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Επίσημη παρουσίαση Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. Ίδρυμα Θεοχαράκη, Αθήνα 2008. 

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝHHHΣΣΣ   ΑΑΑρρρκκκαααδδδιιικκκηηη   εεεττταααιιιρρρεεειιιααα   
   

Η  κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης απέχει πολύ από εκείνη που 
θα έπρεπε να βιώνει με βάση την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της στον χρόνο. Η ανισοτήτα, η αδικία και η 
εκμετάλλευση του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος, αναπόφευκτα την οδηγούν σε μια νέα εποχή 
βαρβαρότητας με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις αντί να υπηρετούν τον 
άνθρωπο και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου, κατήντησαν μέσα εκμετάλλευσης και 
εμπορευματοποίησης, σε μια ολοένα και πιό παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να στερείται 
την πραγματική ελευθερία και δικαιοσύνη και να απομακρύνεται, σαν άτομο και σαν κοινωνία, από την ευδαιμονία 
 
Η  Αρκαδία, πέρα από την ιδιαίτερη ιστορική της διαδρομή σαν περιοχή της Ελλάδος, αποτελεί συνειρμό μιας απλής 
και εφικτής ευδαιμονίας, που είναι συνυφασμένη με την έννοια της αρμονίας, της αθωότητας, της χαράς της ζωής, της 
ευαισθησίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του μέτρου και της επιστροφής σε ό,τι είναι ουσιαστικό. Από την 
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, εμπνεόμενες από αυτή την ποιητική εικόνα της Αρκαδίας, πολλές σπουδαίες 
προσωπικότητες αντιστάθηκαν στην ασυνειδησία, τον φανατισμό και την αυθαιρεσία. Στόχος μας είναι να 
συνεχίσουμε και να διευρύνουμε αυτές τις προσπάθειες ακολουθώντας το παράδειγμά τους, αντιμετωπίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας, αναπτύσσοντας οικολογική συμπεριφορά, προωθώντας την 
αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας το δίκαιο εμπόριο, καλλιεργώντας την ουμανιστική συνείδηση και συμβάλοντας 
στην συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του και το περιβάλλον του. 
 

 
 
Για αυτούς του λόγους, την άνοιξη του 2007 μια μικρή ομάδα ανθρώπων από διάφορες χώρες πήρε την πρωτοβουλία 
να ιδρύσει την ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μια μη κερδοσκοπική κοινωφελή οργάνωση για τη μελέτη και την 
αξιοποίηση του Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου. ΄Ενα χρόνο αργότερα, το 2008, δημιουργήθηκε το ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟ «ΑΡΚΑΔΙΑ», σαν δίαυλος ανάμεσα στην πραγματική Αρκαδία και την «Αρκαδία» ως έννοια σε όλο τον 
κόσμο, φέρνοντας σε επαφή και συνεργασία ανθρώπους και φορείς εμπνευσμένους από το αρκαδικό ιδεώδες, διότι 
πιστεύουμε ότι ο πλούτος που συνδέεται με το όνομα «Αρκαδία» είναι αξιοποιήσιμος προς όφελος όλης της 
ανθρωπότητας. 
 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας:  

 Διοργανώθηκαν 4 Διεθνή Συμπόσια: Μαντινεία 2007 & 2008, Πύργος Γκουτελά στο Φορέ της Γαλλίας 2009 και 
Πάφος στην Κύπρο 2010. 



   

 Δημιουργήθηκε το Διεθνές Δίκτυο «Αρκαδία», το οποίο λειτουργεί σε 13 χώρες (Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μ. 
Βρετανία) υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδος και 
της Κύπρου και σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. 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.  

 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 Αρκάδα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Παπαηλιού 
«ET IN ARCADIA EGO: Πατρίδα είναι η παιδική ηλικία»,  

 Κυκλοφόρησαν οι δίγλωσσες εκδόσεις (αγγλικά, ελληνικά) «ΤΑ ΑΡΚΑΔΙΚΑ» του Καθηγητού John P. Anton 
(Επιτίμου Προέδρου μας), ο συλλογικός τόμος-λεύκωμα «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» και 
προετοιμάζεται η Ισπανική και Αγγλική μετάφραση της θεμελιώδους εκδόσεως «ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» του 
Ισπανού ελληνιστή Pedro Olalla (Ιδρυτικού Μέλους της Εταιρείας μας) και  

 Ανακηρύχθηκε συμβολική έδρα της Εταιρείας το Παγκύπριο Γυμνάσιο στην Λευκωσία και θεσμοθετήθηκε το 
εκπαιδευτικό περιηγητικό πρόγραμμα «Η ΕΠΙΣΤΡΟΓΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ», με σκοπό την δημιουργία και 
ενδυνάμωση των προαιώνιων ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών και σχέσεων Αρκαδίας και Κύπρου. 

 Θεσμοθετήθηκαν: 
 Το «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ», με έπαθλο πολυήμερη εκδρομή των αριστέων μαθητών στην 

Αρκαδία. 
 Οι «ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΕΩΝ», για νέους ηλικίας έως 25 ετών σε ιδρύματα και φορείς μέλη του Δικτύου. 
 Η Ένωση «ΦΙΛΩΝ» της Εταιρείας μας.  

 Σχεδιάσθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα και προγραμματίζονται τα εξής έργα: 

 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ: Μετατροπή του Μαντινειακού 

Περιπτέρου σε μόνιμη έκθεση και σημείο αναφοράς και ενημέρωσης (επί τόπου και online) για το αρκαδικό 
πολιτιστικό κεκτημένο, την ιστορική εξέλιξή του, την απήχηση και την παρουσία του στον παγκόσμιο πολιτισμό, τις 
«Αρκαδίες» του κόσμου, καθώς και την ισχύ και την εφαρμογή του στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της 
σύγχρονης εποχής. Θα αποτελεί την έδρα της Εταιρείας και του Δικτύου, συνδυάζοντας παροχή ενημέρωσης, 
πληροφοριών, αναψυχής και έμμεσης εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα θα είναι σημείο συγκέντρωσης και αναφοράς 
των θιασωτών του Αρκαδικού Ιδεώδους και της Αρκαδικής Ομογένειας. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει την 
σταδιακή αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου με δημιουργία Αρκαδικού Κήπου, Βοτανικής Συλλογής και 
Οικολογικού Αγρού, ενώ θα στεγάζει τις εγκαταστάσεις του προγράμματος Δορυφορικής Πολιτιστικής 
Χαρτογραφίας «Αρκαδίας Περιήγησις». 



   

 
2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: Ως γνωστόν η Αρκαδία δεν σταμάτησε ποτέ να τροφοδοτεί τη 

μουσική δημιουργία με ιδέες και θεματικό υλικό από την αρχαιότητα ως σήμερα. Τα έργα αυτά, ωστόσο, 
ερμηνεύονται συχνά με τρόπο που αγνοεί την ουσία του Αρκαδικού Ιδεώδους. Με ενέργειές μας μια νέα 
ορχήστρα, η οποία αποτελείται από εθελοντές μουσικούς διαφόρων εθνικοτήτων, που ζουν και εργάζονται 
στην Μ. Βρετανία, επέλεξε να ονομασθεί ARCADIA MUNDI.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το Φεστιβάλ, ως ετήσιος καλλιτεχνικός θεσμός, θα είναι αφιερωμένος στον διάσημο, Αρκαδικής καταγωγής, 
μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο και θα διοργανώνεται το καλοκαίρι κάθε χρόνου στην Αρκαδία, με σκοπό την 
ανάδειξη και προβολή της επίδρασης της Αρκαδίας στην Μουσική, με τη συμμετοχή της Arcadia Mundi 
Orchestra, ως μόνιμης ορχήστρας, και καλλιτέχνες διεθνούς εμβελείας απ΄ όλο τον κόσμο. Σκοπός του 
Φεστιβάλ είναι η μύηση στο Αρκαδικό Ιδεώδες μέσα από τη μουσική και σαν στόχους έχει να φέρει ζωντανή 
μουσική σε τόπους όπου δεν συνηθίζεται ή δεν έχει παιχθεί ποτέ, να γεφυρώσει την ‘ουτοπία’ που γέννησε 
αυτά τα έργα με τον τόπο στον οποίο αναφέρονται, να αναδείξει μουσικά έργα που αντλούν από το αρκαδικό 
ιδεώδες μέσα από την ανακάλυψη. την ερμηνεία αλλά και την ηχογράφησή τους, και να ενθαρρύνει 
σύγχρονους συνθέτες να συνθέσουν νέα έργα εμπνευσμένα από την  Αρκαδία.  
 

3. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TRIER: «Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΙΗΝ 
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 1570-1850». Περιοδεύουσα έκθεση σχεδιασμένη από τους φοιτητές της Σχολής 
Καλών Τεχνών του ιστορικού Πανεπιστημίου Trier (έτος ιδρύσεως 1473), με 100 χαρακτικά και σχέδια. Θα 
συνοδεύεται από πλήρως τεκμηριωμένο επιστημονικό κατάλογο με κείμενα και εικόνες σχετικά με το θέμα και 
θα παρουσιασθεί σε μουσεία και χώρους πόλεων μελών του Διεθνούς Δικτύου Αρκαδία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικολογικής 
πρωτοβουλίας σχεδιασμένο σε συνεργασία με την ECOWEEK, που συνδυάζει κτιριολογική οικολογική 
μετατροπή και περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών και δασκάλων σε ένα διαρκές πρόγραμμα αειφόρου 
ανάπτυξης. Το πρὀγραμμα αυτό συνδυάζει την οικολογική αναμόρφωση υποδομών, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την ενεργό συμμετοχή του σχολικού πληθυσμού σε ένα διηνεκές πρόγραμμα αειφόρου 
ανάπτυξης, στο πνεύμα των αρχών και των αξιών του παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου, με μεθόδους 
αξιοποίησής τους για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία 
κυττάρων οικολογικής συνείδησης στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ως πρωταρχικού στοιχείου 
καλλιέργειας της κοινωνίας. Στόχος είναι η υιοθέτηση του μοντέλου από πόλεις μέλη του Δικτύου και εφαρμογή 
στις τοπικές κοινωνίες τους στο πλαίσιο της οικολογικής διάστασης του Αρκαδικού Ιδεώδους. 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Μίκη 
Θεοδωράκη, βασισμένο στο μύθο της Αρκαδικής θεότητας του Πανός, συνδυάζοντας την μουσική παράδοση, 
την ιστορία και τη φιλοσοφική διάσταση του ενεργού πολίτη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Αρκαδικού 
Κεκτημένου. 

