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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   
 
 

1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ «ΑΡΚΑΔΙΑ» 
2.1. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΑΡΚΑΔΙΑ»  
2.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2.2.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
2.2.2. ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ 
2.2.3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
2.2.4. ΜΕΛΗ 
2.2.5. ΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
2.2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.2.7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
2.2.8. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
2.2.9. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 
2.2.10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
2.2.11. ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
2.2.12. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
2.2.13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
2.2.14. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
2.2.15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2.3. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 
2.3.1. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.3.2. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.3.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.3.4. ΠΟΛΕΙΣ  
2.3.5. ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.6. ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.7. ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.8. ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 
2.3.11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

2.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
2.4.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
2.4.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
2.4.3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
2.4.4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
2.4.5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

2.5. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
2.6. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2008-2013 
2.7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2014-2018 

3. ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΕΩΝ 
3.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
3.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

4. ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
4.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
5.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΝΕΩΝ» 
5.2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
5.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ «ΑΡΚΑΔΙΑ» 
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Επίσημη παρουσίαση Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. Ίδρυμα Θεοχαράκη, Αθήνα 2008. 

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝHHHΣΣΣ   ΑΑΑρρρκκκαααδδδιιικκκηηη   εεεττταααιιιρρρεεειιιααα   
   

 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 
 

 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. 
 

 
 
 

ια 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. 

Η 

Η 

Γ 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   
 

ΤΗΣ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
“ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

 
(Όπως αυτό εγκρίθηκε από με την απόφαση 13/2007 Πρωτοδικείου Τριπόλεως και τροποποιήθηκε το 2014) 

 
΄Αρθρο 1ο 

ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
Οι συμβαλλόμενοι Εταίροι, οι οποίοι συστήνουν με το παρόν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αναφέρονται στο τέλος του 
πρόντος εγγράφου. 
 

΄Αρθρο 2ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Στις διεθνείς σχέσεις της η εταιρεία θα έχει την 
επωνυμία “INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARCADIA”. 
 

΄Αρθρο 2ο 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΜΒΛΗΜΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

1. Η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, διέπεται από τις περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και δεν υπόκειται σε διανομή κερδών, κεφαλαίων ή άλλων προσόδων, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

2. 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 μυθική και την πραγματική Αρκαδία.  

3. Η  Εταιρεία έχει σφραγίδα που αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και το έτος 
ιδρύσεως: “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARCADIA”. Στο κέντρο φέρει το έμβλημα 
της Εταιρείας. 

 
 

΄Αρθρο 3ο 
ΕΔΡΑ 

1. ΄Εδρα της Εταιρείας ορίζεται o Δήμος Τριπόλεως στην Αρκαδία. 
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τα 

παραρτήματα εξωτερικού θα λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους; Του κράτους της έδρας τους. 
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3. Η Εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Αθήνα, στην οδό Χατζηκωνσταντή 28-30 (Αμπελόκηποι) 
΄Αρθρο 4ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρίπολης και 
είναι αορίστου χρόνου. 

΄Αρθρο 5ο 
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 

Σκοποί της Εταιρείας είναι: 
1. Η αξιοποίηση του παγκόσμιου αρκαδικού πολιτιστικού κεκτημένου. 
2. Η μελέτη και η ανάδειξη του διαχρονικού και οικουμενικού συμβολισμού της Αρκαδίας, άρρηκτα συνδεδεμένου με τις αξίες 

του ανθρωπισμού, της ειρήνης, της αρμονίας, του σεβασμού, της φύσης, της χαράς, της ζωής, της ελευθερίας, της 
ευαισθησίας, του μέτρου, της απλότητας και της επιστροφής στην ουσία. 

3. Η αφύπνιση και η καλλιέργεια της επίγνωσης αυτού του ιδεώδους και αυτού του πλούτου στην αρκαδική και ελληνική 
κοινωνία, καθώς και η δημιουργία και η ενίσχυση ουσιαστικών δεσμών ανάμεσα στην πραγματική Αρκαδία και στους 
τόπους και φορείς που μετέχουν του αρκαδικού ιδεώδους ανά τον κόσμο. 

4. Η επιδίωξη ενίσχυσης και υλοποίησης βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των αξιών 
του αρκαδικού ιδεώδους, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής μέριμνας, της ισότητας των δύο φίλων 
στην εκπαίδευση, της κατάρτισης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

5. Η δημιουργία διεθνούς δικτύου πόλεων, περιοχών, ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων που φέρουν το όνομα “Αρκαδία” 
εμπνευσμένων από τις αρχές του Αρκαδικού Ιδεώδους, με στόχο την αξιοποίησή τους για τους σκοπούς της Εταιρείας. 

6. Η δημιουργία διεθνούς δικτύου νομικών και φυσικών προσώπων, θιασωτών του Αρκαδικού Ιδεώδους, με στόχο την 
αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του κύρους τους για τους σκοπούς της Εταιρείας. 

7. Η αξιοποίηση των πόρων, του δυναμικού και της τεχνογνωσίας των μελών και συνεργατών της Εταιρείας με στόχο την 
συσπείρωση και την βελτίωση του οικονομικού ιστού της Αρκαδίας, την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και την 
επαγγελματική προοπτική των κατοίκων της, με γνώμονα τις αξίες του Αρκαδικού Ιδεώδους. 

8. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού 
και οικολογικού περιεχομένου και χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, με στόχο την ανάπτυξη της 
εναλλακτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, του εναλλακτικού τουρισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της προστασίας 
του φυσικού πλούτου και κάλλους, της προστασίας και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την αξιοποίησης 
των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας και προς την προάσπιση του ανθρωπιστικού 
κεκτημένου. 

9. Η συνεργασία με παρεμφερείς ελληνικές, αλλοδαπές και διεθνείς οργανώσεις, δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύματα και πρωτοβουλίες πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την 
βελτίωση των συνθηκών ευπαθών ομάδων πολιτών αναπτυσσομένων χωρών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους και την μείωση των παραγόντων, που οδηγούν στην οικονομική και κοινωνική περιθωροποίησή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανθρωπιστικής βοηθείας και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. 

10. Η συμμετοχή σε εθνικές, διακρατικές και διεθνείς δραστηριότητες και προγράμματα ανταλλαγών, που στοχεύουν στη 
δημιουργία θεσμών, που προάγουν την οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισής τους από τοπικές κοινωνίες. 

11. Η δημιουργία επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη και την εκτέλεση των πρωτοβουλιών της 
Εταιρείας στον αναπτυξιακό, οικονομικό, πολιτιστικό, επιμορφωτικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, ανθρωπιστικό, 
οικολογικό και κοινωφελή τομέα.. 

12. Η εκπαίδευση στελεχών, ατόμων και ομάδων διαφόρων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων σε θέματα σχετικά με τους παραπάνω 
σκοπούς.  

13. Η οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και κέντρων αρκαδικού χαρακτήρα (Αρκαδική Βιβλιοθήκη, 
θεματικά μουσεία, πολιτιστικές διαδρομές, κέντρα πληροφόρησης και ενημέρωσης, κλπ) και η δικτύωση και συνεργασία με 
ήδη υπάρχοντες συναφείς φορείς. 

14. Η θεσμοθέτηση τακτικών εκδηλώσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Αρκαδία και στις 
περιοχές των διεθνών δικτύων πόλεων και περιοχών. 

15. Η έκδοση βιβλίων και η παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού υλικού πολυμέσων, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, η 
παρέμβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και πάσης 
φύσης εκδηλώσεων σχετικών με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας. 

16. Η συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες συναφούς περιεχομένου και χαρακτήρα. 
17. Η ανεύρεση χρηματοδότησης από Έλληνες και ξένους ιδιώτες ή δημόσιους χορηγούς, καθώς και η αξιοποίηση κρατικών και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Εταιρείας. 
Άρθρο 6ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 15.000 Ευρώ (€) και έχει σχηματιστεί από εισφορές των ιδρυτών – εταίρων, 

ποσού καθεμιάς χιλίων (1000) Ευρώ. 



7 
 

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας προορίζεται και διατίθεται αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 
3. Σε περίπτωση εισόδου νέων τακτικών μελών στην Εταιρεία, το εταιρικό κεφάλαιο θα αυξάνεται κατά το ποσό των εισφορών 

των νέων μελών που ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων Ευρώ (€ 500/ κατ΄ άτομο. 
Άρθρο 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Πόροι της εταιρείας είναι, οι εισφορές και συνδρομές των εταίρων στην εταιρεία, το ποσό των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ, οι 
τυχόν κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, οι δωρεές και παροχές ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι 
πάσης φύσης χορηγίες εταίρων ή τρίτων, οι κληρονομίες ή κληροδοσίες υπέρ της εταιρείας και τα έσοδα από την εν γένει 
δραστηριότητα της εταιρείας. 

Άρθρο 8ο 

ΜΕΛΗ 
Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, ΕπίτιμΑ,  Αρωγά, Μέλη του Διθνούς Δικτύου «Αρκαδία, της «Ενώσεως 
Φίλων της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και των ¨Αρκαδικών Ομίλων Νέων» ως ακολούθως: 
1. Ιδρυτικό μέλος είναι αυτοδικαίως και αποκλειστικώς όποιος προσυπέγραψε την ιδρυτική πράξη σύστασης της εταιρείας. Τα 

ιδρυτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, και ο τίτλος είναι τιμητικός σε αναγνώριση 
της ίδρυσης της εταιρείας. Τα ιδρυτικά μέλη αποτελούν την Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την πρώτη διαχειριστική 
περίοδο. 

2. Τακτικό μέλος της εταιρείας (εταίροι) μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, οπουδήποτε και αν κατοικεί στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, έχει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας του, αποδέχεται το παρόν καταστατικό και εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την εταιρεία. 
Η εγγραφή τακτικού μέλους της εταιρείας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση δύο 
τακτικών μελών. Τα νέα μέλη θα υποχρεούνται στην καταβολή, κατά την έγγραφή του, της οριζομένης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο εισφοράς, σε περίπτωση δε εξόδου τους από την εταιρεία, θα αναλαμβάνουν μόνον την ανωτέρω εισφορά τους 
ατόκως και εφόσον δεν έχει αναλωθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 23 του παρόντος. 

3. Επίτιμο Μέλος της εταιρείας ανακηρύσσεται πρόσωπο που έχει διακριθεί στην εφαρμογή των αξιών του αρκαδικού 
ιδεώδους ή έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην επιτέλεση των σκοπών της εταιρείας. 

 Η ανακήρυξη επιτίμου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον 
τακτικών μελών της εταιρείας.  

 Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν:  
α) το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι,  
β) το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, και  
γ) υποχρέωση εισφοράς στην εταιρεία. 

Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιτροπές και Ομάδες 
Εργασίας, προκειμένου να υποστηρίξουν με το κύρος τους επιστημονικά και με τεχνογνωσία τις δραστηριότητες και τα 
προγράμματα για τα οποία αυτές έχουν συγκροτηθεί. 

4. Αρωγό Μέλος της εταιρείας ανακηρύσσεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υποστηρίζει οικονομικά και υλικά την εταιρεία. 
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Η ανακήρυξη αρωγού μέλους γίνεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.  

5. Τα αρωγά μέλη κατατάσσονται:  
α) σε απλό αρωγό, όταν η ετήσια συμβολή του στην εταιρεία κυμαίνεται από 1.000 έως 2.999 Ευρώ,  
β) σε χορηγό, όταν η ετήσια συμβολή του στην εταιρεία κυμαίνεται από 3.000 έως 9.999 Ευρώ,  
γ) σε μέγα χορηγό, όταν η ετήσια συμβολή του στην εταιρεία υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ,  
δ) σε ευεργέτη, όταν η ετήσια συμβολή του στην εταιρεία υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ,  
ε) σε μέγα ευεργέτη, όταν η ετήσια συμβολή του στην εταιρεία υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ,  
στ) σε ανάδοχο, όταν καλύπτει ποσό ίσο προς το 25 έως 49% του συνολικού κόστους εφαρμογής συγκεκριμένου 
προγράμματος ή έργου και  
ζ) σε μέγα ανάδοχο, όταν καλύπτει ποσό ίσο προς το 50 έως 100% του συνολικού κόστους εφαρμογής συγκεκριμένου 
προγράμματος ή έργου. 

6. Μέλη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία»: Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδέχονται και προσυπογράφουν την 
Διακήρυξη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία», κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ. Η λειτουργία του οποίου καθορίζεται από 
Εσωτερικό Κανονισμό εγκεκριμένο από τη ΓΣ της Εταιρείας. Τα μέλη του Δικτύου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν 
μετέχουν στιις Γενικές Συνελεύσεις. 

