ET IN ARCADIA EGO
(Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα)
"ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΛΛΗΝΑΣ"
Γνωστή η πρώτη φράση. Αναφέρεται –για τους λίγους που πιθανόν
να μην ξέρουν- στην Ακαδημία της Αρκαδίας. Ιταλική Φιλολογική
Εταιρία ήταν που την ίδρυσή της εμπνεύστηκε μια βασίλισσα. Η
Χριστίνα της Σουηδίας.
Η οποία εγκατέλειψε θρόνους κι εγκαταστάθηκε στη Ρώμη. Εκεί
στον 17ο αιώνα. Και μετά το θάνατό της οι φίλοι της θέλοντας να
δώσουν χαρακτήρα αυθεντικότητας και γνησιότητας στο κίνημά
τους το φιλολογικό, αποδιώχνοντας κάθε κακό γούστο, πήραν το
όνομα μιας καθαρά βουκολικής περιοχής της Ελλάδος, της Αρκαδίας,
και τό’καναν επωνυμία στην κίνησή τους.
Μα θα ειπείτε: Άλλες τέτοιες περιοχές δεν υπήρχαν; Στην Ελλάδα
και αλλού στον κόσμο; Γιατί στην Αρκαδία;
Ασφαλώς και υπήρχαν. Όμως η Αρκαδία συγκέντρωνε πολλά
περισσότερα πλεονεκτήματα και κάλυπτε εκείνα που η ψυχή τους
γύρευε. Να: Ήταν αρχαιότερη κι από τη Σελήνη. Πήρε τ’ όνομά της
απ’ τον Αρκά το γιο της αρκούδας, που πριν η Ήρα την κάνει
αρκούδα, ήταν η Νύμφη Καλλιστώ με την οποία ο Δίας είχε κι
αγκαλίτσα κρυφή. Που έγινε η μεγάλη άρκτος.
Ήταν και η πατρίδα του Πάνα του άλλου θεού, του τραγοπόδαρου,
τον αυλό του οποίου έκαναν έμβλημα της Αρκαδίας. Και προστάτη
τους είχαν το Χριστό βρέφος, που πρώτοι προσκύνησαν οι ποιμένες.
Αυτά αρκούν για το ET IN ARCADIA EGO που προτάξαμε. Κι ο
POUSSIN το 1650 φιλοτέχνησε το γνωστό πίνακα που κοσμεί το
LOUVRO. Θα πούμε μόνο ότι μέλος της Αρκαδίας εκτός των άλλων
προσωπικοτήτων ήταν κι ένας πάπας. Ο Λέων ΙΓ΄, δόκιμος ποιητής,
που έγραψε ποίημα στα 200 χρόνια της Ακαδημίας.
Τί σχέση έχουν αυτά με το σήμερα θα πείτε. Τί μας ενδιαφέρουν
και γιατί τα θυμήθηκα. Έχουν όποια σχέση βρει ο καθένας μας. Εγώ
πάντως τα θυμήθηκα βλέποντας στην τηλεόραση από Νέα Υόρκη
ίσαμε Βερολίνο (το οχυρό της Μέργκελ) να κυριαρχεί το σύνθημα:
"ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΛΛΗΝΑΣ"
Και μια στιγμή δάκρυσα. Από περηφάνεια. Να που άνθρωποι σ’
όλον τον κόσμο, απλοί άνθρωποι, άγνωστοι αλλά ευαίσθητοι και
καλλιεργημένοι, που δεν είναι διαφεντευτές της γης, χωρίς να τους το
ειπεί κανείς κατάλαβαν κάτι απλό και μεγαλειώδες. Ότι πρέπει να
κατανοήσουμε, να συμπαθήσουμε και να υποστηρίξουμε την Ελλάδα

και τους Έλληνες. Αφού τους διαχωρίσουμε απ’ τους πολιτικούς τους
που όχι μόνο αβοήθητους τους άφησαν μα τους πρόδωσαν.
Πρόδωσαν την ίδια τους την πατρίδα.
Και η μεγάλη Γαλλική εφημερίδα η ιστορική ΜΟΝΤ
βροντοφωνάζει: "Αφήστε τους Έλληνες ν’ ανασάνουν". Κι ο
Μπερσάνι, γραμματέας του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος:
"Ντρέπομαι για τον τρόπο που η Ευρώπη φέρεται στην Ελλάδα. Την
Ευρώπη που δολοφονεί την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να
παρακολουθούμε απαθείς μια τέτοια καταστροφή".
[Και Ιταλοί Δήμαρχοι προσφέρουν από ένα μισθό για την Ελλάδα
( Και προσωπικά είναι δυο χρόνια τώρα που έχω δηλώσει εγγράφως
ότι δέχομαι η σύνταξή μου να μειωθεί κατά το ήμισυ τουλάχιστον.)
Πού είστε εσείς οι Έλληνες Δήμαρχοι με τους αντιδημάρχους και
τους συμβούλους σας; ( Ο Δήμος Κορίνθου έχει λέει, ζωή νά’χουνε,
δώδεκα (12) - ολογράφως και αριθμητικώς- αντιδημάρχους, κι ο
Δήμαρχος εφτά (7) συμβούλους. Κι όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος
ανάλογον αριθμόν εν ημέραις κρίσεως προς δόξαν Καλλικράτη και
νομοθετών ). Κι εσείς οι Έλληνες βουλευτές μια εκλογή ίσον 4.880
ευρώ σύνταξη! Κι εσείς οι Έλληνες υπουργοί χθες μόλις προσλάβατε
συμβούλους με μιστό εκατό χιλιάδες ευρώ το χρόνο! Κι ο Ιταλός
δήμαρχος χίλια (1.000) ευρώ μηνιάτικο.]
