
Η αρκαδια  
πηγη εμπνευσησ 
στην μουσικη 



Η 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.  



Το Αρκαδικό Ιδεώδες 

μέσα από τους Μύθους, 

την Ιστορία, τήν Ποίηση, 

τη Λογοτεχνία, το 

Θέατρο, τη Μουσική και  

τη Ζωγραφική συνεχίζει 

να επηρεάζει τον Δυτικό 

Πολιτισμό ως τις μέρες 

μας, αποτελόντας διαρκή 

πηγή έμπνευσης και 

τρόπο ζωής.       



Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, το διαχρονικό ταξίδι μας 

από την Αρκαδία της εποχής των μύθων ως τις 

μέρες μας, για να δούμε τη σχέση της με τη 

Μουσική .       



Σύμφωνα με τη παράδοση ο Ερμής μαθαίνει τη 

μουσική στους Αρκάδες ποιμένες και εκείνοι με τη 

φλογέρα γεμίζουν ήχους τα βοσκοτόπια της 

Αρκαδίας.  



Στο Μαίναλο                   

γεννιέται ο Πάνας,                  

ο τραγοπόδαρος  γιός 

του Ερμή 

. 



Ο έρωτάς του για τη νύμφη Σύριγγα τον οδηγεί στη 

κατασκευή του ομώνυμου μουσικού οργάνου με το 

οποίο οι ήχοι αποκτούν αρμονία και γεννιέται η 

μελωδία. 



Οι πρέσβεις των Αρκάδων στα Παναθήναια 

προηγούντο από μεταμφιεσμένους σε Πάνα 

άνδρες που έψαλαν ωδές και χόρευαν. Έτσι 

έΦθασε στην Αθήνα η λατρεία του Αρκάδα θεού και 

γεννήθηκε η αρχαία ΤΡΑΓΩΔΙΑ. 



για να εξελιχθεί την εποχή της Αναγέννησης στην 

ΟΠΕΡΑ, με πρώτο έργο το αρκαδικό βουκολικό 

δράμα τη «Δάφνη» των Τζάκοπο Πέρι και Οτάβιο 

Ρινουτσίνι το 1597 στη Φλωρεντία 



Ακολουθεί η εποχή του Baroque κατά την οποία η 

Αρκαδία αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης σε 

κάθε είδος μουσικής πέρα από τα ιστορικά και 

θρησκευτικά θέματα. 



για να φθάσει στο 

απόγειο με την ίδρυση 

της Ακαδημίας των 

Αρκάδων Ποιμένων το 

1658 στη Ρώμη από την 

έκπτωτη Βασίλισσα 

Χριστίνα της Σουηδίας.  



Στην Ευρώπη του 

Baroque     



Του Ρομαντισμου 



Του 20ου αιώνος 



Η Αρκαδία και το Αρκαδικό Ιδεώδες δεν έπαψαν ποτέ να 
τροφοδοτούν τις τέχνες και ιδίως τη μουσική δημιουργία με 

ιδέες και θεματικό υλικό ως σήμερα.  



Η Διεθνής Αρκαδική 

Εταιρεία ενισχύει κάθε 

καλλιτεχνική 

δημιουργία με τη 

θεσμοθέτηση του 

Ευρωμεσογειακού 

Δικτύου Πόλεων 

Μουσικής και 

Θεάματος και με το 

Διεθνές              

Μουσικό Φεστιβάλ                   

ARCADIA MUNDI. 
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Συναυλίες και 

Μουσικούς 

Διαγωνισμούς για 

ανάδειξη νέων 

καλλιτεχνών  
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