7. Φίλοι της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας: Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την 
λειτουργία της Εταιρείας ως ‘Ενωση Φίλων της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας». Μέλη γίνονται ύστερα από έγκριση της 
αίτησης εγγραφής τους από το ΔΣ. Είναι οργανωμένα σε Ομάδες, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από Εσωτερικό 
Κανονισμό εγκεκριμένο από τη ΓΣ της Εταιρείας.  Τα μέλη της Ενώσεως των Φίλων της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρίας δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μετέχουν στιις Γενικές Συνελεύσεις. 
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8. Μέλη των «Αρκαδικών Ομίλων Νέων»: Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως και 25 ετών, που είναι εντεταγμένοι σε 
«Αρκαδικούς Ομίλους Νέων», η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από Εσωτερικό Κανονισμό εγκεκριμένο από τη ΓΣ της 
Εταιρείας.  Μέλη γίνονται ύστερα από έγκριση της αίτησης εγγραφής τους από το ΔΣ. Τα μέλη των Αρκαδικών Ομίλων Νέων 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μετέχουν στιις Γενικές Συνελεύσεις. 

Άρθρο 9ο 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες με σύμβαση, που θα συνάπτεται μετά από σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται και ο τρόπος αμοιβής τους. 

Άρθρο 10ο 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και για το λόγο αυτό η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε 
περίπτωση λύσης της εταιρείας, δικαιούνται μόνον επιστροφή της εισφοράς τους ατόκως, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, 
κατωτέρω, και εφόσον αυτή υπάρχει και δεν έχει αναλωθεί. Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη δεν μετέχουν ευθυνών. 

Άρθρο 11ο 

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 
1. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αποχωρεί ελευθέρως από την εταιρεία οποτεδήποτε μετά από ειδοποίηση ενός μηνός. 
2. Αποκλεισμός μέλους από την εταιρεία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόταση του ενός τρίτου (1/3) 

των τακτικών μελών μόνο για σπουδαίο λόγο. 
3. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης, αποκλεισμού εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, και οι 

καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του εταίρου, που δεν συμμετέχουν πλέον για οποιοδήποτε λόγο στην εταιρεία, δεν έχουν καμιά 
αξίωση κατά της εταιρείας και δεν μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτήν. 

4. Κάθε εταίρος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει από την εταιρεία χωρίς καμία αξίωση 
απέναντι σ’ αυτή, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Άρθρο 12ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
4. Ο Ελεγκτής της Εταιρείας 

Άρθρο 13ο 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη της, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της 
εταιρείας και λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και με το νόμο. 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε έτος με χρονική απόκλιση τεσσάρων μηνών από την τελευταία, εκτάκτως δε 
όταν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των εταίρων ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης. 

3. Η Γενική Συνέλευση των μελών – εταίρων της συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις δεκαπέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας συνεδρίασής της και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. 

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το 
ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική ψηφοφορία, με 
πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων εταίρων με τον περιορισμό εκπροσώπησης ενός μόνον 
αντιπροσωπευομένου ανά τακτικό μέλος. 

5. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, τότε συγκαλείται μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, 
με οποιονδήποτε αριθμό μελών. 

6. Η Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς, εκδίδει κανονισμούς 
λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρείας, εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και τροποποιεί το παρόν Καταστατικό. Για την 
τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση των μελών-εταίρων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών της. 

7. Στη Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται τα πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός της 
παρελθούσης χρήσης και ο Προϋπολογισμός της επομένης, καθώς και η έκθεση του Ελεγκτού. 

Άρθρο 14ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία και απαρτίζεται από 
πέντε (5) μέλη και τρια (3) αναπληρωματικά.  
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2. Συνέρχεται σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών από της ανάδειξής του και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 
Έφορο και Αναπληρωτές των τριών τελευταίων από τους εκλεγέντας κατά σειρά πλειοψηφίας. 

3. Εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει και παραλαμβάνει τα βιβλία της εταιρείας και τα 
περιουσιακά στοιχεία με σχετικό πρωτόκολλο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και διοικεί την εταιρία με γνώμονα την επίτευξη των 
σκοπών της, συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών της και συντάσσει τον απολογισμό 
δραστηριοτήτων και διαχείρισης. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα από το νόμο επιβαλλόμενα βιβλία και τα από το νόμο προβλεπόμενα φορολογικά βιβλία και 
στοιχεία. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον 
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.  

7. Τα μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα  
8. Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ή θανάτου ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό διορίζει στην θέση 

του το Αναπληρωματικό Μέλος μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ ή κάποιο από τα τακτικά μέλη της εταιρείας. 
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από Ειδικούς Συμβούλους, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

εθελοντικά ή επ΄αμοιβή. 
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά ανά τρίμηνο με ειδοποίηση του Προέδρου προ επτά (7) εργάσιμων ημερών, ή 

εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή εφόσον ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, με ειδοποίηση τριών 
(3) ημερών. 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τριών από τα πέντε μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις και με άλλο μέλος, αλλά κάθε μέλος δεν μπορεί να 
εκπροσωπεί πλέον του ενός. 

13. Ο Πρόεδρος: 
α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση, προεδρεύει αυτών και διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, 
β) επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και των εγγράφων της 
εταιρείας,  
γ) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων, Υπηρεσιών, και 
Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων,  
δ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει 
με τον Γραμματέα τις πάσης φύσης συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την 
υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε 
διαταγή και Τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της εταιρείας μη δεσμευομένης με την υπογραφή 
οποιουδήποτε άλλου. Τον Πρόεδρο αποδεδειγμένως απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

14. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί ή εκπροσωπεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του. 
15. Ο Γραμματέας τηρεί τα Μητρώα και τα Αρχεία της εταιρείας, φυλάσσει την σφραγίδα αυτής και συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων, προσυπογράφει τα πρακτικά, τα έγγραφα της εταιρείας και επιμελείται της αλληλογραφίας.  
16. Ο Ταμίας:  

α) υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης,  
β) καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού και απολογισμού οικονομικής χρήσης κατ΄ έτος,  
γ) ενεργεί εισπράξεις,  
δ) τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία εσόδων, εξόδων και τηρεί βιβλίο απογραφής εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας, 
ε) είναι υπεύθυνος για τα εμπιστευόμενα σ’ αυτόν χρήματα,  
στ) χειρίζεται μετά του Προέδρου τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και  
ζ) τηρεί το σε μετρητά χρήματα ταμείο της εταιρείας, το ύψος του οποίου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

17. Ο ΄Εφορος επικουρεί στα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις προκύπτουσες ανάγκες και επιβλέπει 
την ορθή λειτουργία της εταιρείας και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων αυτής. 

18. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν άνευ ψήφου στις συνεδριάσεις του ΔΣ εφ΄ όσον είναι παρόν το μέλος που 
αναπληρούν. 

Άρθρο 15ο 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας, αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη με θητεία αντίστοιχη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
την διόρισε, και απαρτίζεται:  
α) Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο,  
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β) από τον εκάστοτε Διευθυντή της εταιρείας,  
γ) από δύο έως τρία μέλη από τα τακτικά ή επίτιμα μέλη ή από ειδικούς συμβούλους ή από πρόσωπα της αγοράς εργασίας, 
ανάλογα με τις ανάγκες. 

Άρθρο 16ο 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας και κατά την εκκαθάρισή της, η οικονομική δραστηριότητα τελεί υπό τον έλεγχο 

του Ελεγκτού. Ως Ελεγκτής ορίζεται πρόσωπο, το οποίο δεν συνδέεται με άλλη έννομη σχέση με την εταιρεία και διαθέτει 
επιστημονική κατάρτιση και σχετική εμπειρία. 

2. Ο Ελεγκτής εκλέγεται από τη Συνέλευση μαζί με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ίση με αυτό θητεία.  
3. Ο Ελεγκτής συντάσσει, μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, έκθεση για την εν γένει οικονομική διαχείριση, την οποία 

υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως το τέλος του μηνός Μαρτίου κάθε έτους. 
4. Ο ελεγκτής για τις υπηρεσίες του αυτές αμείβεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 17ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Ο Διευθυντής της Eταιρείας είναι ο ανώτερος διοικητικά υπάλληλος αυτής, Προΐσταται των υπαλλήλων της εταιρίας, είναι 
εισηγητής των θεμάτων ημερησίας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει άνευ ψήφου, 
είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας, συντονιστής και μέλος κάθε Επιτροπής και Ομάδας 
Εργασίας, επιμελείται και τεκμηριώνει επιστημονικά την αξιοποίηση στοιχειών του παγκόσμιου αρκαδικού κεκτημένου στις 
δράσεις και προγράμματα της Εταιρείας.  

2. Τον Διευθυντή προσλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμβαση έργου. Η επιλογή του γίνεται είτε από τα τακτικά μέλη, 
είτε από τους ειδικούς συμβούλους, είτε από την ελεύθερη αγορά, αποκλειομένης της ιδιότητος του μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας ή άλλου παρεμφερούς οργανισμού. 

Άρθρο 18ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός της πρώτης περιόδου, η οποία 
αρχίζει με την δημοσίευση του παρόντος στο Πρωτοδικείο Τρίπολης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007. 

Άρθρο 19ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την άσκηση ειδικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, 
οι οποίες επικουρούν το Συμβούλιο στο έργο του. 

2. Κάθε επιτροπή ή ομάδα εργασίας συγκροτείται ad hoc από τακτικά, επίτιμα μέλη και ειδικούς συμβούλους, πρόσωπα με 
εμπειρία, επαγγελματική ικανότητα και επιστημονική κατάρτιση στον συγκεκριμένο τομέα, τον Πρόεδρο της οποίας ορίζει 
κατά τη σύστασή της το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, συμμετέχει δε ex officio ο Διευθυντής της Εταιρείας. 

3. Της επιτροπής προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
4. Οι επιτροπές λειτουργούν αυτόνομα στα πλαίσια της εταιρείας και εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς την 

Γενική Συνέλευση ιδέες, προγράμματα και μεθόδους επίτευξης των σκοπών της εταιρείας και εκτελούν το έργο, που 
ανατίθεται σε αυτές από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 20ο 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για την οικονομική πορεία της εταιρείας και μαζί με τον Ταμία είναι υπεύθυνος για την υπ’ αυτού 
τήρηση των προβλεπόμενων οικονομικών βιβλίων και στοιχείων της, δικαιούμενος να προσλαμβάνει για την τήρησή τους και 
λογιστή.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρεί τις αποφάσεις του στο Βιβλίο Πρακτικών αυτού, τις αποφάσεις δε των 
Γενικών Συνελεύσεων στο Βιβλίο Πρακτικών αυτής. Τα Βιβλία αυτά θεωρούνται νομίμως προ πάσης χρήσης αυτών. 

Άρθρο 21ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Σιωπηρή τροποποίηση των όρων του παρόντος αποκλείεται, οποιαδήποτε δε τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, θα είναι 
μόνον έγγραφη και θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας στα Βιβλία Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

Άρθρο 22ο 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΗ ΕΠΙΦΕΡΟΝΤΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΟΣ 
1. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής μέλους της εταιρείας, αυτή 

συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη. 
2. Η καταγγελία της εταιρείας από μέλος-εταίρο αυτής δεν επιφέρει την λύση της. Ο καταγγέλλων με την καταγγελία θέτει τον 

εαυτό του εκτός της εταιρείας και η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την αποχώρηση διαγράφει τον καταγγέλλοντα από τα μέλη της. 
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3. Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση αυτών είναι άκυρη. 
Άρθρο 23ο 

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Η εταιρεία, από της λύσης της εξ οιασδήποτε νόμιμης αιτίας, τίθεται σε εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με το 

νόμο. Εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση των μελών, χρέη εκκαθαριστών ασκούν τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπάρχουν κατά το χρόνο της λύσης της και την έναρξη της εκκαθάρισης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί την εκκαθάριση και στο τελικό πρακτικό αυτού καθορίζονται το ενεργητικό, το παθητικό 
της εταιρικής περιουσίας και το καθαρό υπόλοιπο.  

2. Η περιουσία που απομένει, διατίθεται υποχρεωτικά σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς. 

3. Για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικώς στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για 
τις εταιρείες (άρθρα 741-784 Α.Κ.). 

Άρθρο 24ο 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και μέχρι του πέρατος 
της εκκαθάρισής της θα επιλύεται διαιτητικώς από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης δικάζον με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. 

2. Στις παραπάνω διαφορές εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 
Άρθρο 25ο 

ΑΡΘΡΟ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
Οι εταίροι δηλώνουν ότι θα εργασθούν με ζήλο και αφοσίωση και θα ενεργούν κάθε τι που απαιτείται για την ευόδωση των 
σκοπών της εταιρείας μέσα σε πνεύμα φιλίας και συνεργασίας. 
 
Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν ιδρυτικό καταστατικό 
αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τους εταίρους, όπως ακολουθεί: 

 
1. Άντον Τζων, Καθηγητού Πανεπιστημίου South Florida, κατοίκου Φλώριδας ΗΠΑ 
2. Γκλίνου Αθανάσιου, Επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών 
3. Δαλακούρα Γεώργιου, Εφοπλιστού, κατοίκου Αθηνών 
4. Δενδρινού ΄Αγγελου, Μουσειολόγου, κατοίκου Αθηνών 
5. Καλτεζιώτη Νικολάου, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αθηνών 
6. Κεραμίδα Νικόλαου, Δρ Οικονομικής Διπλωματίας, κατοίκου Αθηνών 
7. Μασούρας Βαρβάρας-Μαρίας, κΔημοσιογράφου, κατοίκου Αθηνών 
8. Μπρέγιαννου Σωτηρίου, Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών 
9. Ολάγια Πέδρο, Ιστορικού-Συγγραφέως, κατοίκου Αθηνών 
10. Παναγούλια Κωνσταντίνου, Οικονομολόγου, Επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών 
11. Παπανδρέου Ζουμπουλίας, Επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών 
12. Παρασκευόπουλου Ιωάννη, Ομότιμου Καθηγητού Ψυχολογίς Παν. Αθηνών, κατοίκου Αθηνών 
13. Παπασταύρου Μριγκίτας, Επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών 
14. Σπυρόπουλου Επαμεινώνδας, Οινοποιού, κατοίκου Αρκαδίας 
15. Σπυρόπουλου Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφου, κατοίκου Αθηνών 
16. Τζένκινς Μαρκ, τ. Ταγματάρχου Ουαλλών Δραγώνων, κατοίκου Λονδίνου, Ηνωμένου Βασιλείου 
17. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου, Οικονομολόγου-Επιχειρηματία, κατοίκου Λεβιδίου 
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ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΕΕΕΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟ   ΑΑΑρρρκκκαααδδδιιιααα   
   
   
   
   

 
ο 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. 

 
Δραστηριότητες του Δικτύου: 
Κύριες δραστηριότητες του Δικτύου είναι: 
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, επιστημονικού, 
ερευνητικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, 
εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού 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. 

 
Ίδρυση του Δικτύου. 
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 απόδέχονται και συνυπογράφουν το κείμενο της 
Ιδρυτικής Διακήρυξης, που περιλαμβάνει της αρχές, 
τους σκοπούς και την αποστολή του Δικτύου.  
 
Νέα μέλη: 
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.. 
 

 

T 

Στιγμιότυπα από το Συμπόσιο για την ίδρυση του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία». 
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ΔΔΔ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΚΚΚ   ΗΗΗ   ΡΡΡ   ΥΥΥ   ΞΞΞ   ΗΗΗ   
tttoooyyy   

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝoooyyyΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟyyy   ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   
 

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. 

 

E 
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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 
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. 
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κκκααανννοοονννιιισσσμμμοοοςςς   λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγιιιαααςςς   
ΔΔΔιιιεεεθθθνννοοουυυςςς   δδδιιικκκτττυυυοοουυυ   «««αααρρρκκκαααδδδιιιααα»»» 

Επικυρώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας 2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

1. Το Διεθνές Δίκτυο «Αρκαδία» είναι όργανο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και δημιουργήθηκε σε εφαρμογή του 
΄Αρθρου 5, § 5 και 6 του Καταστατικού της. 

2. Το Διεθνές Δίκτυο «ΑΡΚΑΔΙΑ» δεν έχει νομική μορφή. Η διοίκησή του 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 του Δικτύου είναι ίση με την διάρκεια της Εταιρείας 
4. Η ίδρυση του Δικτύου πραγματοποιήθηκε κατά το 2ο Διεθνές Συμπόσιο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, στις 29-

31 Αυγούστου 2008, στην έδρα της Εταιρείας στην Αρχαία Μαντινεία, με την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης. 
5. Έδρα του Δικτύου είναι το Κέντρο Προβολής του παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου στην Αρχαία Μαντινεία της 

Αρκαδίας στην Ελλάδα και Γραφείο του είναι το εκάστοτε γραφείο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

1. Ο σκοπός και οι στόχοι του Δικτύου είναι εκείνοι που αναφέρονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη της 30ης Αυγούστου 
2008 και στις εκάστοτε διαδοχικές επιβεβαιώσεις της σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις, που ακολούθησαν μέχρι 
σήμερα.  

2. Το Δίκτυο επιδιώκει να φέρει σε άμεση επαφή, γνωριμία και αλληλεπίδραση φορείς, ανά τον κόσμο, που αποτελούν 
τμήμα του Αρκαδικού Κεκτημένου, όπως είναι πόλεις, περιοχές, και εταιρίες 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.  

3. Το Δίκτυο επιδιώκει την εκπλήρωση του σκοπού του μέσα από την μελέτη, έρευνα, προβολή και αξιοποίηση του 
Αρκαδικού Ιδεώδους, ως παγκόσμιου πολιτιστικού κεκτημένου, μέσα από δημοσιεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, 
εκδόσεις, εθνικά και διακρατικά προγράμματα αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού 
οικολογικού χαρακτήρα και άλλες κατάλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

4. Το Δίκτυο προτίθεται να συνεργαστεί με φυσικά και νομικά πρόσωπα με παρόμοιους στόχους και προωθεί την 
διεθνή συνεργασία και κατανόηση.  

5. Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τον σκοπό του, τους σκοπούς της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και την 
Ιδρυτική Διακήρυξη του δικτύου και εργάζονται για την εκπλήρωση των στόχων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

1. Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την Ιδρυτική Διακήρυξη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία»: 
 

ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 29Η-31Η
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2008, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕ 

ΠΝΕΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ, 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
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 ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΡΚΑΔΙΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΩΣ Η 

ΑΝΑΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΥΣΙΑ. ΟΤΙ Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΤΟ ΑΜΥΔΡΟ 

ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΝΙΩΘΕΙ 

ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΣ.  

 ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΕ ΤΩΡΙΝΕΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 

ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ. 

 ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ, ΤΟΣΟ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ. 

 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ. 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΚΑΔΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

(ΕΛΛΑΔΑ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΛΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΚΑΔΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ. 

 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΟΡΩΝ.  

 ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.  

 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ, ΩΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. 

 ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
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ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ 

ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΜΕΡΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ. 
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. ΤΩΡΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΡΟΗΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ, ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΝΕΠΝΕΕ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΩΣ, ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΓΜΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΥΤΟΠΙΑ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΝΕΤΡΕΞΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. 
 

2. Το κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης υιοθετήθηκε και υπογράφηκε από όλα τα νέα μέλη του Δικτύου, κατά τις 
εισδοχές νέων μελών, με τις ακόλουθες αλλαγές: 
2.1.  Αντικατάσταση της αρχικής παραγράφου με το κείμενο: ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΜΕ ΕΔΩ, …………………………, ΤΗΝ 

…………………….., ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ, ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008, ΩΣ ΕΞΗΣ: 

2.2.  Αντικατάσταση της φράσης «ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΚΑΔΙΑ» με την φράση 
«ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΚΑΔΙΑ» 

3. Η Ιδρυτική Διακήρυξη επιβεβαιώθηκε κατά τις διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις διεύρυνσης του Δικτύου 
λαμβάνοντας το χαρακτηριστικό επίθετο του τόπου υπογραφής της ως εξής: 
3.1.  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ FOREZ: Château de Goutelas, Forez, Γαλλία, 2 - 4 Οκτωβρίου 2009 
3.2.  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Πάφος, Κύπρος, 8 - 9 Οκτωβρίου 2010 
3.3.  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία, Κύπρος, 18 Φεβρουαρίου 2011, όπου 

προσετέθη το ακόλουθο κείμενο:  
3.3.1. «ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 
3.4. Το τελικώς διαμορφωμένο κείμενο παρατίθεται ως Παράρτημα Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ 

1. Το δίκτυο αποτελείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, που συμφωνούν με τους στόχους του δικτύου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, και προσυπογράφουν το κείμενο της Ιδρυτικής Διακύρηξης. Μέλη του Δικτύου είναι:  
1.1.  Εx officio τα  Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη, τα Επίτιμα Μέλη και οι Ειδικοί Σύμβουλοι της Διεθνούς Αρκαδικής 

Εταιρείας,  
1.2.  Οι  εκπρόσωποι πόλεων, περιοχών, ιδρυμάτων, συλλόγων και φορέων, που αποδέχθηκαν και συνυπέγραψαν 

το κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης, καθώς και εκείνοι που υπέγραψαν το κείμενο των Διακηρύξεων του 
Forez (2009), της Πάφου (2010) και της Λευκωσίας (2011).  

2. Νέα μέλη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» γίνονται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που συμφωνούν με την ιδρυτική 
διακήρυξη, κατόπιν πρόσκλησης από το ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, αντλώντας υποψηφιότητες από τον 
πίνακα, που καταρτίζεται από το πρόγραμμα ΑΠΟΓΡΑΦΗ «ΑΡΚΑΔΙΑ» και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Μόνιμης Επιτροπής Δικτύου και των Εθνικών Επιτροπών Δικτύου στο ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας.  
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αποδεχτεί ή να αρνηθεί αιτήσεις προσχώρησης. Αποδοχή ή 
απόρριψη των αιτήσεων γίνεται κατά πλειοψηφία και κοινοποιείται εγγράφως. Προσφυγές δεν  γίνονται 
αποδεκτές.  

4. Κάθε νέο μέλος καλείται να προσυπογράψει το κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης σε χρόνο και χώρο, που 
καθορίζεται από το ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, και με την ένταξή του λαμβάνει το Μετάλλιο Μέλους, το 
Δίπλωμα Ένταξης και το ειδικό σήμα κομβιοδόχης. 

5. Μέλη, που αποδεδειγμένα ενεργούν αντίθετα με τις αρχές και τις αξίες του Αρκαδικού Ιδεώδους, διαγράφονται του 
Δικτύου με απόφαση του ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Μόνιμης 
Επιτροπής Δικτύου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Η διάρθρωση και οι εργασίες του δικτύου, δομούνται σε δύο επίπεδα, ως εξής: 
1.1. Γεωγραφικό Επίπεδο: Οριζόμενο σε Εθνικό, διακρατικό ή διεθνές επίπεδο ανάλογα με την συμμετοχικότητα 

σε δραστηριότητες του σχεδίου δράσης του Δικτύου.   
1.2. Επίπεδο Έργου: Οριζόμενο κατά την εκπόνηση μεγάλων έργων ή δραστηριότητων του Δικτύου, με μόνιμη ή 

προσωρινή μορφή, που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτο-οργάνωσης και συντονισμού για την 
εφαρμογή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Οι φορείς διοίκησης του Δικτύου είναι:  
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου 
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου, που επικουρείται από: 

2.1. Το Κεντρικό Γραφείο του Δικτύου 
2.2. Την Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου 
2.3. Την Σύνοδο των Προέδρων των Εθνικών Επιτροπών 

3. Οι Εθνικές Επιτροπές του Δικτύου 
4. Το Οργανόγραμμα της Διοικητικής Διάρθρωσης παρατίθεται ως Παράρτημα Β. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» είναι είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Δικτύου 
και είναι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

2. Τα καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου συμπίπτουν με τα αντιστοιχα του 
ΔΣ της ΔΑΕ. Κάθε αλλαγή στο ΔΣ της Εταιρείας αυτόματα ισχύει και στο ΔΣ του Δικτύου. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται πλειοψηφικά και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος υπερέχει. 
Στις συνεδριάσεις απαιτείται η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον από τα πέντε (5) μέλη του και παρίσταται άνευ 
ψήφου ο Διευθυντής της Εταιρείας και ο Διευθυντής του Κεντρικού Γραφείου. Στις συνεδριάσεις κάθε μέλος έχει 
την δυνατότητα να εκπροσωπεί κάποιο άλλο μέλος, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, που αποδεδειγμένα και για 
σπουδαίο λόγο κωλύεται, με  την προϋπόθεση σχετικής εξουσιοδότησης.  

3. Η θητεία του ΔΣ του Δικτύου συμπίπτει χρονικά με  αυτήν του ΔΣ της ΔΑΕ. 
4. Το ΔΣ του Δικτύου συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όποτε παραστεί ανάγκη, οπωσδήποτε, όμως, 

κάθε τρίμηνο. 
5. Το ΔΣ του Δικτύου: 

5.1. Διοικεί το Δίκτυο. 
5.2. Διορίζει: 

5.2.1. Την Εκτελεστική Επιτροπή για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου και την διαχείριση του 
συνόλου των δραστηριοτήτων του Δικτύου.  