Αλλά ας μην το χαλάσουμε σήμερα. Είν’ ωραίο τ’ όνειρο όπως το
ξεκινήσαμε. Και: "Τ’ αγαπώ τα όνειρα –λέει ο μεγάλος ποιητής, ο
σοφός άνθρωπος Φώτης Βαρέλης- που ξυπνάς και λες: ‘ψέματα
ήταν’ άν έβλεπες γκρεμνούς και χαμούς. Κι άν πάλε έβλεπες χαράς
και ξεφαντώματα, ξυπνάς και λες: ‘Τί καλά που πέρασα απόψε!’ Μ’
αρέσουν τα όνειρα!... Κι άν σε βρει κακό θα παρακαλούσες νά ηταν
όνειρο."
Άς συνεχίσουμε λοιπόν το όνειρο.
Σ’ όλη την υφήλιο ξαπλώνεται το κύμα. Σ’ όλον τον κόσμο
κατανόηση και συμπάθεια και υποστήριξη στην Ελλάδα. Τα βλέπω
και συγκλονίζομαι. Δακρύζω. Ένα μούδιασμα κυριεύει κορμί και
ψυχή. Και πώς να γίνει αλλιώς, όταν ακούς ότι πολλοί ξένοι
κατακλύζουν τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό και γυρεύουν να
πάρουν την Ελληνική υπηκοότητα. Που βλέπουν με συμπάθεια κι
ενθουσιασμό την Ελλάδα εν αντιθέσει με την πολιτική των
συμφερόντων της νέας Ιερής Συμμαχίας;
Ελάτε όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες να τους πούμε: Σας θέλουμε, σας
τη δίνουμε την Ελληνική υπηκοότητα μ’όλη μας την καρδιά.
Τέτοιους Έλληνες ποθούμε. Όπως ο Μάγιερ πού ’φευγε από την
Ελβετία κι ερχότανε στο Μεσολόγγι. Παντρευότανε Ελληνίδα, έκανε
παιδιά και σκοτωνόσαντε όλοι τους στην έξοδο. Για ένα ιδανικό. Την
Ελευθερία του ανθρώπου. Και: Δημοσίευσις ίσον Δικαιοσύνη. Όπως

ο Λόρδος Βύρων. Όπως ο Σανταρόζα. Ο Ντελακρουά. Ο Ουγκώ. Και
τόσοι άλλοι. Κι ένα σύνθημα σαν τότε: "ανθρωπιά και καθήκον".
Σας θέλουμε όλους εσάς που σε στιγμές αυθόρμητες κι ανύποπτες
λέτε με την καρδιά σας: "Είμαι κι εγώ Έλληνας".
Μαύρους άσπρους κίτρινους. Σ’ ανατολή και δύση. Μικρούς
μεγάλους. Άντρες και γυναίκες. Και γιατί αυτό το λέτε όχι γιατί
επιδιώκετε κάτι υλικό αλλά γιατί όλοι εσείς φέρνετε τις αρχές και τις
αξίες των Ελλήνων, της Ελλάδος. Γιατί είστε αγνοί. Γιατί δεν είστε
τιμωροί. Δεν έχετε διάθεση αρπαχτική. Σας θέλουμε. Σας τη δίνουμε
την Ελληνική υπηκοότητα.
Κι ελάτε όλοι να οργανώσουμε το λόμπυ των Ελλήνων μ’ αυτές τις
αρχές κι έτσι να πάμε στον Ομπάμα, τον Πούτιν, το Μόντι. Ακόμα
και στη Μέργκελ. Ίσως κι αυτή καταλάβει ότι μας χρωστάει εμάς
των Ελλήνων. Οι πανούργοι απατεώνες Έλληνες πολιτικοί,
καταχθόνιοι και ύπουλοι μπορεί να της χρωστούν. Εμείς όχι. Δεν
μπορεί λοιπόν να καταδικάζει έναν ολόκληρο λαό. Όπως η
ανθρωπότητα δεν καταδίκασε ποτέ το Γερμανικό λαό συλλήβδην
αλλά μόνο τους εγκληματίες πολέμου. Γιατί η ευθύνη στους
πολιτισμένους ανθρώπους είναι ατομική. Οι βάρβαροι μόνο
καταδικάζουν συλλογικά.
Ίσως τότε η στάση όλων μας της δώσει να καταλάβει ότι με
απειλές, εκβιασμούς και χυδαία μνημόνια δεν κυβερνιόνται οι
άνθρωποι. Τα καπίστρια είναι για τα υποζύγια.
Έλληνες γρηγορείτε. Θάψτε τους αναίσχυντους Έλληνες προδότες
του κομματικού δίπολου μ’ όσους ωμά εκβιάζουν. Άκου τη φωνή που
έρχεται απ’ τα πέρατα του κόσμου: "Είμαι κι εγώ Έλληνας" κι
οπλίσου με θάρρος. Αυτοί εγκαίρως κατάλαβαν ότι θά ’χουν την ίδια
μοίρα. Κι αντιδρούν σαν Έλληνες. Εμείς; Είν’ ωραίο τ’ όνειρο που
ζούμε ξυπνητοί.