 

 

6. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης, Ταινιοθήκης, Φωτοθήκης και 
Κειμηλιοφυλακίου, για την συλλογή και διαφύλαξη τεκμηρίων σχετικά με την Αρκαδία, τις «Αρκαδίες» του 
κόσμου και το Παγκόσμιο Αρκαδικό Κεκτημένο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Πρόγραμμα πληροφόρησης για ξένους και έλληνες περιηγητές, με δυνατότητα 
πρόσβασης στην Αρκαδία, επί τόπου και online, με συμβατικά και ψηφιακά μέσα και τεχνολογία δορυφορικής 
κάλυψης GPS και κινητής τηλεφωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

8. ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΑΡΚΑΔΙΑ»: Η θεσμοθέτηση των ειδικών βραβείων «International Arcadia Awards», για 
την αναγνώριση προσώπων και φορέων που εφαρμόζουν και προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες που 
χαρακτηρίζουν το Αρκαδικό Ιδεώδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ «ΑΡΚΑΔΙΑ»: Η δημιουργία βάσης δεδομένων με απογραφή υποψηφίων μελών του 
Δικτύου και καταγραφή των λόγων που τα οδήγησαν να συνδέσουν το όνομά τους με την Αρκαδία. 

 

 

   
   

   
ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΕΕΕΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟ   ΑΑΑρρρκκκαααδδδιιιααα   

   
   
   
   
   
 

 
 

Tο Διεθνές Δίκτυο «Αρκαδία» δημιουργήθηκε για να φέρει σε άμεση επαφή, γνωριμία και αλληλεπίδραση φορείς,  ανά 
τον κόσμο που αποτελούν τμήμα του Αρκαδικού Κεκτημένου, όπως είναι πόλεις, περιοχές, και εταιρείες με όνομα 
«Αρκαδία», φορείς με ιστορικό, πολιτισμικό ή οικολογικό δεσμό με την Αρκαδία, καθώς και εκπαιδευτικά, 
επιστημονικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά ιδρύματα, ακόμη και φυσικά πρόσωπα – διακεκριμένες 
προσωπικότητες - που διαπνέονται και προωθούν τις ανθρωπιστικές αξίες του Αρκαδικού Ιδεώδους, προκειμένου, 
συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και αξιοποιώντας τεχνογνωσία, πόρους και καλές πρακτικές, να επαναπροσδιορίσουν το 
ουσιώδες και να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. 
Μεταξύ των στόχων του Δικτύου επίσης είναι: 
α) Η γνωριμία των μελών του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» με τον πραγματικό χώρο της Αρκαδίας, γενέτειρα και πηγή 

έμπνευσης του Αρκαδικού Ιδεώδους, με την υλοποίηση του προγράμματος «Αρκαδίας Περιήγησις». 
β) Η αναγνώριση εκ μέρους της μητροπολιτικής Αρκαδίας του έργου των μελών του Δικτύου και της συνεισφοράς τους 

στο Αρκαδικό Κεκτημένο. 
γ) Η καταγραφή των λόγων που οδήγησαν τα διάφορα μέλη να συνδέσουν το όνομά τους με την Αρκαδία. 
Κύριες δραστηριότητες του Δικτύου είναι: 

Στιγμιότυπα από το Συμπόσιο για την ίδρυση του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία». 



   

α) Η διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων, προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων, τόσο στη μητροπολιτική Αρκαδία 
όσο και στις χώρες των μελών, με σκοπούς, όπως είναι: 

 Η προβολή και η εφαρμογή των αξιών του Αρκαδικού Ιδεώδους με υποβολή προτάσεων σε διεθνείς και 
κρατικούς φορείς. 

 Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. 

 Ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών  αναπτυξιακού, επιστημο-νικού, ερευνητικού, 
πολιτιστικού, καλλι-τεχνικού, εκπαιδευτικού και επιχειρημα-τικού χαρακτήρα. 

β) Η συμβολή των μελών του Δικτύου στη δημιουργία και λειτουργία:  

 Του Κέντρου Προβολής του Αρκαδικού Κεκτημένου και του Αρκαδικού Πάρκου. 

 Του Αρκαδικού Αρχείου (Βιβλιοθήκη, Φωτοθήκη, Ταινιοθήκη, Κειμηλιοφυλάκιο και Γενεαλογικό Αρχείο). 
γ) Η θεσμοθέτηση των ειδικών βραβείων «International Arcadia Awards», για την αναγνώριση προσώπων και φορέων 

που εφαρμόζουν και προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες που χαρακτηρίζουν το Αρκαδικό Ιδεώδες. 
 
Η ίδρυση του Δικτύου ολοκληρώθηκε στο θερινό Διεθνές Συμπόσιο, στις 29-31 Αυγούστου 2008, στην έδρα της 
Εταιρείας στην Αρχαία Μαντινεία. Μέλη του Δικτύου είναι ex officio τα Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη, τα Επίτιμα Μέλη και 
οι Ειδικοί Σύμβουλοι της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, καθώς και οι εκπρόσωποι των πόλεων, περιοχών, ιδρυμάτων, 
συλλόγων και φορέων που από-δέχονται και συνυπογράφουν το κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης, που περιλαμβάνει 
της αρχές, τους σκοπούς και την αποστολή του Δικτύου.  
 