5.2.2. Το προσωπικό του Κεντρικού Γραφείου  
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5.2.3. Την Επιστημονική Επιτροπή 
5.3. Εγκρίνει τις Εθνικές Επιτροπές. 
5.4. Καταστρώνει σε ετήσια βάση το Σχέδιο Δράσεων και Εκδηλώσεων του Δικτύου σε διεθνές επίπεδο και τον 

Απολογισμό Πεπραγμένων, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους Οικονομικούς Προϋπολογισμούς και 
Απολογισμούς. 

5.5. Εγκρίνει τα νέα μέλη του Δικτύου. 
5.6. Απονέμει τα Διεθνή Βραβεία «ΑΡΚΑΔΙΑ», κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή: 
1.1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και διαχειρίζεται το σύνολο των διεθνών δραστηριοτήτων του Δικτύου, 

που δεν προβλέπονται από αποκεντρωμένες δράσεις στο πλαίσιο των διεθνών και διακρατικών έργων και 
προγραμμάτων. 

1.2. Συγκροτεί ad hoc επιτροπές ή ομάδες εργασίας ειδικού σκοπού. 
1.3. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Δικτύου και ενημερώνει το ΔΣ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
1.4. Είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Δικτύου. Δηλώσεις εξ ονόματος του Δικτύου πρέπει να εγκρίνονται από 

την Εκτελεστική Επιτροπή, ή - σε επείγουσες περιπτώσεις - από τον Πρόεδρό της.  
1.5. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή της Εταιρείας, τον Διευθυντή του 

Κεντρικού Γραφείου, τον Ταμία της Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής, με 
αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη που επιλέγονται από το ΔΣ. 

1.6.  Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και τηρεί βιβλίο Μητρώου Μελών, Πρακτικών ΕΕ, 
Ταμείου και Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.   

1.7. Η διάρκεια της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ίση με την θητεία του ΔΣ. 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Το Κεντρικό Γραφείο του Δικτύου αποτελείται από τον Διευθυντή του και από το λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ανάγκες, συγκροτείται από το ΔΣ με εισήγηση της ΕΕ και οι υπηρεσίες παρέχονται επ΄ αμοιβή ή 
προσφέρονται εθελοντικά.  

2. Ο Διευθυντής του Δικτύου συντονίζει το καθημερινό έργο του Δικτύου και εκτελεί τις εργασίες διαχείρισης αυτού, 
τηρεί το Μητρώο Μελών, είναι υπεύθυνος της επικοινωνίας και της ενημέρωσης μεταξύ των μελών, υποστηρίζει την 
οργάνωση των διεθνών συνεδρίων και των συνεδριάσεων του Δικτύου και προϊσταται του προσωπικού του 
Κεντρικού Γραφείου.  

3. Το Κεντρικό Γραφείο υποστηρίζει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του Δικτύου, προωθεί τα ερευνητικά, 
αναπτυξιακά ή άλλα έργα και προγράμματα, τις εκδόσεις κλπ. 

4. Με απόφαση του ΔΣ τα καθήκοντα Διευθυντού του Κεντρικού Γραφείου Δικτύου μπορεί να ανατεθούν στον 
Διευθυντή της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Δικτύου και συγκροτείται με απόφαση του 
ΔΣ, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

2. Αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του Δικτύου, προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και επιστημονικής, 
καλλιτεχνικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και θιασώτες του Αρκαδικού Ιδεώδους. 

3. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τριετή θητεία, με 11μελή σύνθεση.  
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4. Τα μέλη της είναι επανεκλέξιμα, συμμετέχουν τιμητικά και αμισθί, καλυπτομένων μόνον των εξόδων μετακινήσεως 
και φιλοξενίας εφ΄ όσον παρίσταται ανάγκη και το επιθυμούν.   

5. Συγκροτείται σε σώμα με την ίδια απόφαση διορισμού των μελών της, τα οποία πρέπει να καταθέσουν εγγράφως 
την αποδοχή των καθηκόντων τους.  

6. Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι: 
6.1. Η διαφύλαξη του κύρους της Εταιρείας και του Δικτύου.  
6.2. Η πιστοποίηση της συμβατότητας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του Δικτύου με τους σκοπούς 

και τις αρχές της Εταιρείας. 
6.3. Η τεκμηρίωση των υποψηφιοτήτων και ο έλεγχος των προτάσεων εισδοχής νέων μελών. 
6.4. Η κατάρτιση των κριτηρίων και του ετησίου καταλόγου υποψηφιοτήτων για την απονομή του «Διεθνούς 

Βραβείου ΑΡΚΑΔΙΑ». 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

1. Συγκροτείται από τους Προέδρους των Εθνικών Επιτροπών, τούτων δε κωλυομένων εκπροσωπούν οι αντίστοιχοι 
Αντιπρόεδροι ή άλλο μέλος της Εθνικής τους Επιτροπής κατάλληλα εξουσιοδοτημένου. 

2. Η Σύνοδος συγκαλείται: 
2.1. Με απόφαση του ΔΣ του Δικτύου. 
2.2. Μετά από έγγραφο αίτημα τριών (3) τουλάχιστον Εθνικών Επιτροπών. 

3. Για την απαρτία της Συνόδου απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των Επιτροπών. 
4. Των εργασιών της Συνόδου προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου. 
5. Οι αποφάσεις της Συνόδου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του 

Προέδρου της. 
6. Οι αποφάσεις της Συνόδου συνιστούν γνωμοδοτικού χαρακτήρα εισηγήσεις προς το ΔΣ του Δικτύου. 
7. Της Συνόδου παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου ή εκπρόσωπός του κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένος. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου, το ΔΣ συγκροτεί Εθνικές Επιτροπές σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης του 
Δικτύου, με πενταμελή (5) σύνθεση και με τριετή (3) θητεία.  

2. Οι Εθνικές Επιτροπές λειτουργούν συντονιστικά και συμβουλευτικά με την Εκτελεστική Επιτροπή για την υλοποίηση 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, που αποφασίζεται 
από κοινού σε ετήσια βάση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

3. Οι Εθνικές Επιτροπές συγκροτούνται σε σώμα με απόφαση του ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, μετά από 
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  και αποτελούνται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Έφορο 
Δραστηριοτήτων.  
3.1. Ο Πρόεδρος κάθε Εθνικής Επιτροπής εκπροσωπεί το Δίκτυο σε Εθνικό Επίπεδο και είναι υπεύθυνος για την καλή 

λειτουργία του Δικτύου στην χώρα της δικαιοδοσίας της, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής και των 
εκδηλώσεων του Δικτύου, υπογράφει τις εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή με τον Γραμματέα και χειρίζεται 
όλες τις υποθέσεις σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και συνήθειες. 

3.2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή κατ΄ εντολήν  του. 
3.3. Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, το Μητρώο των Μελών του Εθνικού Δικτύου, συντάσει και 

υπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της 
Επιτροπής, συντάσσει μετά του Εφόρου Δραστηριοτήτων τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό 
δραστηριοτήτων της Εθνικής Επιτροπής. 

3.4. Ο Ταμίας τηρεί τα οικονομικά αρχεία (Βιβλία, αποδείξεις, ισολογισμούς, τραπεζικά εντάλματα, κλπ) χειρίζεται τις 
εισπράξεις και τις πληρωμές, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής, συνυπογράφοντας μετά του 
Προέδρου όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά, και συντάσσει ετησίως τον οικονομικό προϋπολογισμό και 
απολογισμό της Εθνικής Επιτροπής και μαζί με τον Πρόεδρο χειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που 
τηρούνται στο όνομα της Εθνικής Επιτροπής.  
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3.5. Ο Έφορος Δραστηριοτήτων είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον 
ετήσιο προγραμματισμό, και συνεργάζεται με τα μέλη του Εθνικού Δικτύου για την επιτυχή διοργάνωση και προβολή 
τους, με την λήξη δε κάθε δραστηριότητας συντάσσει φύλο τεκμηρίωσης και αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται 
εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στην Εκτελεστική Επιτροπή Δικτύου. 

4. Σκοπός των Εθνικών Επιτροπών είναι: 
4.1. Η επάξια εκπροσώπηση της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας στην χώρα τους. 
4.2. Η συνεχής προώθηση και υποστήριξη του έργου, των σκοπών και των προγραμμάτων της Διεθνούς Αρκαδικής 

Εταιρείας, όπως περιγράφονται στο κείμενο της Ιδρυτικής Διακύρηξης του Δικτύου.  
4.3. Η αποτελεσματική λειτουργία του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» σε εθνικό επίπεδο με συμμετοχή στα προγράμματα 

του Δικτύου και σε νέες πρωτοβουλίες  
4.4. Η διαρκής διεύρυνση του Δικτύου με αναζήτηση νέων μελών από την επικράτειά τους. 
4.5. Για την επικράτεια της Ελλάδας θέση Εθνικής Επιτροπής επέχει το ΔΣ της ΔΑΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Στους χρηματοοικονομικούς πόρους του δικτύου περιλαμβάνονται: 
1.1. Ετήσια εισφορά από τους οργανισμούς-μέλη και από τα μεμονωμένα μέλη, το ποσό της οποίας καθορίζεται 

από το ΔΣ και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Δικτύου. 
1.2. Το ποσό της Ετησίας εισφοράς επέχει θέση συνδρομής και εισπράττεται με μέριμνα των Εθνικών Επιτροπών, 

οι οποίες παρακρατούν το 50% για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των.  
1.3. Δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από πρόσωπα και οργανισμούς, που ενδιαφέρονται για 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων του δικτύου 
1.4. Δωρεές σε είδος ή παροχή υπηρεσιών. 
1.5. Έσοδα από  εκδόσεις, εκδηλώσεις, πνευματικά δικαιώματα, κλπ  

2. Τα έξοδα του Κεντρικού Γραφείου Δικτύου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Διεθνούς Αρκαδικής 
Εταιρείας και την συμμετοχή των Εθνικών Επιτροπών, με κονδύλιο ίσο με το 10 % των ετησίων συνδρομών.  

3. Άλλες δραστηριότητες του Δικτύου μπορεί να υποστηριχθούν από την Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία, με εισήγηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.  

4. Οι λοιπές δραστηριότητες και τα προγράμματα του Δικτύου, σε οποιοδήποτε επίπεδο δραστηριότητας 
(γεωγραφικό ή επίπεδο έργου), είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και καλύπτονται από δικό τους προϋπολογισμό, που 
εγκρίνεται από το ΔΣ κατά την υποβολή προτάσεων του ετησίου σχεδίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κύριες δραστηριότητες του Δικτύου είναι:  
1. Η διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων, προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων, τόσο στην μητροπολιτική 

Αρκαδία όσο και στις χώρες των μελών, με σκοπούς, όπως είναι: 
2. Η προβολή και η εφαρμογή των αξιών του Αρκαδικού Ιδεώδους με υποβολή προτάσεων σε διεθνείς και κρατικούς 

φορείς. 
3. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. 
4. Ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών αναπτυξιακού, επιστημονικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, 

καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. 
5. Η συμβολή των μελών του Δικτύου στην δημιουργία, θεσμοθέτηση και λειτουργία: 

5.1. Του Κέντρου Προβολής του Αρκαδικού Κεκτημένου και του Αρκαδικού Πάρκου 
5.2. Του Αρκαδικού Αρχείου (Παγκόσμια Απογραφή, Βιβλιοθήκη, Φωτοθήκη, Ταινιοθήκη και Γενεαλογικό Αρχείο). 
5.3. Των Αρκαδικών Ομίλων και την υλοποίηση του θεσμού του «ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ» 
5.4. Των ειδικών βραβείων «International Arcadia Awards», για την αναγνώριση προσώπων και φορέων, που εφαρ-

μόζουν και προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες, που χαρακτηρίζουν το Αρκαδικό Ιδεώδες. 
5.5. Του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (ARCADIA MUNDI MUSIC FESTIVAL). 
5.6. Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται από το ΔΣ της ΔΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες καλής 
λειτουργίας του Δικτύου και κατόπιν εισήγησης της ΕΕ ή των Εθνικών Επιτροπών. 

2. Τροπολογία προτάσεων πρέπει να υποβάλλονtαι στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής τουλάχιστον εξήντα 
(60) ημέρες πριν από την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιούνται σε όλα 
τα μέλη του Συμβουλίου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την συνεδρίαση.  

3. Η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα είναι οι επίσημες και δεσμευτικές γλώσσες για όλα τα κείμενα και τις 
δραστηριότητες του Δικτύου.  

4. Η διάλυση του δικτύου μπορεί να αποφασισθεί μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ, με απόλυτη 
πλειοψηφία.  

