελωδίες από την ποιμενική
φλογέρα του αντιλαλούσαν στις γύρω βουνοπλαγιές.
Μόλις τελείωσε το τραγούδι του ο Πάνας και έσβησε και ο τελευταίος απόηχος από
τη μουσική του, ο Απόλλωνας άγγιξε τις χρυσές χορδές της λύρας του. Τότε οι
εξαίσιοι ήχοι μιας θεϊκής μουσικής και μιας ουράνιας μελωδίας ξεχύθηκαν και όλοι
εκεί τριγύρω μαγεμένοι άκουγαν το τραγούδι. Μόλις έσβησαν και οι τελευταίοι ήχοι
της λύρας, όλοι δοξάσανε τον τρανό λυράρη θεό. Ο Πάνας νικημένος από τον
Απόλλωνα, χώθηκε λυπημένος ακόμα πιο βαθιά μέσα στα λαγκάδια. Εκεί συχνά
αντηχούνε οι τρυφεροί και θλιμμένοι ήχοι της φλογέρας του, που τους αγροικούν με
αγάπη οι νεαρές Νύμφες.
Έχοντας μια πολύ ερωτική φύση, ο Πάνας προσπάθησε να κατακτήσει και άλλες
Νύμφες, χωρίς όμως επιτυχία. Η Νύμφη Ηχώ, που τον σαγήνεψε με τη μελωδική
φωνή της, αρνήθηκε να ενωθεί με τον τραγοπόδαρο θεό. Αυτός για να την εκδικηθεί,
έβαλε τους προστατευόμενούς του βοσκούς να της επιτεθούν. Η Νύμφη Πίτη δέχτηκε
να μείνει μαζί του, αλλά ο αντίζηλός του Βορέας θύμωσε και την γκρέμισε από ένα
βράχο. Η Γη την λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε σε πεύκο.
Εκεί, στα όρια του μύθου με την ιστορία εμφανίζεται ο Τέρπανδος, Πατέρας της
Ελληνικής μουσικής. Αυτός διακρίνοντας τους μουσικούς τρόπους έγραψε τους
ομώνυμους μουσικούς Νόμους, που δεν είναι παρά χαρακτηριστικές μελωδίες,
αντιπροσωπευτικοί τύποι διαφόρων ειδών συγκίνησης. Στους νόμους αυτούς η
μουσική επανέρχεται σε όλες τις στροφές του ποιητικού έργου, όπως ακριβώς
συμβαίνει στα δημοτικά τραγούδια όλης της χώρας όλες τις εποχές μέχρι και σήμερα.
Και τα δημοτικά μας τραγούδια δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ευρύτατη και
ευφυέστατη ανάπτυξη και εξέλιξη των αρχαιότατων δημωδών ασμάτων.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη η μουσική ανήκε όχι μόνο στη γενική
μόρφωση και την καλή αγωγή των νέων, αλλά συνέλαβε και στη διατήρηση μιας
υγιούς πολιτείας. Στην Αρκαδία, λέει ο ιστορικός Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, οι
πρώτοι νομοθέτες των Αρκάδων θεώρησαν απαραίτητο στοιχείο της
διαπαιδαγώγησης των νέων τη μουσική μόρφωση.
Η μουσική διδασκόταν συστηματικά από τη νηπιακή έως την ανδρική ηλικία και
θεωρείτο «όνειδος» το να μην είναι ικανός κανείς να τραγουδήσει. Οι Αρκάδες
φημίζονταν μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων για τη φιλανθρωπία, τη φιλοξενία, την
ευσέβεια προς τους θεούς και γενικά για την αρετή τους, εκτός των Κυναιθαών, οι
οποίοι διακρίνονταν για την αγριότητα, την ωμότητα και την παρανομία τους, επειδή
ακριβώς παραμέλησαν την μουσική τους εκπαίδευση, «… ων Κυναιθαείς
ολιγορίσαντες απεθηριώθησαν…»
Η απλή, συγκινησιακή και προσιτή μουσική που επινόησαν οι Αρκάδες, με τη θεϊκή
καθοδήγηση του Πάνα, κέρδισε γρήγορα πλατιά απήχηση σε όλο τον Ελληνικό
κόσμο. Έτσι η βουκολική (ποιμενική) αυτή μουσική άρχισε να εμπνέει σημαντικούς
ποιητές της εποχής, που έγραψαν στίχους στους οποίους ποιμένες, έλεγαν και
αντάλλασσαν τραγούδια, μέσα σε ένα όμορφο, γαλήνιο και γνήσιο φυσικό τοπίο,
απαλλαγμένο από κάθε επικίνδυνη εξωτερική παρέμβαση.