Νέα μέλη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» γίνονται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συμφωνούν με την ιδρυτική 
διακήρυξη, κατόπιν προσκλήσεως από το ΔΣ του Δικτύου, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. 
 
Το Δίκτυο δεν έχει νομική μόρφη και λειτουργεί με Εσωτερικό Κανονισμό. Το ΔΣ του Δικτύου είναι το εκάστοτε ΔΣ της 
Εταιρείας. Τα μέλη του Δικτύου είναι εντεταγμένα ανάλο 

Στιγμιότυπα από την υπογραφή του Καταστατικού της Εταιρείας και από Διεθνή Συμπόσια του Δικτύου 
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μείς που συνήλθαμε στο πλαίσιο των συμποσίου της Διεθνούς 
Αρκαδικής Εταιρείας, στην Αρχαία Μαντινεία της Αρκαδίας στις 29, 30 
και 31 Αυγούστου 2008, στον Πύργο Γκουτελά στο Φορέ της Γαλλίας στις 

8, 3 και 4 Οκτωβρίου 2009, στην Πάφο στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2010 και την 
Λευκωσία της Κύπρου στις 14 Φεβρουαρίου 2011, εκπροσωπώντας τις δικές μας 
πόλεις, περιοχές, επιχειρήσεις και φορείς, και παρουσία προσωπικοτήτων από 
διάφορες χώρες του κόσμου, έχοντας συζητήσει με πνεύμα σεβασμού και 
συνεργασίας τις συνεισφορές των παρευρισκομένων, διακηρύσσουμε ότι 
αποδεχόμαστε τους όρους της Ιδρυτικής διακήρυξης του Διεθνούς Δικτύου 
Αρκαδία που υπεγράφη από τα ιδρυτικά του μέλη στην Αρχαία Μαντινεία 
της Αρκαδίας, στην Ελλάδα, την 31η Αυγούστου 2008 ως εξής: 
 
 Συνειδητοποιούμε ότι η Αρκαδία, πέρα από μια ιστορική και σύγχρονη 

περιοχή, είναι ένα συνειρμικό όνομα που επικράτησε στον παγκόσμιο 
πολιτισμό ως η αναπόληση της ειρήνης, της αρμονίας, της αθωότητας, 
της χαράς της ζωής, της ελευθερίας στον έρωτα, της ευαισθησίας, του 
μέτρου και της επιστροφής στην ουσία. Ότι η Αρκαδία είναι το όραμα 
μιας απλής και εφικτής ευδαιμονίας, το αμυδρό και υποβλητικό 
πορτραίτο ενός τόπου από όπου ο άνθρωπος δεν νιώθει ξεριζωμένος. 

 Θεωρούμε ότι το Παγκόσμιο Αρκαδικό Κεκτημένο αποτελείται από 
σταθερές και διαχρονικές αξίες, οι οποίες, από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, συντέλεσαν στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και 
προσέφεραν λύσεις σε καίριες προκλήσεις. Συνεχίζοντας και διευρύνοντας 
τις προσπάθειες που για αιώνες έχουν γίνει με έμπνευση την ποιητική 
εικόνα της Αρκαδίας, προτείνουμε και προωθούμε την αξιοποίηση του 
εν λόγω κεκτημένου για να ανταποκριθούμε 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 φυσικό του περιβάλλον. 

 Υπογραμμίζουμε την καίρια σημασία της αξιοποίησης του Αρκαδικού 
Κεκτημένου ως παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης, αμοιβαίου 
σεβασμού και οικολογικής συνείδησης, μέσα από την καλή θέληση και τη 
συνεργασία των πολιτών του κόσμου. 

 Πιστεύουμε ότι οι πολίτες και οι σύνδεσμοι πολιτών που συμβάλλουν 
στη μελέτη και την αξιοποίηση του Αρκαδικού Ιδεώδους ως κοινού 
πολιτιστικού αγαθού, τόσο στο χώρο της επιστήμης όσο και των τεχνών 
και της κοινωνικής προσφοράς, μπορούν να σταθούν οι σπουδαιότεροι 
μεσολαβητές μεταξύ χωρών, γλωσσών και πολιτισμών. 

 Εκφράζουμε την απόλυτη υποστήριξή μας στη Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία 
ως κατάλληλου φορέα για την πραγματοποίηση των στόχων μας. 

 
eπομένως αποφασίσαμε: 
 Να ιδρύσουμε και να συμμετάσχουμε στο Διεθνές Δίκτυο Αρκαδία, 

οργανισμό με μόνιμη έδρα την Αρκαδία (Ελλάδα), με σκοπό να φέρει 
κοντά πόλεις, περιοχές και εταιρείες με όνομα Αρκαδία, φορείς με 
ιστορικό, πολιτισμικό ή οικολογικό δεσμό με την Αρκαδία, καθώς και 

Ε 



   

εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά 
ιδρύματα και διακεκριμένες προσωπικότητες που προωθούν τις 
ανθρωπιστικές αξίες του Αρκαδικού Κεκτημένου. 

 Να προβάλλουμε την αρκαδική έννοια του φυσικού κάλλους ως 
οικουμενικό σύμβολο οικολογίας, ως θεμέλιο για τη χάραξη πολιτικών 
με στόχο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των 
φυσικών μας πόρων. 

 Να παροτρύνουμε στην εφαρμογή εθνικών και διεθνών προγραμμάτων 
επιστημονικού, πολιτιστικού, εμπορικού και οικολογικού χαρακτήρα και 
να προτείνουμε καλύτερες λύσεις στα προβλήματα της σύγχρονης 
κοινωνίας.  