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού του δικτύου και υλοποιεί την διάλυση. 
Η πρόταση διάλυσης πρέπει να ανακοινωθεί εγγράφως, από την εκτελεστική Επιτροπή, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν από την ψηφοφορία. 
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ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ      
ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟΥΥΥ   «««ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ»»»   

  
 
 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου. 

 

 
 

John P. Anton  
Διακεκριμένος Καθηγητής Φιλοσοφίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού. University of 

South Florida, Αντεπιστέλλον Μέλος 
Ακαδημίας Αθηνών. ΗΠΑ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ανδρέας Αταλιώτης 

 Τέως Δήμαρχος Πάφου. Εμπνευστής 
ίδρυσης Τεγεατικού Συνδέσμου 

Πάφου. Κύπρος 
 

 
 

Mary Voyatzis  
Καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας 

και Ανθρωπολογίας. University of 
Arizona. Συν-Διευθύντρια επιστημονικής 
ομάδος αρχαιολογικών ανασκαφών στο 

Λύκαιο Όρος.  
ΗΠΑ. 

 

 
 

Paul Bouchet 
Τέως Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 

Lyon, Επίτιμο Μέλος Κρατικού 
Συμβουλίου της Γαλλίας. Επίτιμος 

Πρόεδρος Διεθνούς Κινήματος ATD. 
Forth World. Ιδρυτής Πολιτιστικού 

Κέντρου Goutelas. Γαλλία. 
 

 
 

Κώστας Γαβράς 
Αρκάς σκηνοθέτης και παραγωγός με 

διεθνώς αναγνωρισμένη 
σταδιοδρομία, γνωστός για τις ταινίες 

του με πολιτικά θέματα. Γαλλία. 
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Αθανάσιος Γκλίνος  
Επιχειρηματίας.  

Ελλάς. 
 
 

 
 

Mireille Delmas-Marty  
Καθηγήτρια Νομικής στο Collège de 
France, με πλούσιο επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο. Μέλος της Γαλλικής 

Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών 
Επιστημών. Γαλλία. 

 
 

Ανδρέας Δημητρίου  
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

Κύπρου 
 

 
 

Χρήστος Ζερεφός  
Καθηγητής Κλιματολογίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών, τέως Πρόεδρος Εθνικού 
Αστεροσκοπείου, Μέλος Ακαδημίας 

Αθηνών. Μέλος ομάδος κατόχου Βραβείου 
Nobel Ειρήνης 2007.  

Ελλάς. 
 

 
 

Μίκης Θεοδωράκης 
Συνθέτης με διεθνή αναγνώριση και 

πολιτικός με έντονη δραστηριότητα στο 
ειρηνιστικό κίνημα.  

Ελλάς. 
  
 

 
 

Madeleine Jost  
Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής 

Ιστορίας. Université Paris X, Nanterre. 
Συγγραφέας του έργου “Sanctuaires et 
cultes d’ Arcadie», που αποτελεί την 
πιο ολοκληρωμένη έρευνα για την 
θρησκεία της αρχαίας Αρκαδίας. 

Γαλλία. 
 
 

 
 

Νίκος Κωστόπουλος  
Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου «Ο 
Λύκαιος Δίας» και πρωτεργάτης της 
αναβίωσης των αρχαίων Λυκαίων 

Αγώνων. Εμπνευστής των 
αρχαιολογικών ανασκαφών στο Λύκαιο 

Όρος. Ελλάς. 
 
 

 
 

Μιχαλάκης Λεπτός  
Πρόεδρος Ομίλου Εταιριών Λεπτός. 
Ιδρυτής Πανεπιστημίου Νεαπόλεως 

Πάφου. Κύπρος. 
 

 
 

Βάσος Λυσσαρίδης  
Ιατρός, τέως Πρόεδρος Βουλής 

Κύπρου 
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Θανάσης Μασκαλέρης  
 Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, 

Κλασσικής Φιλολογίας και Δημιουργικής 
Συγγραφής. Ιδρυτής και Διευθυντής 

Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών «Νίκος 
Καζαντζάκης», San Francisco State 

University. ΗΠΑ 
 

 
 

Νίκος Ματθαίου  
Πρόεδρος Σχολικών Εφορειών 

Λευκωσίας. Κύπρος 
 

 
 

Γεώργιος Mπαμπινιώτης  
Ομότιμος Καθηγητής της 

Γλωσσολογίας και τέως Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος 

του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού 
και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 

Ελλάς. 
 

 
 

Ελένη Παλυβού   
Φιλάνθρωπος αρκαδικής καταγωγής. 
Ένθερμος θιασώτης του Αρκαδικού 

Ιδεώδους. Σικάγο. ΗΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιωάννης Παπαδημητρίου  
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  
τέως Πρόεδρος Ωνασείου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. 
Συγγραφέας του έργου «Προσφορά 

Αρκάδων στην Υγεία». Ελλάς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κώστας Παπαθεοδώρου 

Αρχιτέκτων. 
Δημιουργός Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής 

Αρχαίας Μαντινείας. Ελλάς.  
 

 
 

Λουκής Παπαφιλίππου  
Δικηγόρος. Ιδρυτής του Κέντρου 

Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, 

Πολωνία. Κύπρος. 

 
 

Ιάσων Περδίος  
Διευθύνων Σύμβουλος Ξενοδοχείων 

Λούης ΕΠΕ. Κύπρος.  
 

 
 

Χριστόφορος Πισσαρίδης 
Οικονομολόγος, Καθηγητής έδρας 

Norman Sosnow Πανεπιστημίου. London 
School of Economics.  Βραβείο Nobel 

Οικονομίας 2010. Κύπρος.  
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David Gilman Romano 
Καθηγητής έδρας Karabots Κλασσικής 

Αρχαιολογίας της Σχολής 
Ανθρωπολόγίας του Πανεπιστημίου 

Αριζονα, ΗΠΑ. Συν-Διευθυντής 
Ανασκαφικής Ομάδας Λυκαίου Όρους. 
Πρόεδρος του Παρρασίου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος. ΗΠΑ. 
 

 
 

James Roy  
Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας. 

University of Nottingham. Ερευνητής της 
αρκαδικής ιστορίας για 50 χρόνια. 

Ηνωμένο Βασίλειο 
 
 
 
 

 
 

Αικατερίνη Τζιτζικώστα  
Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής για την UNESCO. 

Ελλάς. 
 

 
 

Αντώνης Χατζηπαύλου 
Τέως Δήμαρχος Λεμεσού.  

Κύπρος 
 
 
 
 

 
 

Νικόλαος Μουτσόπουλος  
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Ελλάς. 
 

 
 

Φώτος Φωτιάδης  
Πρόεδρος Κοινωφελούς, 

Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης». 

Κύπρος. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νίκος Φλώρος 

Εικαστικός διεθνούς φήμης, με 
πρωτοποριακό έργο βασισμένο σε 
χρήση ανακυκλούμενων υλικών. 

Αυστρία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φώτης Παπαθανασίου 
Ιατρος, 

Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Εικαστικών 
Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. 

Ελλάς. 

 
 

Ευάγγελος Χρυσός  
Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας.  

Τέως Γενικός Γραμματέας Ιδρύματος 
Βουλής των Ελλήνων.  

Ελλάς. 
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ  
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
1. John P. Anton. Διακεκριμένος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ελληνικού Πολιτισμού Πανεπιστήμιο South Florida. 

Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών. 
2. Αθανάσιος Γλίνος. Επιχειρηματίας. 
3. + Richard Gilb. Επιχειρηματίας, τέως Δήμαρχος City of Arcadia, Καλιφόρνια, Ιδρυτής του C & R Gilb Μουσείου 

Ιστορίας Πόλεως Αρκαδία. 
4. Γεώργιος Δαλακούρας. Εφοπλιστής. 
5. Άγγελος Δενδρινός. Μουσειολόγος. Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Εθελοντισμού. 
6. Νίκος Κεραμίδας. Δρ. Οικονομικής Διπλωματίας. 
7. Νίκος Καλτεζιώτης. Πολιτικός Μηχανικός, Επιχειρηματίας. 
8. Ρίτσα Μασούρα. Δημοσιογράφος, Επικοινωνιολόγος. 
9. Σωτήριος Μπρέγιαννος. Δικηγόρος. 
10. Pedro Olalla. Ελληνιστής, συγγραφέας, φωτογράφος. Μέλος Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Harvard. Πρεσβευτής Ελληνισμού. 
11. Κώστας Παναγούλιας. Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας. 
12. Λίτσα Παπανδρέου. Επιχειρηματίας. 
13. Ιωάννης Παρασκευόπουλος. Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γ. Γραμματέας 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
14. Μπριγκίττα Παπασταύρου. Επιχειρηματίας. 
15. + Δημήτριος Σούντρης. Δημοσιογράφος. Τέως. Δήμαρχος Τριπόλεως, Αρκαδίας.  
16. Επαμεινώνδας Σπυρόπουλος. Οινοποιός. 
17. Κώστας Σπυρόπουλος. Δημοσιογράφος.  
18. Marc Jenkins. Ταγματάρχης Ουαλλών Δραγώνων (ε.α.), Εκπαιδευτικός. 
19. Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος. Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας. Ιδρυτής Αρκαδικού Μουσείου                                  

Τέχνης & Ιστορίας. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Δημήτριος Αλεξόπουλος. Τέως Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Αυστραλία. 
2. Χρήστος Αλεξόπουλος. Καθηγητής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ελλάς. 
3. Μαριάννα Αναστασίου. Επικοινωνιολόγος. Ελλάς. 
4. Carlos Arana. Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας. Ελληνιστής. Ισπανία. 
5. Δημήτριος Βόσνος. Εκπαιδευτικός. Τ. Δήμαρχος Τεγέας. Ελλάς.  
6. Stephan Brankesiek, Επιμελητής Συλλογής Χαρακτικών & Σχεδίων Πανεπιστημίου Trier. Γερμανία. 
7. Rosario Carrillo. Κλασσική Φιλόλογος. Καθηγήτρια. Ελληνίστρια. Ισπανία. 
8. Κώστας Γαβριλάκης. Διδάκτωρ περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Λέκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ελλάς. 
9. Χαράλαμπος Δενδρινός. Λέκτρωρ Ελληνικής Παλαιογραφίας και Βυζαντινής Λογοτεχνίας, 

Διευθυντής, Ελληνικό Ινστιτούτο του Κολλεγίου Royal Holloway University of London. Μ. Βρετανία. 
10. Delphine Denis. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Paris IV- Sorbonne, Γαλλία 
11. Yves Gauguet. Πρόεδρος Εκδοτικού Οίκου ART & VALEUR. Γαλλία. 
12. George Hlawisca. Αρχιμουσικός. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Arcadia Mundi Orchestra. Βέλγιο. 
13. ’Αρτεμις Ζενέτου. Ιστορικός Τέχνης. Διευθύντρια Ιδρύματος Fulbright. Ελλάς. 
14. Γιώργος Ζιώβας. Αρχιτέκτων. Ελλάς. 
15. Νικόλαος Κανελλόπουλος. Aναπ. Καθηγητής Πληροφορικής. Πρόεδρος Τμήματος Τεχνών, 

Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου. Ελλάς. 
16. Άννα Καραπαναγιώτου. Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΛΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

Ελλάς. 
17. Μαρία Καρύδη, Αρχαιολόγος, τ. Επιμελήτρια Προϊστορικής Συλλογής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ελλάς. 
18. Αγγελική Κουτούλια. Τραπεζιτικός. Λουξεμβούργο. 
19. Αθηνά Κούτση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος 39ης Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Ελλάς. 
20. Βασίλης Κωνσταντινίδης. Γεωπόνος, Οικονομολόγος. Ελλάδα. 
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21. Χαρίλαος Λαμπρόπουλος. Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών. Ελλάς. 
22. Dominique Lardet, Καθηγήτρια Κλασσικής Φιλολογίας, Συγγραφέας οδηγών Πολιτιστικού Τουρισμού, 

Συνεργάτης προγράμματος «Αρκαδίες της Ευρώπης, Γαλλία. 
23. Françoise Lavocat. Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Paris VII- Denis Diderot. 