Το τοπίο αυτό παρέπεμπε σε μια επίγεια «Αρκαδία», συνώνυμη με ένα τόπο
παραδείσου, όπου ο άνθρωπος μπορούσε να βρει γαλήνη, απλότητα και ευτυχία.
Έτσι αναπτύχθηκε το λογοτεχνικό είδος της βουκολικής (ποιμενικής) ποίησης, που
μιμείται την αγροτική ζωή και συχνά τη ζωή μιας φανταστικής εποχής, στην οποία
κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι έρωτες μεταξύ ποιμένων. Η μεγάλη δημοτικότητα και
διάρκεια, που γνώρισε το είδος αυτό -διήρκεσε περίπου 2.000 χρόνια- εξηγείται από
το αυτονόητο γεγονός ότι οι βοσκοί, απλοί άνθρωποι με τους οποίους ο καθένας μας
μπορεί να ταυτισθεί ασχολούνται με ένα καθολικό αντικείμενο. Έτσι το πολύπλοκο
ανάγεται στο απλό, ενώ το οικουμενικό εκφράζεται στο συγκεκριμένο.
Με αναφορά τους κλασσικούς χρόνους η Αρκαδία είναι συνυφασμένη με την
ειδυλλιακή φύση, αλλά συγχρόνως και με τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού.
(Αρκαδικό ιδεώδες). Μέσα από το πέρασμα των αιώνων ο Αρκαδικός Μύθος έμελλε
να επηρεάσει βαθιά την ευρωπαϊκή κουλτούρα, δημιουργώντας φιλοσοφικά,
λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά ρεύματα, που αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού
πνεύματος και πολιτισμού.
Πατέρας της βουκολικής ποίησης θεωρείται ο Έλληνας ποιητής Θεόκριτος (310-250
π.Χ.) από τις Συρακούσες. Στα ποιήματά του με τίτλο «Ειδύλλια», χρησιμοποίησε
ανταλλαγή στίχων μεταξύ μυθιστορηματικών ποιμένων.

Τρεις αιώνες αργότερα ο Βιργίλιος (70-19 π.Χ.), ο μεγαλύτερος Ρωμαίος ποιητής,
εμπνεύστηκε από τα «Ειδύλλια» κι έγραψε στα Λατινικά δέκα ποιητικά
αριστουργήματα της βουκολικής ποίησης, γνωστά σαν «Βουκολικά». Οι κάτοικοι της
«Αρκαδίας» του Βιργιλίου τραγουδούν για τον έρωτα και για την ποίησή τους, όπως
ακριβώς και στην ποίηση του Θεόκριτου.
Το έργο αυτό, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και αντικείμενο μίμησης κατά την περίοδο
της Αναγέννησης, ειδικότερα από τον 14ο μέχρι τον 16ο αιώνα, στην Ιταλία, Ισπανία,
Γαλλία και Αγγλία. Ήταν μια περίοδος όπου η ποιητική τάση της «ποιμενικής
ποίησης» βρήκε μεγάλη απήχηση στους διανοούμενους και στις πολιτιστικές ελίτ της
εποχής.
Κατά την Αναγέννηση η Αρκαδία νοήθηκε σαν μια ιδεατή χώρα, όπου βασιλεύει η
επίγεια ευτυχία και κυριαρχούν οι αρχές του ουμανισμού, η γαλήνη, η ειρήνη, η
δικαιοσύνη, η απλότητα. Έτσι, καθ' όλη την πορεία ανάπτυξης του κινήματος του
ευρωπαϊκού ουμανισμού η (ιδεατή) Αρκαδία έμελλε να εξυμνηθεί σε μια πληθώρα
ποιητικών και πεζών έργων βουκολικής έμπνευσης, τα ποιμενικά ειδύλλια, ορισμένα
από τα οποία έφεραν ομώνυμο τίτλο. Για ευνόητους λόγους επικράτησε το ρεύμα
αυτό να ονομασθεί «Αρκαδισμός».
Αργότερα το αρκαδικό ιδεώδες βρήκε εξέχουσα έκφραση στην περίφημη Ιταλική
Αρκαδική Ακαδημία της Ρώμης, που ιδρύθηκε το 1656 από μια ομάδα ανθρώπων των
γραμμάτων. Το ρεύμα αυτό πήρε την τελική μορφή το 1690. Η Ακαδημία είχε σαν
έμβλημα τον αυλό του Πανός, ενώ όλα τα μέλη της έφεραν ονόματα Αρκάδων
ποιμένων.
Η τάση αυτή αποζητούσε μια ρήξη με το κυρίαρχο, την εποχή εκείνη στην Ιταλία,
ποιητικό ρεύμα του μαρινισμού, προτείνοντας μια περισσότερο φυσική και απλή
ποιητική μορφή, βασισμένη στην κλασική γραμματεία και ειδικότερα στην ελληνική
και ρωμαϊκή βουκολική ποίηση.
Τα επόμενα χρόνια η Ακαδημία θα σημειώσει έντονη δραστηριότητα και θα
ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων σημαντικών ποιητικών, δραματικών και μουσικών
έργων ποιμενικής έμπνευσης. Στους κόλπους της θα φιλοξενήσει επιφανείς
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής διανόησης από τους χώρους των γραμμάτων, της
ζωγραφικής και της μουσικής μπαρόκ. Λέγεται μάλιστα πως στα 30 πρώτα χρόνια
λειτουργίας της η Ακαδημία συγκέντρωνε 1300 μέλη, ενώ διατηρούσε 114
«αποικίες» εκτός Ρώμης. Η Αρκαδική Ακαδημία είχε ζωή δύο περίπου αιώνες.
Αλλά και στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία και δραματουργία δεν είναι λίγοι οι
δημιουργοί που έχουν εμπνευστεί από αυτήν. Ειδικότερα η σύγχρονη ποιμενική
δραματουργία (ελεγεία, δράμα, ειδύλλιο, ποιμενική ποίηση) αντλεί πάντοτε τις πηγές
της από τον αναγεννησιακό ουμανισμό και συχνά έχει άμεσες αναφορές στην
Αρκαδία.
Μαρία Α. Παπαδοπούλου

Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ
Η Αρκαδία ως σύμβολο είναι μια φανταστική τοποθεσία βασισμένη στην Αρκαδία,
που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η ιδέα αυτή δημιουργήθηκε από την επιθυμία μιας
ομάδας διανοουμένων, που επιθυμούσαν να επιστρέψουν σε μια κατάσταση ηθικής
και αισθητική χάρης μέσα στην αγάπη της φύσης, η οποία χαρακτηρίζονταν κατά τη
γνώμη τους σαν μια εξιδανικευμένη αρχαία ελληνική κοινωνία. Αυτό το φανταστικό
μέρος κατοικείται από Σατύρους, νύμφες, ποιμένες και λατρεύει τον θεό Πάνα.
Τον Φεβρουάριο του 1656 στη Ρώμη
δημιουργείται η Academia degli
Arcadi (Ακαδημία των Αρκάδων) από
τη Βασίλισσα Χριστίνα της Σουηδίας,
η οποία παραιτήθηκε από το θρόνο
της, ασπάσθηκε τον Καθολικισμό και
έζησε στην Ιταλία. Σε αυτόν τον
λογοτεχνικό κύκλο περιλαμβάνονται
ποιητές και φιλόσοφοι, καθώς και
συνθέτες όπως οι Stradella, Sxarlatti
και Corelli, που συνέθεσαν και της
αφιέρωσαν έργα. Μετά τον θάνατό
της η Ακαδημία την ανακήρυξε «Βασίλισσα», συμβολικά ως ιδρύτριά της.
Η λειτουργία της διήρκεσε για περισσότερα από 200 χρόνια και προώθησε τις ιδέες
του Αρκαδισμού μέχρι τον 20ο αιώνα. Ο διάσημος λιμπρετίστας Pietro Metastasio
ήταν μέλος, της και ενσωμάτωσε τις αρχές του Αρκαδικού Ιδεώδους στο έργο του "Re
Pastore», η πιο διάσημη σύνθεση του οποίου έγινε από τον Mozart.
Ένας άλλος διάσημος συνθέτης που έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Αρκαδισμού
και των ιδανικών του ήταν ο Händel, του οποίου το έργο «Il Pastore Fido» είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα των αρχών και των αξιών του Αρκαδικού Ιδεώδους.
Το Αρκαδικό Ιδεώδες αμφισβητήθηκε έντονα μετά τη γαλλική επανάσταση, η οποία
το θεώρησε ως δημιούργημα του παλαιού καθεστώτος και υποστήριξε στη θέση του
μια επιστροφή στον κλασικισμό. Εν τω μεταξύ, η Αρκαδική Ακαδημία της Ρώμης έχει
πλέον ενσωματώσει και άλλες επιστήμες πέρα από τη λογοτεχνία, όπως η
αρχαιολογία και η ιστορία. Το 1819 δημοσιεύει μια έκδοση με τίτλο Giornale
Arcadico, με έμφαση στην ιταλική λογοτεχνία, αλλά σταδιακά έπεσε στην αφάνεια.
Τα αρχεία της Ακαδημίας βρίσκονται στη Ρώμη στην Biblioteca Angelica.
Η επίδραση της Αρκαδίας ως συμβόλου απλότητας, ευδαιμονίας, ευτυχίας και
γαλήνης επέδρασε καταλυτικά σε όλες τις τέχνες και άφησε αριστουργηματικές
συνθέσεις στην μουσική, ιδίως την εποχή του Μπαρόκ.
Αλέξης Σπανίδης

Πρόγραμμα
ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασίλης Αναστασίου
Αντιπρόεδρος Δικτύου Ε.Π.Μ.
Δημήτριος Παυλής
Δήμαρχος Τρίπολης

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑΣ
Νικόλαος Καλτεζιώτης,
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος γεννήθηκε στην Τρίπολη της Αρκαδίας το 1957.
Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, με
ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση. Παρακολούθησε δύο μεταπτυχιακούς
κύκλους σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε επίσης Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -ΚΑΤΕΕ Αθηνών.
Το 1981 προσελήφθη στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, όπου εργάσθηκε επί
σειρά ετών. Συνεργάστηκε ως πολιτικός αναλυτής και αρχισυντάκτης σε διάφορα
επιστημονικά και πολιτικά περιοδικά. Σε ιδιωτικά Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκαπίδευσης διετέλεσε διευθυντής σπουδών ενώ δίδαξε Πολιτική Επιστήμη,
Θεωρία Επικοινωνίας και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας με την παράταξη της Νέας
Δημοκρατίας στις εκλογές του 2004 και επανεξελέγη το 2007, το 2009 και το 2012.
Kατά τις περιόδους της κοινοβουλευτικής του θητείας 2004-2015, διετέλεσε μέλος
των Διαρκών Επιτροπών: Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Δημόσιας
Διοίκησης, της μονίμου Επιτροπής Περιβάλλοντος, της Επιτροπής Μεταναστευτικής
Πολιτικής και συμμετείχε στις επιτροπές για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Διετέλεσε αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. Ως στενός
συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή, την περίοδο 1997-2000 και Γραμματέας της
Νέας Δημοκρατίας τη διετία 2010-2012. Ορίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, 2007-2009 και
Υπουργός Υγείας στην τρικομματική κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, 2012-2013.
Κατά την θητεία του ως Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας θεμελίωσε το Μουσικό
Σχολείο, το 4ο Γυμνάσιο και παρέδωσε τρία (3) άλλα σχολικά συγκροτήματα, στην
πόλη του την Τρίπολη, ενώ μερίμνησε για μετεγκατάσταση της Δημόσιας