 Να δημιουργήσουμε στην Αρκαδία (Ελλάδα) το Κέντρο Προβολής του 
Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου, ως σημείου αναφοράς, συνάντησης, 
μελέτης και γνωριμίας με την ζωντανή αρκαδική κληρονομιά. 

 Να επικαλούμαστε τη συνεργασία των κρατικών αρχών, του ιδιωτικού 
τομέα καθώς και των πολιτών των διαφόρων χωρών μας, καλώντας 
τους να μοιραστούν μαζί μας το όνομα της Αρκαδίας και τα ιδανικά 
που συνδέονται με αυτό, έτσι ώστε να μας στηρίξουν αμέριστα στην 
πραγματοποίηση των στόχων μας. 
 
Και τέλος Δηλώνουμε ότι  

 το Αρκαδικό Ιδεώδες προσφέρει μια γέφυρα επικοινωνίας για την ειρήνη 
και τη φιλία μεταξύ των λαών.  

 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Στη δημιουργία μιας ροής 
ανάμεσα στην Αρκαδία και τη μακροχρόνια απήχησή της στον κόσμο, 
Στην αξιοποίηση, προς όφελος όλων, του τεράστιου δυναμικού του 
Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου. Και ΣΤΟΝ εμπλουτισμό, με 
χειρονομίες και γνωρίσματα της εποχής μας, αυτής της ίδιας δύναμης 
του ονόματος και της εικόνας της Αρκαδίας, που ενέπνεε για αιώνες 
ποιητές, καλλιτέχνες, στοχαστές και διορατικούς πολιτικούς. 

 ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ δε ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕ 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 
 
Με πλήρη συνείδηση λοιπόν της σημασίας της Αρκαδίας, δηλώνουμε 
συμπερασματικά πως, επανειλημμένως, μακριά από το κλειστό δόγμα και 
την εξωπραγματική ουτοπία, όταν οι άνθρωποι σκέφτηκαν πως είναι 
δυνατόν να είναι κανείς ευτυχισμένος και δίκαιος σε αυτόν τον κόσμο, 
ανέτρεξαν στην Αρκαδία.  
 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΩΡΑ. 



   

ΤΤΤΟΟΟ   ΕΕΕΜΜΜΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΜΜΜΑΑΑΣΣΣ   

 

 

Το έμβλημα της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας αποτελείται από το δίγραμμα ΑΡ των νομισμάτων της 
Αρκαδικής Συμπολιτείας (4ου αιώνα π. Χ.), περιτριγυρισμένο από στεφάνι από φύλλα και βελανίδια 
αρκαδικής δρυός, φυτικό μοτίβο άμεσα συνδεδεμένο από την αρχαιότητα με την πραγματική Αρκαδία 
(Ηρόδοτος 1, 66 Παυσανίας 8, 1.5 και 42.6) και με τους μύθους της Χρυσής Γενιάς και της 
Ευδαίμονος Αρκαδίας (Ησίοδος Ερ. 232-233, Θεόκριτος 9.18, Βιργίλιος Βουκ. 10.19, Οβίδιος Μετ. 
1.106, Sannazaro Arc., Cervantes Quij. 1.11, κλπ.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το δίγραμμα ΑΡ παραπέμπει στην ένωση των Αρκάδων και στο μητροπολιτικό χαρακτήρα της 
ιστορικής Αρκαδίας, ενώ το στεφάνι, σύμβολο που ενώνει φύση και πολιτισμό, παραπέμπει στην 
αρχαία θεϊκή αντιμετώπιση της φύσης, στους πρόσχαρους εορτασμούς της ζωής, στην απλότητα, 
στην ειρήνη και στον έρωτα.  
 
Το κυκλικό του σχήμα υποδηλώνει την έννοια της ένωσης και της αεικινησίας, παραπέμποντας στον 
διεθνή χαρακτήρα της Εταιρείας, με την πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδά» και με την 
οικουμενικότητα του αρκαδικού κεκτημένου και του αρκαδικού ιδεώδους. 
 
Η τεχνοτροπία του λογοτύπου είναι εμπνευσμένη από ποιμενικό σκάλισμα σε ξύλο, σύνηθες έπαθλο 
στους ποιητικούς αγώνες των βοσκών, το οποίο μαρτυρείται επανειλημμένα στα Ειδύλλια του 
Θεόκριτου (1, 5, 6, 8), στα Βουκολικά του Βιργιλίου (Βουκ. 3.32 κ.εξ.), στην Αρκαδία του Σανατσάρο 
(πρόσα 2) και σε πολλά άλλα αρκαδικά έργα. Το πράσινο χρώμα επιλέχτηκε ως η ποιό άμεση 
αναφορά στη φύση σε όλους τους πολιτισμούς. Το έμβλημα φιλοτέχνησε ο Ισπανός Ελληνιστής 
Pedro Olalla, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας και από τους εμπνευστές της δημιουργίας του Διεθνούς 
Δικτύου «Αρκαδία». 
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 Εταιρεία μας, ως μη κερδοσκοπικός κοινωφελής φορέας, δεν στηρίζεται στην κρατική ενίσχυση. Η λειτουργία 
της βασίζεται χάρη στην ενίσχυση των μελών, των φίλων και των υποστηρικτών της, στους οποίους 
απευθυνόμαστε προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο μας και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η Ένωση των ΦΙΛΩΝ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και προσκαλούμε να 
εγγραφούν μέλη της και να ενισχύσουν οικονομικά το έργο μας, όλους εκείνους που πιστεύουν πως η Αρκαδία, ως 
διαχρονική έννοια και πολιτιστική διάσταση, μπορεί να δώσει κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τώρα, όπως άλλωστε έπραξε και στο παρελθόν. 
Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των € 25 και δίνει την ευκαιρία στα μέλη της Ενώσεως να:  

 Λαμβάνουν το Ενημερωτικό Δελτίο μας με ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.  

 Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

 Προμηθεύονται τις εκδόσεις και τα αναμνηστικά από το πωλητήριό μας σε μειωμένες τιμές. 

 Αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα ενεργό ρόλο ανάλογα με τον χρόνο και την επιθυμία τους στα προγράμματα 
και τις εκδηλώσεις που θα  ανακοινώνονται έγκαιρα. 

 Έχουν ειδικές θέσεις στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Αρκαδικού Μουσικού Φεστιβάλ και στις συναυλίες της.  
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Η Ένωση «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» είναι όργανο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και 
δημιουργήθηκε σε εφαρμογή του ΄Αρθρου 5 του Καταστατικού της.   

2. Δεν έχει νομική μορφή και η διοίκησή της γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, που συνέταξε 
το ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της. 

3. Η διάρκεια λειτουργίας του θεσμού αυτού είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας και του Δικτύου. 
4. Η ίδρυση της Ενώσεως πραγματοποιήθηκε κατά την ειδική εκδήλωση της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας , στις 3-5-

2011 στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στην Αθήνα, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας. 
5. ‘Εδρα της Ενώσεως είναι το Κέντρο Προβολής του Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου στην Αρχαία Μαντινεία της 

Αρκαδίας. 
6. Η Ένωση μπορεί να ιδρύσει Παραρτήματα και Τοπικούς Ομίλους, τα οποία θα λειτουργούν σε όλες τις χώρες που 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία και το Δίκτυο, κατόπιν εισηγήσεως των οικείων Εθνικών Επιτροπών και έγκριση του 
ΔΣ της ΔΑΕ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Σκοπός της Ενώσεως είναι η ενίσχυση του έργου και των στόχων της Διεθνούς Αρκαδικής  Εταιρείας και των 
θεσμικών της οργάνων, η προβολή στο ευρύ κοινό και η διάδοση του έργου που υλοποιείται στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, η συστηματική γνωριμία του κοινού με τις αρχές και αξίες του αρκαδικού ιδεώδους και η δημιουργία 
συνθηκών συνεργασίας μεταξύ των μελών. 

2. Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών της Ενώσεως είναι η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής και  μορφωτικής 
δραστηριότητας, η οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η έκδοση εντύπων, η θέσπιση και χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, η ίδρυση 
αρχείων και βιβλιοθηκών, η ανάληψη ή και ενίσχυση ευρύτερων πολιτιστικών εκστρατειών κα ,η συμμετοχή σε 

Η 



   

πρωτοβουλίες και η συνεργασία με φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς, η συγκρότηση 
ομάδων εργασίας και επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια πρόσφορη για την προώθηση των σκοπών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΛΗ 

1. Μέλος της Ενώσεως μπορεί να γίνει με αίτησή του κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς της 
Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και είναι θιασώτης του Αρκαδικού Ιδεώδους. Την εγγραφή νέων μελών εγκρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες και να υποβάλλει προτάσεις γραπτές προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

3. Τα μέλη οφείλουν να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών, να τηρούν τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού, να 
εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την οικονομική συνδρομή που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του, έχει 
δικαίωμα να διαγράφει τα μέλη εκείνα που παραβαίνουν τις διατάξεις του κανονισμού ή τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή ενεργούν συστηματικά με τρόπο που βλάπτει τους σκοπούς ή τα συμφέροντα της Διεθνούς Αρκαδικής 
Εταιρείας, αφού προηγουμένως ακούσει τους ισχυρισμούς του παρεκτρεπομένου μέλους. 

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη της Διεθνούς 
Αρκαδικής Εταιρείας άτομα που έχουν σημαντική παρουσία στο χώρο της πνευματικής ή καλλιτεχνικής δημιουργίας ή έχουν 
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Το ΔΣ της ΔΑΕ αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ενώσεως. 
1.1. Διορίζει τα λοιπά όργανα. 
1.2. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει, από τον Νόμο ή από το Καταστατικό, στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 
1.3. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα λοιπά όργανα. 
1.4. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. 
1.5. Ιδρύει Παραρτήματα και Τοπικούς Ομίλους  
1.6. Συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές. 

2. Συντονιστικό και Εκτελεστικό Όργανο της Ενώσεως είναι τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή, που διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ, με ετήσια θητεία. Τα μέλη της είναι επανεκλέξιμα. Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων 
και συνεργάζεται με τον Ταμία για κάθε θέμα οικονομικής φύσης. 