Ειδική στη βουκολική λογοτεχνία, Γαλλία. 
24. Γιώργος Μαραμένος. Χρυσοχόος. Ελλάς. 
25. Henrica Martinelli. Δικηγόρος. Νομική Σύμβουλος Αγίας Έδρας, Βατικανό. Ιταλία 
26. Τάσος Μπιζάκης. Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος. Ελλάς. 
27. Αλέξανδρος Παπαηλιού. Σκηνοθέτης. Ελλάς. 
28. Νίκη Παπαπέτρου. Εκπαιδευτικός, τ. Διευθύντρια Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία. Κύπρος. 
29. Ιωάννης Πετρόπουλος. Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας. Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Harvard στην Ελλάδα. Ελλάς. 
30. Μιχάλης Πετρόπουλος. Αρχαιολόγος. Tέως Προϊστάμενος ΛΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων. Ελλάς. 
31. Πέτρος Σαραντάκης. Συγγραφέας, Ερευνητής, Φωτογράφος, Ελλάς. 
32. Κωνσταντίνα Σιούντρη, Αρχιτέκτων Αναστηλώτρια, Τεγέα. Ελλάς 
33. Λίνα Σούντρη. Επικοινωνιολόγος. Ελλάς. 
34. Δώρος Σολομός. Πολιτικός Μηχανικός, Ελλάς. 
35. Αναστάσιος Στρίκος. Αρχιμουσικός. Αυστρία. 
36. Alfonso Toribio Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος. Πρόεδρος Πολιτιστικής Εταιρείας «Το Βήμα του Πολίτη». Ισπανία. 
37. Λίλα ντε Τσάβες. Εθνολόγος, Γεν. Γραμματέας Διεθνούς Ομοσπονδίας  Συλλόγων Φίλων Μουσείων.Πρόεδρος 

ΜΚΟ Heritage & Museums. Ελλάς. 
38. Caroline Fischer. Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Pau Γαλλίας. 

Κριτικός  Λογοτεχνίας, Γερμανία. 
39. Βασίλης Χανδακάς. Πολιτικός Μηχανικός. τ. Διευθυντής Αναστηλώσεων, Μουσείων ΥΠΠΟ. Ελλάς. 

40. Γεώργιος Χριστοδούλου. Εκπαιδευτικός, Δρ Θεολογίας, Παλαιογραφίας και Βυζαντινής Γραμματολογίας, 

Κύπρος  

 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

1. Πόλις της Αρκαδίας, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 
Μια από τις πρώτες πόλεις στην Αμερική με το όνομα Αρκαδία. Εκατό και πλέον χρόνια από την ίδρυσή της (1903) 
η πόλη κατοικείται από πενήντα χιλιάδες κατοίκους, κυρίως επιστήμονες και επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη του Λος Άντζελες. Απέχει απ’ αυτό 15 χιλιόμετρα.. Διατηρεί Ιστορικό Μουσείο, που 
ίδρυσε ο πρώην δήμαρχος της πόλης Charles Gilb, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

2. Arcadia City, Arizona, USA 
3. Arcadia City, Florida, USA 
4. Arcadia City, Illinois, USA 
5. Arcadia City, Iowa, USA 
6. Arcadia City, Indiana, USA 
7. Arcadia City, Kansas, USA 
8. Arcadia City, Luisiana, USA 
9. Arcadia City, Maryland, USA 
10. Arcadia City, Michigan, USA 
11. Arcadia City, Nebraska, USA 
12. Arcadia City, New York, USA 
13. Arcadia City, North Carolina, USA 
14. Arcadia City, South Carolina, USA 
15. Arcadia City, Ohio, USA 
16. Arcadia City, Pensylvania, USA 
17. Arcadia City, Tenessee, USA 
18. Arcadia City, Botetourt County, Virginia, USA 
19. Arcadia City, Sportsylvania County, Virginia, USA 
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20. Arcadia City, Wisconsin, USA 
21. Arcadia Town, Wisconsin, USA 
22. Arcadia Lake, Oklahoma, USA 
23. Arcadia Township, Lapper County, Michigan, USA 
24. Arcadia Township, Manistee County, Michigan, USA 
25. Arcadia, Tucuman, Argentina 
26. Arcadia, Nova Scotia, Canada 
27. Arcadia City, Australia 
28. Arcadia Beach, Odessa, Ukreine 
29. Arcadia City, Praetoria, S. Africa 

 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

30. Αρχαία Ενώτρια, Ιταλία 
Αρχαία Αρκαδική αποικία που ίδρυσε στην Ιταλία ο Ένωτρος, γιος του Λυκάωνα. Η περιοχή θεωρείται η πρώτη 
Ελληνική αποικία στην ιστορία του ελληνικού αποικισμού. Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως 
αποδείξεις που τεκμηριώνουν το μύθο. 

31. Πάφος, Κύπρος 
Η πόλη της Πάφου και ο ξακουστός ναός της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο ιδρύθηκαν από τον Αρκα βασιληά 
Αγαπήνορα, κατά την επιστροφή του από τον Τρωϊκό Πόλεμο, όταν ο στόλος του ναυάγησε στις ακτές του νησιού 
αυτού της Μεσογείου. 

32. Δήμος Τρίπολης Αρκαδίας, Ελλάς 
33. Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας , Ελλάς 
34. Δήμος Γόρτυνος  Αρκαδίας, Ελλάς 
35. Δήμος Β. Κυνουρίας Αρκαδίας, Ελλάς 
36. Δήμος Ν. Κυνουρίας Αρκαδίας,  Ελλάς 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 
37. Πολιτιστικό Κέντρο Château de Goutelas. Chemins d´Astrée. Forez., Γαλλία 

Η περιοχή του Forez αποτελεί το σκηνικό του πιο διάσημου μυθιστορήματος του 17ου αιώνα με τίτλο Astrée, του 
Honoré d’Urfé. Σήμερα η περιοχή αναπτύσσει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και κίνηση βασισμένο σε περιηγήσεις 
με θέμα τους «δρόμους του Astrée». 

38. Μαντινειακός Σύνδεσμος. Αρκαδία, Ελλάς 
Ιστορικός τοπικός σύλλογος ενεργός στην προβολή της ιστορίας της Αρχαίας Μαντινείας, μήτρας της Αρχαίας 
Αρκαδίας και εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου. 

39. Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης Αρκαδία, Ελλάς 
Πολιτιστικό Σωματείο με πλούσια πνευματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση και προσφορά  από το 1965 
στην πρωτεύουσα της Μητροπολιτικής Αρκαδίας. 

40. Χορωδία ¨ΟΡΦΕΑΣ¨ Τρίπολης. Αρκαδία, Ελλάς 
Μη Κερδοσκοπικός Φορέας με χορωδιακά τμήματα για κάθε ηλικία. Λειτουργεί  με εθελοντική προσφορά των 
μελών από το 1979 με πολλές εμφανίσεις και διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

41. Χορευτικός Όμιλος Τρίπολης.  Αρκαδία, Ελλάς 
Ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη διερεύνηση, τη διατήρηση και τη σωστή διάδοση λαογραφικών στοιχείων, που 
αποτελούν σημαντικό μέρος του εθνικού πλούτου της Αρκαδίας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, ο Όμιλος 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καταγράψει και να αποθησαυρίσει στη γνήσια μορφή τους τα δημοτικά 
τραγούδια, τους χορούς και τις παραδοσιακές φορεσιές και να συνδέσει μέσω αυτών τους νέους με το παρελθόν, 
για το παρόν και το μέλλον της Μητροπολιτικής Αρκαδίας. 

 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

42. Arboretum. Πόλη της Αρκαδίας, Καλλιφόρνια, ΗΠΑ 
Θαυμάσιος βοτανικός κήπος και οπωρώνας που δημιουργήθηκε την περίοδο του 1940 στην θέση της αρχικής 
πόλης της περίοδο του αποικισμού της Καλιφόρνιας. 

43. ECOWEEK, Ελλάς 
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Η ECOWEEK είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Η αποστολή της είναι η ανάπτυξη του 
οικολογικού αισθήματος στην κοινή γνώμη και της συμμετοχής των πολιτών, ειδικότερα των νέων, στην προστασία 
του  περιβάλλοντος και την υιοθέτηση απλών καθημερινών συνηθειών, όπως η ανακύκληση οικιακών 
απορριμμάτων, η κομποστοποίηση οργανικών ουσιών, μείωση ενέργειας και ¨πράσινα κτίρια¨, καθώς επίσης και 
η ανάληψη δραστηριοτήτων και  πρωτοβουλιών που προβάλλουν τις αρχές και τις αξίες της Worth- Living 
Integrated Development. Η ECOWEEK ιδρύθηκε στο νησί Αίγινα το 2005 και λειτουργεί στην Ελλάδα την Κύπρο 
και σε άλλες χώρες. 

44. CILDEA - Jardin de l’Astrée, Γαλλία. 
Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Forez, ως εφαρμογή των αρκαδικών στοιχείων της περιοχής. 
Συνδυάζει την λειτουργία οικολογικού αγρού και κέντρου κοινωνικής επανένταξης περιθωριοποιημένων ατόμων. Η 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων και το σχέδιο διάθεσής τους εγγυάται βιολογικά προϊόντα κατά την περίοδο όλου 
του έτους για κατανάλωση από 300 οικογένειες της τοπικής κοινωνίας και περιοχής.  

45. Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, Αρκαδία, Ελλάς 
Σύλλογος με ενεργό δράση στην εξερεύνηση και προστασία της Αρκαδικής φύσης. 

46. Arcadia Park, Βαρσοβία, Πολωνία. 
47. Arcadia Gardens, Ermenonvile, Γαλλία. 
48. Arcadia Gardens, Βαϊμάρη, Γερμανία. 
49. «Κέντρο ΓΗ» Πύργος Βασιλίσσης, Ιλίον Αττικής, Ελλάς. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

50. Arcadia University, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε ως Beaver College πριν τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Λειτουργεί από τότε 
στην  Φιλαδέλφεια και απέκτησε πανεπιστημιακό κύρος λειτουργώντας παράλληλα το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
Σπουδών στο Εξωτερικό σε όλη την Αμερική. Μετονομάστηκε σε Arcadia University με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης των 100 ετών από την ίδρυση του. 

51. Arcadia Mundi Orchestra. Λονδίνο. Μ. Βρετανία 
Συμφωνική ορχήστρα που απαρτίζεται από επαγγελματίες και φοιτητές μουσικούς διαφόρων εθνικοτήτων, που 
ζουν και εργάζονται στην Μ. Βρετανία. 

52. Αρκαδικό Κέντρο, Αθήνα, Ελλάς 
Κέντρο Ελληνικών, Μεσογειακών, Βαλκανικών Σπουδών και Έρευνας. συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο Arcadia 
University στην Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ.. 

53. Αρκαδικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, Λεβίδι Αρκαδίας, Ελλάς 
Το πρώτο Μουσείο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο Αρκαδικό Ιδεώδες, με συλλογές έργων τέχνης και κειμηλίων. Ο 
ιδρυτής και Πρόεδρος του κ. Γιώργος Χριστοδουλόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

54. Charles & Ruth Gilb Arcadia Historical Museum, Πόλη της Αρκαδίας, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 
Το Μουσείο Ruth and Charles Gilb Arcadia Historical Museum λειτουργεί σε κτίριο που κατασκευάστηκε κοινά από 
την Ιστορική Ένωση και την Πόλη της Αρκαδίας. Ο Charles Glib ήταν ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Αρκαδικής 
Εταιρείας και από τους εμπνευστές της δημιουργίας του Διεθνούς Δικτύου Αρκαδία.. 

55. Θέατρο Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 
Θεατρικός οργανισμός με διεθνή δραστηριότητα 

56. The Arcadia Library, Ελβετία. 
57. Academia degli Arcadi, Ρώμη, Ιταλία. 
58. The Arcadia Fund, Λονδίνο, UK. 
59. Arcadia Publishing. USA 
60. Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, Ελλάς. 
61. Παναρκαδική Ομοσπονδία Αυστραλίας, Αυστραλία. 
62. Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, USA. 
63. Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά, Καναδάς.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

64. Πανεπιστήμιο Νεαπόλεως. Πάφος, Κύπρος 
Ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην πόλη της Πάφου με εύρος καινοτόμων και δημιουργικών προγραμμάτων σε 
επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου, που συνδυάζουν τις θεωρητικές σπουδές και πρακτική εφαρμογή, 
μεταξύ των οποίων Περιβαλλοντικές Σπουδές και Αρχιτεκτονική Τοπίου. 

65. Ελληνικό Παράρτημα Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Harvard University. Ναύπλιο, Ελλάς 
Ευρωπαϊκό παράρτημα του Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Washington, USA) 

66. Ελληνικό Ινστιτούτο. Royal Holloway University of London, Μ. Βρετανία 
Ερευνητικό Κέντρο για την διαχρονική και διεπιστημονική μελέτη του Ελληνισμού στο Κολλέγιο Royal Holloway του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. 

67. Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία. Κύπρος 
Το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου και συμβολική έδρα της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

68. Σύλλογος Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία. Κύπρος 
Σύλλογος ιδρυθείς το 1917 με σημαντικό έργο και προσφορά στην κοινωνία, την παιδεία και τον πολιτισμό. 

69. Διάζωμα. Αθήνα, Ελλάς 
Κίνηση πολιτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αναστύλωση και λειτουργία των αρχαίων ελληνικών 
θεάτρων. 