Βιβλιοθήκης Τρίπολης, σε σύγχρονο λειτουργικό κτίριο και εξασφάλισε την
απαραίτητη χορηγία για τον εξοπλισμό της.
Ως Υπουργός Υγείας θεμελίωσε την Ψυχιατρική Κλινική του Παναρκαδικού
Νοσοκομείου, η οποία εντός των επομένων εβδομάδων παραδίνεται σε
λειτουργία. Η αξία των έργων αυτών αποτιμώνται σε δαπάνη ύψους 50.000.000 €,
τα οποία ωφέλησαν την τοπική κοινωνία, την εκπαιδευτική κοινότητα και
αναβάθμισαν τις υπηρεσίες Υγείας στην Αρκαδία.
Η στήριξή του προς την Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία από την ίδρυσή της ως σήμερα
υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική, ιδιαίτερα στη δημιουργία του Διεθνούς Δικτύου
Αρκαδία, καθώς και του Κέντρου Προβολής του Παγκόσμιου Αρκαδικού Ιδεώδους
στην Αρχαία Μαντινεία.

Συναυλία
A’ Μέρος
G. F. Händel, The Harmonious Blacksmith, HWV 430
Air and variations
από τη Σουΐτα Νο 5 σε Μι Μείζονα
A. Vivaldi, RV 40
Cello sonata σε Μι ελάσσονα
1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Allegro
A. Vivaldi RV 621,
Stabat Mater
1. Stabat mater dolorosa
2. Cujus animam gementem
3. O quam tristis et afflicta

4. Quis est homo
5. Quis non posset contristari
6. Pro peccattis suæ gentis
7. Eja mater, fons amoris
8. Fac ut ardeat cor meum
9. Amen
Β’ Μέρος
G. F. Händel, Semele, HWV 58
Hence, Iris, hence away
Αria di Juno
G. F. Händel, Rinaldo, HWV 7
Venti turbini
Αria di Rinaldo
G. F. Händel, Giulio Cesare, HWV 17
Va tacito e nascosto
Aria di Giulio Cesare
G. F. Händel, Alcina, HWV 34
Vorrei vendicarmi
Aria di Bradamante
A. Vivaldi, Orlando furioso, RV 728
Sol da te, mio dolce amore
Αria di Ruggiero
G. F. Händel, Giulio Cesare, HWV 17
Svegliatevi ner core
Aria di Sesto
G. F. Händel, Giulio Cesare, HWV 17
Son nata a lagrimar
Duetto Cornelia e Sesto
A. Vivaldi, Agrippo, RV 697
Se lento ancora il fulmine
Aria di Zanaida

Μαρίτα Παπαρίζου
μεσόφωνος
Η Μαρίτα Παπαρίζου γεννήθηκε στο Βόλο και έκανε το
η
ντεμπούτο της στη Γένοβα στο ρόλο του Όναρο, στην 1
Παγκόσμια Αναβίωση στη σύγχρονη εποχή του έργου του Ν.
Πόρπορα «Αριάδνη στη Νάξο», σχεδόν αμέσως μετά την
επιλογή της ως υπότροφος του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρα
Τριάντη, από τον ΟΜΜΑ (1999). Έκτοτε έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή
η
(ΕΛΣ), ερμηνεύοντας διάφορους ρόλους, όπως η 3 Ντάμα στο «Μαγικό Αυλό»,
Μανταλένα στο «Ριγκολέτο», Φενένα στο «Ναμπούκο», Αμάστρις στον «Ξέρξη», τον
ομώνυμο ρόλο στο «Μαινόμενο Ορλάνδο», Ροζίνα στον «Κουρέα της Σεβίλλης»,
Ιζαμπέλα στην «Ιταλίδα στο Αλγέρι», Ιζολιέ στον «Κόμη Ορύ» και τον ομώνυμο ρόλο
στην «Κάρμεν».
Έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΑ το «Μάγο Έρωτα» του Ντε Φάγια, ενώ
ξαναπαρουσίασε το συγκεκριμένο έργο και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Επίσης έχει ερμηνεύσει το ρόλο της Διδούς στην όπερα του Πέρσελ «Διδώ και
Αινείας», στην Κέρκυρα (θέατρο Φοίνικας).
Έχει κληθεί από διάφορα ευρωπαϊκά θέατρα όπως η Όπερα του Μόντε Κάρλο, όπου
τραγούδησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Ταγκρέδο», αλλά και πολλά ιταλικά
θέατρα όπως αυτά της Πίζα, του Λιβόρνο και του Τρέντο για να τραγουδήσει τον
Αρσάκη στην όπερα «Σεμίραμις». Η εξαιρετική της ικανότητα στους ρόλους της
μεσοφώνου κολορατούρας την οδήγησε στο Μασσύ για να ερμηνεύσει την Ιζαμπέλα
και στο Μπιλμπάο, όπου τραγούδησε το ρόλο του Σμέτον, δίπλα στην «Άννα
Μπολένα» της Τζουν Άντερσον. Έχει επίσης τραγουδήσει το ρόλο της Κίρκης στον
η
«Τηλέμαχο ή Το Νησί της Κίρκης» του Γκλουκ σε 1 Παγκόσμια Αναβίωση στη
σύγχρονη εποχή, τόσο στο Λονδίνο (Σάντλερς Γουέλς) όσο και στο Ηρώδειο,
προσφέροντας μια δραματική ερμηνεία, η οποία παρέπεμπε σύμφωνα με τους
κριτικούς σε ηρωίδα του Μιχάλη Κακογιάννη.
Παρόλα αυτά η φωνή της θεωρήθηκε κατάλληλη για να τραγουδήσει το ρόλο της
Μάρυ στον «Ιπτάμενο Ολλανδό», υπό τη διεύθυνση του Α. Ζορντάν, στη Μασσαλία,
επιτρέποντάς της στη συνέχεια να δοκιμαστεί από την ΕΛΣ στο διπλό ρόλο της
Γεζίμπαμπα και της Ξένης Αρχόντισσας στην ίδια παραγωγή της «Ρουσάλκα» με
μεγάλη επιτυχία. Το ντεμπούτο της στο ρόλο της Κάρμεν το 2009 στη Λάρισα της
προσέφερε το βραβείο της «Παραγωγής της χρονιάς» από την Ένωση Ελλήνων
Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.
Όσον αφορά το ρεπερτόριο μπαρόκ έχει συνεργαστεί με το μαέστρο Αντόνιο Φλόριο
και την Καπέλα ντελά Πιετά ντε Τουρκίνι σε περιοδείες στην Ισπανία, με έργα του
Πόρπορα, αλλά και με το Μαέστρο Κλαούντιο Σιμόνε αρχικά στο θέατρο των Ηλυσίων
Πεδίων με το Ορχηστρικό Σύνολο των Παρισίων (Ensemble Orchestral de Paris) και
στη συνέχεια στον ΟΜΜΑ και το Φεστιβάλ του Βένετο με τους Σολίστι Βένετι.
Έχει συμπράξει με διάφορες ορχήστρες όπως η Philomusica της Οξφόρδης, η
Philharmonia του Λονδίνου, η Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου και οι Καμερίστες