3. Την διοίκηση των Παραρτημάτων και των Τοπικών Ομίλων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία 
ιορίζεται από το ΔΣ της ΔΑΕ κατόπιν εισηγήσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ετήσια θητεία. Οι Επιτροπές 
Παραρτημάτων και Τοπικών Ομίλων τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων και συνεργάζονται με τον Ταμία της Εθνικής 
Επιτροπής , στην δικαιοδοσία των οποίων λειτουργούν, για κάθε θέμα οικονομικής φύσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Πόροι της Ενώσεως είναι: 
1.1. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων 

προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕ. 
1.2. Οι επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, τα έσοδα από την οργάνωση εκδηλώσεων, εκδόσεις ή 

άλλες δραστηριότητες, κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Δωρεές, κληρονομίες και πάσης φύσεως χορηγίες γίνονται 
αποδεκτές επφελεία απογραφής προς την Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία. 

2. Η οικονομική διαχείριση (είσπραξη και πληρωμή) γίνεται από τον ταμία του ΔΣ επονόματι και για λογαριασμό της 
Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕ της Ενώσεως. 

3. Για παραρτήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό, η διαχείριση γίνεται με την εποπτεία των Προέδρων των 
αρμόδιων Εθνικών Επιτροπών, επ΄ ονόματι της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 



   

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το ετήσιο προγραμμα δραστηριοτήτων υποβάλλεται στο ΔΣ έγκαιρα από την ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο εκάστου έτους 
και εγκρίνεται από αυτό, σύμφωνα και μαζί με το πρόγραμμα δαστηριοτήτων της Εταιρείας και του Δικτύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τροποποίηση του κανονισμού μπορεί να γίνει μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Διεθνούς Αρκαδικής 
Εταιρείας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Το θέμα τροποποίησης του κανονισμού 
πρέπει να περιέχεται στην ημερησία διάταξη που έχει αποσταλεί στα μέλη του ΔΣ και δεν μπορεί να προστεθεί 
κατά τη διάρκεια οιασδήποτε συνεδρίασης. 

2. Η Ένωση διαλύεται εάν απομείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη. Μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση του ΔΣ 
και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας. 

   
ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΙΙΙΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   

   
ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ::  ΗΗ  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΤΤοοππιικκώώνν  ΟΟμμίίλλωωνν  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς  ΦΦΙΙΛΛΩΩΝΝ  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΑΑρρκκααδδιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααπποοββλλέέππεειι  σσττηηνν  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττηηςς  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  ααπποοκκεεννττρρωωμμέέννηη  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς,,  μμεε  

ττααυυττόόχχρροοννηη  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσυυμμμμεεττοοχχιικκόόττηητταα  ττωωνν  μμεελλώώνν  κκάάθθεε  ππεερριιοοχχήήςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττηηςς  κκααιι  άάμμεεσσηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  

μμεε  ττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα..  

ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣ::    

11..  ΗΗ  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς    εεννττοοππίίζζεειι,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς,,  τταα  άάττοομμαα  εεκκεείίνναα  ττηηςς  

ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ππρροοσσόόνντταα  κκααιι  εεννσσττεερρννίίζζοοννττααιι  ττοουυςς  

σσκκοοπποούύςς  κκααιι  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ,,  τταα  οοπποοίίαα  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  λλααμμββάάννοουυνν  γγννώώσσηη  κκααιι  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  ττοο  

ΚΚαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΑΑρρκκααδδιιήήςς  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  εεγγγγρράάφφοοννττααιι  μμέέλληη  ττοουυ  κκααιι  σσυυμμφφωωννοούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττηηνν  

ΤΤοοππιικκήή  ΟΟμμάάδδαα..    

22..  ΤΤοο  ΔΔΣΣ  δδιιοορρίίζζεειι  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  ηη  οοπποοίίαα  εεκκττεελλεείί  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ..  

33..  ΗΗ  ΕΕ..ΕΕ..  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς::    

33..11..  ΤΤηηρρεείί  ΒΒιιββλλίίοο  ΠΠρραακκττιικκώώνν  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  ττηηςς,,  ΦΦάάκκεελλοο  ΕΕιισσεερρχχόόμμεεννηηςς  κκααιι  ΕΕξξεερρχχόόμμεεννηηςς  ΑΑλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς,,  

ΒΒιιββλλίίοο  ΤΤααμμίίοουυ  κκααιι  ΦΦάάκκεελλοο  ΠΠααρραασσττααττιικκώώνν..  

33..22..  ΚΚααττααρρττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττηηςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς::  

33..22..11..  ΜΜεελλώώνν    ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  

33..22..22..  ΠΠρροοσσκκεεκκλληημμέέννωωνν  σσεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ((ααρρχχέέςς,,  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  σσυυλλλλόόγγοουυςς,,  

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττεεςς,,  κκλλππ))  

33..22..33..  ΤΤοοππιικκώώνν  έέννττυυππωωνν  κκααιι  ψψηηφφιιαακκώώνν  ΜΜΜΜΕΕ..      

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ::    

11..  ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΔΔΑΑΕΕ  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  ααννααθθέέττεειι  ττοονν  σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΟΟμμάάδδαα  σσεε  ττρριιμμεελλήή  

ΕΕππιιττρροοππήή,,  εεππιιλλέέγγοοννττααςς  κκααιι  δδιιοορρίίζζοοννττααςς  τταα  μμέέλληη  ττηηςς..  