70. Ίδρυμα Ζαφείρη. Αρκαδία, Ελλάς 
Πολιτιστικό ίδρυμα για την διαφύλαξη της Βιβλιοθήκης Ζαφείρη, την έρευνα και προβολή του Αρκαδικού Ιδεώδους. 

71. Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτετσινίκου, Αρκαδία, Ελλάς 
Κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης της αρκαδικής κοινωνίας. 

72. Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΔΗΣ. Πάφος, Κύπρος 
Πολιτιστικός Σύλλογος αφιερωμένος στη μνήμη του ήρωα Ευαγόρα Παλλικαρίδη, μαθητή και ποιητή από την 
Πάφο, για την προβολή και ανάπτυξη των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

73. Αυστριακός Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός Albert Schwitzer. Βιέννη, Αυστρία. 
74. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Περιφερειακή Εφορεία Αρκαδίας. Τρίπολη. Ελλάς 
75. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Περιφερειακή Εφορεία Αρκαδίας. Τρίπολη. Ελλάς 
76. Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.  
77. DeepGreece ΣΥΝ.ΠΕ. Ανδρίτσαινα, Ελλάς. 
78. Parrhasian Heritage Foundation, USA 
79. Σωματείο «Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Αθήνα, Ελλάς 
80.  Οργάνωση Γη, Αθήνα, Ελλάς 
81. St. Lawrence College, Αττική. Ελλάς 
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

82. Arcadie S.A., Γαλλία 
Επιχειρηματικός συνεταιρισμός στη Νότια Γαλλία με παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών. Εξειδικεύεται στην έρευνα 
θεραπευτικών και αρωματικών βοτάνων, φυτών και μπαχαρικών με σκοπό την ποιοτική καλλιέργεια στην 
βιομηχανία τροφίμων. Οι ιδρυτές της εταιρίας Bernard and Dominique Kimmel, είναι ένθερμοι θιασώτες του 
Ελληνικού πολιτισμούς και του Αρκαδικού Ιδεώδους. 

83. Αρκαδιανή, Ψάρι Αρκαδίας, Ελλάς 
Τουριστική και πολιτιστική πρωτοβουλία με συνδυασμό καλλιέργειας παραδοσιακών προϊόντων, εστιατορίου 
Αρκαδικών γεύσεων, μουσείου και βιβλιοθήκης, καθώς και χώρου αναψυχής. 

84. Aρκαδία-Eurosun Α.Ε. Ελλάς 
Ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής ψηφιακών δίσκων και οπτικών μέσων στην Ελλάδα.. 

85. Ξενοδοχείο Αρκαδία. Κομοτηνή Θράκης, Ελλάς 
Η μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στην πόλη της Κομοτηνής στην Θράκη 

86. Arcadia Lighting. UK. 
87. The Arcadia Group S.A.. UK. 
88. Αρκαδικά Μονοπάτια ΙΚΕ, Αθήνα, Ελλάς. 
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ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝeeeΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟ   «««ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ»»»   
ΟΟΟρρργγγααανννοοογγγρρραααμμμμμμααα   δδδιιιοοοιιικκκηηητττιιικκκηηηςςς   δδδιιιαααρρρθθθρρρωωωσσσηηησσσ   
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ΓΑΛΛΙΑ 
ΕΛΛΑΣ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΗΠΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΙΤΑΛΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ 
 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ 

ΟΜΙΛΟΙ  

ΝΕΩΝ 

 
 ΕΛΛΑΣ 

 ΚΥΠΡΟΣ 

 ΓΑΛΛΙΑ 

ΕΝΩΣΗ 

ΦΙΛΩΝ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 ΤΡΙΠΟΛΗ 

 ΑΘΗΝΑ 

 ΛΟΝΔΙΝΟ 

 ΚΥΠΡΟΣ 

ΔΙΕΘΝΗ & ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TRIER 
5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΣΥΡΙΓΓΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑ» 
7. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
8. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

 ARCADIA INTERNATIONAL AWARDS 

 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 
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ΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟ   
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααλλττεεζζιιώώττηηςς    

                ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΕΕππααμμεειιννώώννδδααςς  ΣΣππυυρρόόπποουυλλοοςς  

                ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ::  ΜΜππρριιγγκκίίτττταα  ΠΠααππαασσττααύύρροουυ  

        ΤΤΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ::  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚεερρααμμίίδδααςς  

          ΕΕΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ::  ΆΆγγγγεελλοοςς  ΔΔεεννδδρριιννόόςς  

                                                                                        ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ::  ΚΚώώσσττααςς  ΣΣππυυρρόόπποουυλλοοςς  

                          ΚΚώώσσττααςς  ΠΠααννααγγοούύλλιιααςς  

                                                      ΣΣωωττήήρριιοοςς  ΜΜππρρέέγγιιααννννοοςς  

                                                        

                                                             

ΕΕΕΚΚΚΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΗΗΗ   
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααλλττεεζζιιώώττηηςς    

              ΜΜΕΕΛΛΗΗ::  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚεερρααμμίίδδααςς  

                                            ΆΆγγγγεελλοοςς  ΔΔεεννδδρριιννόόςς  

                                                                                        ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ::  ΡΡίίττσσαα  ΜΜαασσοούύρραα  

              ΚΚώώσσττααςς  ΠΠααννααγγοούύλλιιααςς  

                                                          

              
   

ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΗΗΗ   
JJoohhnn  PP..  AAnnttoonn  

ΚΚώώσσττααςς  ΓΓααββρρααςς  

LLiillaa  ddee  CChhaavveess  

MMiirreelllliiee  DDeellmmaass  MMaarrttyy  

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΖΖεερρεεφφόόςς  

PPeeddrroo  OOllaallllaa  

ΙΙωωάάννννηηςς  ΠΠεεττρρόόπποουυλλοοςς  

ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  ΠΠιισσσσααρρίίδδηηςς  

DDaavviidd  GGiillmmaann  RRoommaannoo  

ΑΑιικκααττεερρίίννηη  ΤΤζζιιττζζιικκώώσστταα  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΧΧρρυυσσόόςς  

  

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ::  ..................................................  

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ::  ..................................................  
  

   

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΕΕΕΔΔΔΡΡΡΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΩΩΩΝΝΝ   
 

   

ΑΑΑΥΥΥΣΣΣΤΤΤΡΡΡΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑ    ---    ΝΝΝ ...       ΖΖΖΗΗΗΛΛΛΑΑΑΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑ    

ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς  

  
ΑΑΑΥΥΥΣΣΣΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    

ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς  ΣΣττρρίίκκοοςς  

  
BBBEEENNNEEELLLUUUXXX   ---    ΓΓΓΕΕΕΡΡΡΜΜΜΑΑΑΝΝΝΙΙΙΑΑΑ    

ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΚΚοουυττοούύλλιιαα  

  
ΓΓΓΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΑΑΑ    

PPaauull  BBoouucchhee  

  
ΗΗΗΝΝΝΩΩΩΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟ    ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΙΙΙΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟ    

ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  ΔΔεεννδδρριιννόόςς  

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΣΣΣ   

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΚΚααλλττεεζζιιώώττηηςς  

  
ΗΗΗΝΝΝΩΩΩΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    ΑΑΑΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    

DDeenniiccee  RR..  GGiillbb  

  
ΙΙΙΣΣΣΠΠΠΑΑΑΝΝΝΙΙΙΑΑΑ    

CCaarrllooss  AArraannaa  

  
ΙΙΙΤΤΤΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑ    

EEnnrriiccaa  MMaarrttiinneellllii  

  
ΚΚΚΥΥΥΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣ    

ΛΛοουυκκήήςς  ΠΠααππααφφιιλλίίπππποουυ



  

ΔΔΔιιιεεεθθθνννηηη   κκκαααιιι   δδδιιιααακκκρρρααατττιιικκκααα   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ      
ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟΥΥΥ   «««ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ»»»   

   
Με ενέργειες των μελών του ΔΣ, της Εταιρείας και του Δικτύου σχεδιάσθηκαν και προγραμματίζονται τα ακόλουθα 
έργα και προγράμματα: 
 
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, καθώς και την 
ισχύ και την εφαρμογή του στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της σύγχρονης εποχής. 

 
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 κινητήςτηλεφωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 



  

ΠΠΠΕΕΕΠΠΠΡΡΡΑΑΑΓΓΓΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΔΔΔΟΟΟΥΥΥ   222000000888   ---   222000111333   
ΠΠΠΕΕΕΝΝΝΤΤΤΕΕΕ   ΧΧΧΡΡΡΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   

ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΚΚΚΕΕΕΚΚΚΤΤΤΗΗΗΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΥΥΥ   

   
 

ην Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την ημέρα της υπογραφής, στην έδρα της 
Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας στην Αρχαία Μαντινεία, της Ιδρυτικής Διακήρυξης για την σύσταση του Διεθνούς 
Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ», που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Τουρισμού και βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.  
 
Στο διάστημα αυτό: 
 

 Διοργανώθηκαν 4 Διεθνή Συμπόσια: στη Μαντινεία (2007 & 2008), Πύργος Γκουτελά στο Φορέ της Γαλλίας (2009) 
και στην πόλη της Πάφου στην Κύπρο (2010). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Ἐχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο 180 μέλη, το έργο και η προσφορά των οποίων σχετίζεται με την Αρκαδία και το 
Αρκαδικό Ιδεώδες, συμπεριλαμβανομένου 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, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 2 κάτοχοι Βραβείου 
NOBEL, 9 Πολιτικοί και Εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, 31 Ακαδημαϊκοί και Καθηγητές Πανεπιστημίου, 26 
εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, Πόλεων, Συλλόγων, Φορέων και Ιδρυμάτων, 51 Ιατροί, Εκπαιδευτικοί, Νομικοί, 
Αρχαιολόγοι, Ιστορικοί Τέχνης, Μουσειολόγοι, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, 
Περιβαλλοντολόγοι, Σκηνοθέτες, Καλλιτέχνες, Δημοσιογράφοι, και Επιχειρηματίες από διάφορες χώρες (με 
αλφαβητικλη σειρά): Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία. 

Τ 

Στιγμιότυπα από τα Συμπόσια του Διεθνούς Δικτύου «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». Εντωμεταξύ 
προετοιμάζεται η Ισπανική και Αγγλική μετάφραση της θεμελιώδους εκδόσεως «ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» του 
Ισπανού ελληνιστή Pedro Olalla (Ιδρυτικού Μέλους της Εταιρείας μας) ενώ ήδη κυκλοφόρησαν οι δίγλωσσες 
εκδόσεις «ΤΑ ΑΡΚΑΔΙΚΑ» (αγγλικά, ελληνικά)  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 ΕΠΙΣΤΡΟΓΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ», με σκοπό την δημιουργία και 
ενδυνάμωση των στενών ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών και σχέσεων Αρκαδίας και Κύπρου μέσα στους 
αιώνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Αρκαδία. 
o Οι «ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΕΩΝ», για νέους σε φορείς μέλη του Δικτύου. 
o Η  «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ» της Εταιρείας μας.  



  

ΣΣΣχχχεεεδδδιιιοοο   δδδρρρααασσσεεεωωωσσσ   νννεεεαααςςς   πππεεενννττταααεεετττιιιαααςςς   222000111444   ---   222000111888   
   

 κατάσταση που βρίσκεται η ανθρωπότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης σήμερα 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. 
 