της Σκάλας του Μιλάνου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σχέση της Ελλάδας με την
όπερα.
Το CD όπου τραγουδά το ρόλο του Ταυρίδη στην «Αριάδνη στην Κρήτη» του Χέντελ,
υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου και τους Σολίστες της Πάτρας, κυκλοφορεί
ήδη από την MDG, έχοντας κερδίσει διεθνή αποδοχή από τους κριτικούς και πολλές
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του CHOC de la Musique, ενώ πρόσφατα
κυκλοφόρησε από την ίδια εταιρεία το προσωπικό της CD «Vivaldi ma non solo», με
τον Κλαούντιο Σιμόνε και τους Σολίστι Βένετι, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα κονσέρτα ερμηνεύοντας άριες ή ορατόρια όπως το
«Ρέκβιεμ» του Βέρντι, τη «Λειτουργία σε Ντο ελάσσονα» του Μότσαρτ, το «Τε
Ντέουμ» του Μπρούκνερ, τη «Λειτουργία του Λόρδου Νέλσωνος» του Χάυδν καθώς
και τα «Στάμπατ Μάτερ» των Ροσίνι και Βιβάλντι, στο Λονδίνο (Cadogan Hall και
Queen Elizabeth’s Hall), στο Παρίσι (Σατλέ), την Οξφόρδη, τη Γενεύη, τον ΟΜΜΑ (υπό
τη διεύθυνση του Κρίστοφερ Χόγκγουντ) και τον ΟΜΜΘ.
Η εκπληκτική ευελιξία της φωνής της κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή της σε έργα
μοντέρνων συνθετών όπως οι Ρεσπίγκι, Μπουλέζ, Βρόντος, Αντωνίου,
Μαραγκόπουλος, Αλίκη Κόλλια και πολλοί άλλοι.

Ρόζα Πουλημένου
υψίφωνος
Η Ρόζα Πουλημένου γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε πιάνο
και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Calis και κλασικό τραγούδι
στο Ωδείο Athenaeum. Συνέχισε τις σπουδές της στη
μουσικολογία και το κλασικό τραγούδι στο Αμερικάνικο
Κολέγιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Bachelor of
Music with Honours), τo Birmingham Conservatoire (Master of Arts in Music), το
Guildhall School of Music and Drama και το Universität für Musik und Darstellende
Kunst της Βιέννης (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ορατόριο – Ληντ και την Όπερα).
Μελέτησε ρεπερτόριο και ερμηνεία του λυρικού τραγουδιού με τους Φ. Βουτσίνο, R.
Yakar, H.Wagner και C. Ludwig. Υπήρξε επίσης υπότροφος της Academie Musicale de
Villecroze, της Academie International de Musique “Maurice Ravel” και της
Internationale Bachakademie, Stuttgart. Η Ρόζα Πουλημένου έχει δώσει συναυλίες
στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, Αυστρία,
Γερμανία, Ασία και τις Η.Π.Α. ερμηνεύοντας όπερα, ορατόριο, ληντ, μιούζικαλ καθώς
και σύγχρονη μουσική. Επίσης έχει συμπράξει ως σολίστ με γνωστά σύνολα και
ορχήστρες όπως Melos Brass, Il Canto delle Muse, Tempo 2000, Almazis Ensemble, Οι
Σολίστ της Πάτρας, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
Συμφωνική Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου
Αθηναίων, Συμφωνική Ορχήστρα του Σλήβεν και Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Λονδίνου και έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως οι Α. Μυράτ, Μ. Λογιάδης, Α.