22..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς  σσυυγγκκρροοττεείίττααιι  σσεε  σσώώμμαα  μμεε  ΠΠρρόόεεδδρροο,,  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  κκααιι  ΤΤααμμίίαα,,  εεννττόόςς  77  ηημμεερρώώνν  ααππόό  

ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήψψηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς,,  μμεε  εεττήήσσιιαα  θθηηττεείίαα  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααννααννεεωωθθεείί..    

33..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  δδεενν  έέχχεειι  ννοομμιικκήή  μμοορρφφήή,,  έέχχεειι  γγννωωμμοοδδοοττιικκόό  κκααιι  εεκκττεελλεεσσττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα,,  εείίννααιι  σσεε  ααππααρρττίίαα  μμεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

22  ππααρρόόννττεεςς  ααππόό  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  κκααιι  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  λλααμμββάάννοοννττααιι  ππλλεεοοψψηηφφιικκάά  ((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοψψηηφφίίααςς  ββααρρύύννεειι  ηη  

ψψήήφφοοςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ))..    

44..  ΗΗ  ΤΤοοππιικκήή  ΟΟμμάάδδαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα::  

44..11..  ΤΤηηνν  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττηηςς..  

44..22..  ΤΤηηνν  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττηηςς  ΔΔΑΑΕΕ  κκααιι  ττηηνν  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττηηςς  ΤΤ..ΟΟ  μμεε  ννέέαα  

μμέέλληη..  

44..33..  ΤΤηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοοππιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  ((ΟΟΤΤΑΑ,,  ΣΣχχοολλεείίαα,,  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς,,  κκλλππ))  

44..44..  ΤΤηηνν  εεννεερργγόό  σσυυμμμμεεττοοχχήή  κκααιι  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  εεκκάάσσττοοττεε  έέρργγωωνν,,  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν..  

44..55..  ΤΤηηνν  δδιιάάχχυυσσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΑΑρρκκααδδιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττηηςς..  



   

ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΟΟΟΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   
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ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 ΣΥΝΟΛΟ ‘Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ 

 ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 ARCADIA MUNDI MUSIC FESTIVAL 

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TRIER 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ: 

 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (Φωτοθήκη, Ταινιοθήκη, Γενεαλογικά Δένδρα, Απόδημοι Αρκάδες) 
 
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΦΙΛΩΝ» (€ 25 ετησίως) 

 ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 www.isarcadia.org 

 Τηλ.: 210-6983079, 210-6983080, 6932-688982 

 E-mail: info@isarcadia.org 
 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠEΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5503 0333 3803 72 
ΙΒΑΝ: GR45 0172 5030 0055 0303 3338 0372 

  

€ 25 

€ 30 

€ 45 

€ 10 

Συλλογικός Τόμος-Λεύκωμα 
Επιμέλεια: Πέτρος Σαραντάκης 
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
Μελέτες και δημοσιεύσεις διακεκριμένων επιστημόνων  
και δημοσιογράφων για το αρχιτεκτόνημα. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΣ 

 

DVD 
Αλέξανδρου Παπαηλιού 
Πατρίδα είναι η παιδική ηλικία 
ET IN ARCADIA EGO 
Ταινία μυθοπλασίας με αρχειακό υλικό. 
Β’ Βραβείο Φεστιβάλ  
Κινηματογράφου  Θεσσαλονίκης (2003) στην 
κατηγορία των Ντοκιμαντέρ στα Κρατικά Βραβεία 
Ποιότητας. 

 

http://www.isarcadia.org/
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
Συμπληρώνεται από 

τον Υπεύθυνο                
του Ομίλου  

     

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

 

   

ΦΥΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

    

ΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ FAX EMAIL 

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Είδος, αριθμός, ημερομηνία και τόπος έκδοσης) 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Αναλυτικά) 

 

 

 

Αφού έλαβα γνώση του Κανονισμού της Ενώσεως, με τον οποίο συμφωνώ και ενστερνίζομαι τους σκοπούς της, 
ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

να με εγγράψετε ως μέλος της Ενώσεως των Φίλων της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και  δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία 
είναι ακριβή. Αν κάποιο από τα στοιχεία αλλάξει θα ενημερώσω τον Υπεύθυνο του Ομίλου, στον οποίο ανήκω. 

Η ενεργοποίηση της εγγραφής μου θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, με την κατάθεση της ετησίας συνδρομής €25 στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Εταιρείας, μόλις λάβω ειδοποίηση για την έγκριση της αίτησής μου. 

Ο ΑΙΤΩΝ  /  Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 
 

...............................................                              ........................................................... 
Ημερομηνία                                                                   Υπογραφή 

 



   



   

Η Διεθνής Αρκαδική Εταιρείας και η λειτουργία των θεσμικών της οργάνων στηρίζεται στην συμμετοχικότητα 
των μελών της, καθώς και στην ηθική και υλική υποστήριξη εκείνων που γενναιόδωρα συμβάλλουν  

στην υλοποίηση των εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της,  
προς τους οποίους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. 

 
Ειδικότερα ευχαριστούμε: 

 
Την Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδος. Την Βουλή των Αντιπροσώπων και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση της αιγίδας τους  
στα Διεθνή Συνέδρια και τα Διακρατικά Προγράμματα του Δικτύου. 

 

Την Ελληνική και την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO,  το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, τους Δήμους Τριπόλεως (Ελλάς), 
Πάφου (Κύπρος) και Pays d’Astrée (Γαλλία)  για την μόνιμη συνεργασία τους. 

 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
 

 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

 

 
 
 
 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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