Μπαλτάς, Β. Φιδετζής, H. Rilling, A. Ferrari, I. Parik, D. Hoyem-Cavazza και A.
Walker.Έχει ηχογραφήσει τραγούδια και άριες Επτανησίων Συνθετών καθώς και
τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη και του N. Rota. Είναι διδάσκουσα και υπεύθυνη της
κατεύθυνσης Μονωδίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
διευθύντρια του φωνητικού συνόλου Camerata Vocalis και Αν. Καλλιτεχνική
Διευθύντρια της Όπερας Δωματίου Κέρκυρας.

Βασίλης Μπούρης
κόντρα τενόρος
Ο κόντρα τενόρος Βασίλης Μπούρης γεννήθηκε στην Αθήνα και
είναι διπλωματούχος μονωδός από το Ωδείο «Νικόλαος
Μάντζαρος», τάξη Μαρίτας Παπαρίζου, με Άριστα Παμψηφεί.
Έχει συνεργαστεί με τους «Athens Singers», ενώ έχει
ερμηνεύσει και τον Αρσαμένη, στην παραγωγή της όπερας του
Χαίντελ «Ξέρξης», που παρουσίασε το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα έχει
συμμετάσχει σε διάφορες συναυλίες στην έπαυλη Χριστοφή και στην Εστία Νέας
Σμύρνης.

Δημήτρης Γιάκας
πιάνο
Ο Δημήτρης Γιάκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Πήρε
δίπλωμα πιάνου στο Εθνικό Ωδείο (τάξη Μυρτώς Μαυρίκου) το
1977. Συνέχισε τις σπουδές του στην ECOLE NORMALE DE
MUSIQUE DE PARIS (πιάνο, μουσική δωματίου & μουσική
προετοιμασία όπερας) και μελέτησε συνοδεία τραγουδιού με
τον Dalton Baldwin. Από το 1982 έως το 1991 εργάστηκε ως πιανίστας - μουσικός
εκγυμναστής
στην
Όπερα
των
Παρισίων.
Παράλληλα
εμφανίστηκε
ως accompagnateur στο Παρίσι και σε πολλές πόλεις & φεστιβάλ της Γαλλίας.
Μετακλήθηκε επίσης από την Όπερα της Λυών και τον μουσικό διευθυντή
της Kent Nagano ως υπεύθυνος μουσικής προετοι-μασίας. Το 1990 εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα και ξεκίνησε τακτική συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Υπήρξε υπεύθυνος μουσικής προετοιμασίας για την
παγκόσμια «πρώτη» πολλών έργων Ελλήνων συνθετών: ΜΗΔΕΙΑ του Μίκη
Θεοδωράκη (Bilbao 1991), Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ του Θάνου Μικρούτσικου
(Αθήνα 1993), ΒΑΚΧΕΣ του Αργύρη Κουνάδη (Αθήνα 1996) κλπ. Συνοδεύει τακτικά
Έλληνες και ξένους τραγουδιστές σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γιούλη Βεντούρα
τσέμπαλο
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος Πιάνου από το
Εθνικό Ωδείο (Τάξη Καίτης Μαυρομιχάλη). Είναι διπλωματούχος
Τσεμπαλίστα του Ωδείου Ατενέουμ (Τάξη Μαργαρίτας Δαλμάτη).
Συνέχισε με σπουδές μετεκπαίδευσης με τον καθηγητή Gordon
Murray στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Παρακολούθησε master classes με τους Ton
Koopman, Mark Kroll, Bob Van Asperen, Christophe Rousset, Terence Charlston,
Takashi Watanabe, Pierre Hantai.
Είναι σολίστ τσέμπαλου με ειδικότητα στο γερμανικό μπαρόκ και το σύγχρονο
ρεπερτόριο. Το 2004 ο Μίμης Πλέσσας έγραψε το πρώτο κοντσέρτο για τσέμπαλο
Έλληνα συνθέτη, το οποίο και της αφιέρωσε. Το 2008, στo πλαίσιo συνεργασίας με
την "Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, παρουσίασε έργα ελλήνων συνθετών για
τσέμπαλο, αφιερωμένα σε αυτήν. Η συνεργασία της συνεχίστηκε και στις 23 Μαΐου
2013 με έργα του 20ου αιώνα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το 2005 παρουσίασε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το μοναδικό έργο για τσέμπαλο After Handels vesper του
Gavin Bryars, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη.
Το 2010 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων ερμήνευσε σε πρώτη πανευρωπαϊκή
παρουσίαση το κονσέρτο για τσέμπαλο και ορχήστρα δωματίου του Philip Glass, στο
Μουσείο Μπενάκη υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Την ίδια χρονιά
παρουσίασε σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το έργο Recitativarie für singende
cembalistin για τσέμπαλο του Mauricio Kagel.
Είναι ιδρύτρια του Ωδείου Νικόλαος Μάντζαρος και έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση
του Τμήματος Παλαιάς Μουσικής. Τον Οκτώβριο του 2012 συμμετείχε στον διεθνή
εορτασμό για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Jean Francaix ερμηνεύοντας σε
πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το έργο Insectarium.
Στις 30-3-2013 ερμήνευσε τις Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Μπαχ, τις οποίες και
ηχογράφησε και για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ως Διευθύντρια του τμήματος Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Νικόλαος Μάντζαρος
επιμελείται τη διοργάνωση συναυλιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με καλλιτέχνες
διεθνούς φήμης.
Susan Norton
τσέλο
Η Susan Helen Norton άρχισε να παίζει τσέλο στην ηλικία των
8 στην Αγγλία. Σπούδασε στο Birmingham Conservatoire με
τον Ulrich Heinen. Συνέχισε τις σπουδές της στη Βασιλική
Ακαδημία Μουσικής για το μάθημα προηγμένων Μελετών με
τον Derek Simpson. Εργάστηκε ως ανεξάρτητη μουσικός στο
Λονδίνο για το BBC , την Kent Sinfonia , την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους

αγρούς. Ήρθε στην Ελλάδα το 1992 για να ενταχθεί στην Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων
της Μουσικής στην Αθήνα με την οποία έχει ηχογραφήσει το Concertino του
Bohuslav Martinů. Επίσης έπαιξε για πολλά χρόνια με τον Σταύρο Λάντσια και έχει
δώσει ρεσιτάλ σε όλη την Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι σήμερα η ειδικός μουσικός
στο Campion School στην Αθήνα και ένα από τα μέλη της Ορχήστρας των Κυκλάδων
στη Σύρο
Θόδωρος Μαυρομάτης
φλάουτο
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1964. Σπούδασε φλάουτο στο Εθνικό
Ωδείο και στο Ωδείο Αθηνών με τους Ρ. Χριστοπούλου, Ουρς
Ρούτιμαν, ενώ τελειοποιήθηκε παρακολουθώντας μαθήματα με
τον επιφανή Κερκυραίο φλαουτίστα Θωμά Γεωργίου.
Έχει συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της
Αθήνας και με την Όπερα Δωματίου Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει με διάφορα
μουσικά σύνολα σε συναυλίες μουσικής δωματίου στην Αθήνα και την επαρχία. Έχει
ηχογραφήσει για την Ελληνική Τηλεόραση και έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ
(Αθηνών, Επιδαύρου, Πεντέλης).
Το 1993 καταλαμβάνει τη θέση του πρώτου φλάουτου στην Εθνική Συμφωνική
Ορχήστρα της ΕΡΤ. Την ίδια χρονιά καταλαμβάνει και τη θέση του πρώτου φλάουτου
στην Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα. Ως
σολίστ έχει συμπράξει με την Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών, την Ορχήστρα Πατρών
την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της
ΕΡΤ.
Βασίλης Αναστασίου
σκηνοθέτης
Ο Βασίλης Αναστασίου είναι σκηνοθέτης, καθηγητής στα DMS
(Ιταλία) και διευθυντής της Μικρής Όπερας του Κόσμου. Σπούδασε
Φιλοσοφία, Θέατρο και Μουσική στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 101 παραγωγές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και έργα του έχουν παιχθεί σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη του
αγάπη το λυρικό θέατρο με 38 παραγωγές στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, το Βέλγιο, το Η. Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία. Έχει εργαστεί σ' όλες τις
Κρατικές μας σκηνές καθώς και σε πολλά ιδιωτικά θέατρα στην επικράτεια.
Διεθνείς κριτικές έχουν ασχοληθεί εγκωμιαστικά για τις παραστάσεις του. Έχει
μεταφράσει 23 έργα από τα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Έχει γράψει τρία θεατρικά
έργα, Μαμά - Μιμί- Μιλούντ (1994 στα Γαλλικά), Λούντβιχ (1998 στα Γαλλικά) ,
Βρόμικοι Άγγελοι (2003 στα Ελληνικά). Έχει περάσει από διάφορα επαγγέλματα,
όπως τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Από το 2003 μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας.

Αλέξης Σπανίδης
κριτικός
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 1955. Αποφοίτησε
από την Σχολή Αναβρύτων το 1973. Σπούδασε Φιλοσοφία,
Ανθρωπο-λογία και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Kent
στο Canterbury με bachelor of Arts with Honours, Master of Arts
και PhD στην Φιλοσοφία, με υποτροφία του Ιδρύματος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ. Εργάσθηκε το 1987 στην ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα, καθώς
και στον ΑΘΗΝΑ 9.84. Το 1993 σαν Σύμβουλος του Υπουργού για τα θέματα του
Φεστιβάλ Αθηνών διετέλεσε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Το 1996 εργάσθηκε
στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ως υπεύθυνος εντύπων και εκδόσεων. Επίσης, σε
συνεργασία με την ΕΛΣ έγραψε το βιβλίο “ Εργογραφία του Τ.Α. Ροσσίνι”, έκδοση της
ΕΛΣ. Από 2000-2011 συνεργάσθηκε ως μουσικοκριτικός με την εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ.
Είναι Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Αρκαδία, πέρα από μια ιστορική και σύγχρονη περιοχή, είναι ένα συνειρμικό όνομα που
επικράτησε στον παγκόσμιο πολιτισμό ως η αναπόληση μιας απλής και εφικτής ευδαιμονίας. Μιας
ευδαιμονίας που είναι συνυφασμένη με την έννοια της αρμονίας, της αθωότητας, της χαράς της ζωής,
της ευαισθησίας, του μέτρου και της επιστροφής στην ουσία.
Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ενάντια στην ασυνειδησία, τον φανατισμό και την
αυθαιρεσία, πολλά αξιόλογα πνεύματα έχουν κρατήσει μια στάση αντίστασης βασιζόμενα σε τούτη
την ποιητική εικόνα της Αρκαδίας.
Σήμερα, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτό
το παράδειγμα, ανταποκρινόμενοι σε τωρινές προκλήσεις όπως η οικολογική συμπεριφορά, η
αειφόρος ανάπτυξη, το δίκαιο εμπόριο, η ουμανιστική συνείδηση και η συμφιλίωση του ανθρώπου με
τον εαυτό του και το περιβάλλον του.
Για αυτό, την άνοιξη του 2007, μια μικρή ομάδα ανθρώπων από διάφορες χώρες πήραμε την
πρωτοβουλία να ιδρύσουμε μια διεθνή εταιρεία για τη μελέτη και την αξιοποίηση του
παγκόσμιου αρκαδικού κεκτημένου, την ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το 2008 δημιουργήσαμε το
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ "ΑΡΚΑΔΙΑ", έναν δίαυλο ανάμεσα στην πραγματική Αρκαδία και την Αρκαδία ως
έννοια στον κόσμο, διότι πιστεύουμε πως υπάρχει ένας αξιοποιήσιμος πλούτος συνδεδεμένος με το

όνομα Αρκαδία και πως από την επαφή και τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και φορέων,
εμπνευσμένων από το αρκαδικό ιδεώδες, θα προκύψει αναμφίβολα όφελος για όλους. Μέχρι σήμερα:
 Διοργανώθηκαν 5 Διεθνή Συμπόσια: Μαντινεία 2007 & 2008, Πύργος Γκουτελά στο Φορέ της
Γαλλίας 2009, Πάφος στην Κύπρο 2010 και Λονδίνο 2016.
 Στο δίκτυο έχουν ήδη ενταχθεί 180 μέλη, των οποίων το έργο και η προσφορά αφορά στην
Αρκαδία και στο Αρκαδικό Ιδεώδες, εκπροσώπων πόλεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που
φέρουν το όνομα Αρκαδία ή έχουν εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς,
οικολογικούς ή ιστορικούς δεσμούς με την μητροπολιτική Αρκαδία. Την ιδρυτική
διακήρυξη έχουν υπογράψει, προσωπικότητες και εκπρόσωποι φορέων από την
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία.
 Εκδόθηκε πρωτογενές υλικό υποδομής, για την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων και
εκδόσεων σχετικά με την Αρκαδία και το Αρκαδικό Ιδεώδες: Μεταγλωττίστηκε στην
Αγγλική και την Γαλλική η βραβευμένη ταινία του Αρκά σκηνοθέτη Αλέξανδρου
Παπαηλιού «ET IN ARCADIA EGO: Πατρίδα είναι η παιδική ηλικία», προετοιμάζεται η
Ισπανική και Αγγλική μετάφραση της θεμελιώδους εκδόσεως «ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» του
Ισπανού ελληνιστή Pedro Olalla (Ιδρυτικού Μέλους της Εταιρείας μας) και
κυκλοφόρησαν οι δίγλωσσες (αγγλικά, ελληνικά) εκδόσεις «ΤΑ ΑΡΚΑΔΙΚΑ» του Καθηγητού
John P. Anton (Επιτίμου Προέδρου μας), καθώς και ο συλλογικός τόμος-λεύκωμα «ΑΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».
 Ανακηρύχθηκε συμβολική έδρα της Εταιρείας το Παγκύπριο Γυμνάσιο στην Λευκωσία
και θεσμοθετήθηκε το εκπαιδευτικό περιηγητικό πρόγραμμα «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ», με σκοπό την δημιουργία και ενδυνάμωση των προαιώνιων ιστορικών και
πολιτιστικών δεσμών και σχέσεων Αρκαδίας και Κύπρου.
 Προγραμματίζεται η μετατροπή του περιπτέρου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Μαντινείας σε ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για την προβολή του παγκόσμιου Αρκαδικού
Ιδεώδους και Κέντρου πληροφόρησης για την Αρκαδία και τις Αρκαδίες του κόσμου.
 Η ίδρυση και λειτουργία του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ ARCADIA MUNDI
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL.
 Θεσμοθετήθηκαν:
o Η δημιουργία «ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΝΕΩΝ», για νέους ηλικίας έως 25 ετών σε ιδρύματα
και φορείς μέλη του Δικτύου.
o Η σύσταση του κύκλου των «ΦΙΛΩΝ» της Εταιρείας μας.
Χατζηκωνσταντή 28-30, 11526 Αθήνα
Τα: 2106983079 – F: 2106919888
www.isarcadia.org

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος ιδρύθηκε το 1956 και στα 60 χρόνια συνεχούς
λειτουργιάς της έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο με διεθνή, εθνικά και τοπικά
συνέδρια και εκδηλώσεις πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού, επιστημονικού
και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος είναι τα νόμιμα αναγνωρισμένα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματεία (Αδελφοτήτων, Ενώσεων κλπ.) αποδήμων
Αρκάδων, τα οποία εδρεύουν στην Αθήνα, Πειραιά και ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός
από την Αρκαδία.
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
 Η μελέτη των προβλημάτων της Αρκαδίας και η συμβολή στην επίλυση αυτών,
προς επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης των πόλεων και των χωριών της.
 Η ανάπτυξη των δεσμών και η συνεργασία μεταξύ των Αρκαδικών Οργανώσεων
του εσωτερικού και του εξωτερικού και των απανταχού Αρκάδων.
 Η οργάνωση και πραγματοποίηση πνευματικών μορφωτικών, πολιτιστικοί και
αναπτυξιακών εκδηλώσεων σεμιναρίων και Συνεδρίων.
 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.
 Η συγκέντρωση, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού
και λαογραφικού υλικού της Αρκαδίας και η συμβολή στην επιβίωση
ανθρωπιστικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων.

Τζωρτζ 9, 106 82 Αθήνα
T: 2103823014 - F: 2103823018.
www.panarkadiki.gr
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