Πιστεύω μας είναι ότι η εφαρμογή των αρχών και των αξιών που συγκροτούν το Αρκαδικό Ιδεώδες, ως παγκόσμιο 
πολιτιστικό κεκτημένο,  προσφέρει λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της σημερινής κοινωνίας. Για τον λόγο 
αυτόν, οι ενέργειες της Διεθννούς Αρκαδικής Εταιρείας, σε αναφορά με το Δίκτυο κατά την πρώτη πενταετία (2008-
2012), επικεντρώθηκαν στην ίδρυση, την δημιουργία υποδομών και την εσωτερική οργάνωση του Δικτύου. Προς τούτο 
και πριν την λήξη του έτους 2014 καταβάλονται προσπάθειες να έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση και λειτουργία του 
Κεντρικού Γραφείου και των Εθνικών Επιτροπών, καθώς και η επικαιροποίηση υπαρχουσών ή δημιουργία .νέων 
εργαλείων υποδομής ως εξής: 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: 
1.1.1.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ  
1.1.2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
1.1.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.2. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
1.3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ) 
2.1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
2.2. ΕΝΤΥΠΑ: 

2.2.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
2.2.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
2.2.3. ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2008-2013 
2.2.4. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  

2.2.4.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
2.2.4.2. ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΕΩΝ 
2.2.4.3. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 
2.2.4.4. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
2.2.4.5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
2.2.4.6. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TRIER 
2.2.4.7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
2.2.4.8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ» 
2.2.4.9. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
2.2.4.10. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
2.2.4.11. ARCADIA INTERNATIONAL AWARDS 

2.2.5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

3. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-

BEΝELUX & ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΑΛΛΙΑ- ΕΛΛΑΣ- ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-
ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: 
3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: 

3.1.1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
3.1.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ» ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η 



  

3.1.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ «ΦΙΛΩΝ» ΔΑΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ: 
3.2.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΑΡΚΑΔΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3.2.2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
3.2.3. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3.3. ΘΕΣΜΙΚΑ: 
3.3.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΑΡΚΑΔΙΑ» 
3.3.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ «ARCADIA INTERNATIONAL AWARDS» 
3.3.3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.3.4. ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ 

Β’ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2015-2019) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ:  

1. Διεύρυνση Δικτύου με ευθύνη των Εθνικών Επιτροπών. 
2. Ενεργός συμμετοχή των μελών στα διεθνή και διακρατικά προγράμματα του Δικτύου. 
3. Προτάσεις υποψηφιοτήτων για την απονομή ετησίως των βραβείων «ARCADIA INTERNATIONAL AWARDS».  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ – BACK TO THE BASICS» 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Α ΞΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ, 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ: 
1. ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 
2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  

1. Οι παραπάνω στόχοι θα εξεταστούν την επόμενη 5ετία με πεδίο εφαρμογής τα κοινωνικά σύνολα μέσα στα οποία 
ζει και αναπτύσσει τις δραστηριότητες του ο άνθρωπος: 
1.1.          2015: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
1.2.          2016: ΣΧΟΛΕΙΟ 
1.3.          2017: ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
1.4.          2018: ΠΟΛΗ 
1.5.          2019: ΚΟΣΜΟΣ 

2. Δημιουργία ομάδας εργασίας για την εκπόνηση οδηγού σχεδίου ενεργειών 
3. Σύσταση ομίλων από τα μέλη του Δικτύου με σκοπό: 

3.1. Τον εντοπισμό και την περιγραφή των προβλημάτων της ομάδος ετήσιου στόχου. 
3.2. Την ανίχνευση των αιτίων που το προκαλούν και των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξή του. 
3.3. Την πρόταση πρακτικών μεθόδων αντιμετώπισης μέσα από την εφαρμογή των αρχών και αξιών του 

Αρκαδικού Ιδεώδους. 
4. Διοργάνωση Εθνικού Συνεδρίου ανά περιοχή επικράτειας Εθνικών Επιτροπων για την διάχυση και προβολή των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 
5. Κοινοποίηση των Πρακτικών Συνεδρίου σε όλα τα μέλη του Δικτύου. 
 



  

   ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΟΟΟΙΙΙ   ΝΝΝΕΕΕΩΩΩΝΝΝ      
 

 Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία θεωρεί πρώτιστη υποχρέωση την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του Αρκαδικού 
Ιδεώδους, ως μέσου διάπλασης χρηστού χαρακτήρα και διαμόρφωσης της προσωπικότητος ολοκληρωμένου 
και έλλογου πολίτου. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε τον θεσμό των Αρκαδικών Ομίλων, που απευθύνεται 

αποκλειστικά σε μαθητές εκπαιδευτηρίων και νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών και οι οποίοι λειτουργούν εντεταγμένοι μέσα 
σε αντίστοιχους φορείς, που είναι μέλη του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία». 
Οι Αρκαδικοί Όμιλοι Νέων κύριο μέλημα έχουν τα μέλη τους να συνειδητοποιήσουν ότι οι διαχρονικές ουμανιστικές 
αρχές και αξίες που συγκροτούν την παρακαταθήκη της Αρκαδίας, ως διαχρονικής έννοιας και πολιτιστικής 
διάστασης, μπορεί να τα εφοδιάσουν με προσόντα που θα τα κατευθύνουν στην συμβολή επίλυσης των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τώρα, όπως -άλλωστε- έπραξε και στο παρελθόν. 
Η λειτουργία των Αρκαδικών Ομίλων γίνεται υπό την ευθύνη του φορέα που προτείνει την σύστασή τους, 
υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ενήλικα Υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του στην αρμόδια Εθνική Επιτροπή του 
Διεθνούς Δικτίου «Αρκαδία» προς έγκριση και με βάση τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 
Τα μέλη των Αρκαδικών Ομίλων Νέων:   

 Συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τους διαγωνισμούς του Διεθνούς Δικτύου ¨Αρκαδία» στην πατρίδα τους ή 
στο εξωτερικό. 

 Συνεργάζονται με άλλους Ομίλους σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο. 

 Λαμβάνουν το Ενημερωτικό Δελτίο μας με ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.  

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

κκκααανννοοονννιιισσσμμμοοοςςς   λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγιιιαααςςς   ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΝΝΝΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΔΡΑ-ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

1. Οι Αρκαδικοί Όμιλοι είναι οργανικός θεσμός της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» σε εφαρμογή του Άρθρου 5 του Καταστατικού της, για την 
μελέτη και αξιοποίηση του Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου προς όφελος των νέων του κόσμου. 

2. Δεν έχουν νομική μορφή και η διοίκησή τους γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, που 
συνέταξε και επικύρωσε το ΔΣ της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 

3. Η διάρκεια λειτουργίας του θεσμού αυτού είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας και του Δικτύου. 
4. ‘Εδρα του κάθε Ομίλου είναι η έδρα του μέλους του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία», στον οποίο υπάγεται και υπό 

την εποπτεία του οποίου λειτουργεί. 
5. Η ίδρυσή του Ομίλου γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία», ύστερα από εισήγηση της 

Εθνικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το μέλος του Δικτύου που υποβάλλει την πρόταση σύστασης και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Σκοπός των Αρκαδικών Ομίλων είναι η με οποιονδήποτε τρόπο καλλιέργεια, διάδοση και έμπρακτη εφαρμογή του 
Αρκαδικού Ιδεώδους και των αρχών που το συγκροτούν, ως βασικής αξίας κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου, 
καθώς και επωφελούς στοιχείου διαπαιδαγώγησης και διάπλασης του χαρακτήρα της νεολαίας, προκειμένου να 
καταστούν έλλογοι και ενεργοί πολίτες. 

2. Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του είναι η μελέτη σε ετήσιες θεματικές ενότητες κάθε είδους 
εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής, κοινωνικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας, με 
διοργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, επισκέψεις, συζητήσεις, εργαστηρία, προγράμματα, εκδηλώσεις, 
εκδόσεις, εκδρομές, περιηγήσεις, δράσεις κλειστού και ανοικτού χώρου, οι οποίες θα προάγουν και θα 
προβάλλουν το Αρκαδικό Ιδεώδες. 

3. Η Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία θα ανακοινώνει εγκαίρως το ετήσιο θέμα δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκής 
περιόδου και θα εκδίδει προς τούτο σχετικές οδηγίες. 

 

Η 



  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. Στόχοι:  
1.1. Η συμβολή των αρχών και αξιών που συγκροτούν το Αρκαδικό ιδεώδες στην διάπλαση του χαρακτήρα και την 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των αυριανών ενεργών πολιτών. 
1.2. Η μελέτη του Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου και η έρευνα του ρόλου που διαδραματίζει σαν σταθερή 

πολιτιστική συνισταμένη στη διαμόρφωση του πολιτισμού μας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. 
1.3. Η αξιοποίηση του Παγκόσμιου Αρκαδικού Κεκτημένου στην αντιμετώπιση των κρίσεων και των προβλημάτων 

της σύγχρονης κοινωνίας. 
1.4. Η ευκαιρία γνωριμίας με την μητροπολιτική Αρκαδία, τον τόπο που γέννηθηκε και διαμορφώθηκε το Αρκαδικό 

Ιδεώδες, καθώς και τις «Αρκαδίες του κόσμου», πόλεις, τοποθεσίες, θεσμούς και ιδρύματα σε διάφορες 
ηπείρους της γης. 

1.5. Η αξιοποίηση καλών πρακτικών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, για τους σκοπούς του θεσμού στον οποίο ο 
Όμιλος είναι ενταγμένος. 

1.6. Η μελέτη, έρευνα και προβολή των σχέσεων και δεσμών του μέλους του Δικτύου, στο πλαίσιο του οποιου 
λειτουργεί ο Όμιλος, με την Αρκαδία ως γεωγραφική περιοχή ή ως έννοια και σύμβολο. 

2. Μέθοδοι: 
2.1. Η αξιοποίηση των μέσων και των πληροφοριών της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας.  
2.2. Η ενδυνάμωση και η προβολή των σχέσεων και δεσμών του τόπου λειτουργίας του Ομίλου με την 

μητροπολιτική Αρκαδία και το Αρκαδικό Κεκτημένο. 
2.3. Η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Ομίλου σε δραστηριότητες του Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ», τόσο 

σε εθνικό, όσο και σε διακρατικό επίπεδο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προκύπτουν από 
συνέργειες εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και αθλητικού χαρακτήρα μεταξύ των 
μελών του Δικτύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

1. Ο θεσμός απευθύνεται σε μαθητές εκπαιδευτηρίων και νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών, ανεξαρτήτως φυλετικής, 
κοινωνικής, θρησκευτικής και κάθε άλλης διακρίσεως, οι οποίοι ενστερνίζονται και αποδέχονται τις αρχές και αξίες 
του Αρκαδικού Ιδεώδους.  

2. Οι όμιλοι αυτοί λειτουργούν υπό την καθοδήγηση ενηλίκων εντός οργανωμένων φορέων που είναι μέλη του 
Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ», ώστε η αποστολή, οι μέθοδοι και τα μέσα των οποίων να μην αντιβαίνουν με τις 
αρχές και τις αξίες του Αρκαδικού Ιδεώδους. 

3. Η ένταξη μέλους σε οποιονδήποτε Αρκαδικό Όμιλο Νέων είναι ελεύθερη και εθελοντική, πραγματοποιούμενη με 
την έγγριση της  Εθνικής Επιτροπής της σχετικής αιτήσεως έγγραφης (Υπόδειγμα Α), με την προϋπόθεση της 
προσυπογραφής της από τον γονέα ή κηδεμόνα του αιτούντος, σε περίπτωση που είναι ανήλικος κατά την 
νομοθεσία της χώρας εντός της οποίας λειτουργεί ο Όμιλος. 

4. Τα μέλη του Ομίλου οφείλουν να συμβάλλουν έμπρακτα στην εκπλήρωση των σκοπών και να εφαρμόζουν τις 
αποφάσεις των Υπευθύνων. 

5. Μέλη, των οποίων η συμπεριφορά αντιβαίνει με το πνεύμα του Αρκαδικού Ιδεώδους, τίθενται αυτόματα και 
αιτιολογημένα εκτός Ομίλου με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

1. Η διοίκηση κάθε Ομίλου γίνεται από ενήλικα άτομα, κατάλληλα να ηγηθούν και να διαπαιδαγωγήσουν νέους, τα 
οποία εγκρίνονται από την Εθνική Επιτροπή της χώρας στην δικαιοδοσία της οποίας λειτουργεί. 

2. Η ευθύνη καλής λειτουργίας του Ομίλου επαφίεται στον φορέα που κατέθεσε πρόταση σύστασης, με την 
υποχρέωση να ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες του ΔΣ του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία». 

3. Η λειτουργία κάθε Ομίλου ελέγχεται από την Εθνική Επιτροπή του Δικτύου και δεν αντιβαίνει τους Νόμους και τις 
διατάξεις περί λειτουργίας νεανικών ομάδων του Κράτους τους. 

 

 



  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΡΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την εύρυθμη λειτουργά των Ομίλων καλύπτονται από τους φορείς εντός των 
οποίων λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

2. Η Οικονομική διαχείρηση γίνεται από τον Υπεύθυνο κάθε Ομίλου, ο οποίος είναι υπόλογος της καλής χρήσης και 
της τήρησης όλων των νομίμων βιβλίων και παραστατικών, τα οποία εκδίδονται επ΄ όνόματι του φορέα 
λειτουργίας. 

3. Τον διαχειριστικό έλεγχο έχει υπό την εποπτεία της η Εθνική Επιτροπή, προς την οποία υποβάλλονται ετησίως 
οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κάθε Όμιλος έχει δικό του έμβλημα ελλειπτικού σχήματος, με περιμετρική αναγραφή της ονομασίας του Ελληνικά 
και στην γλώσσα του Κράτους του, στο δε κέντρο φέρει το έμβλημα του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» και το 
λογότυπο του φορέα στον οποίο λειτουργεί, σύμφω να με το υπόδειγμα. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Τροποποίηση του Κανονισμού μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου και οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών του.  

3. Διάλυση του Ομίλου γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Δικτύου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας 
Εθνικής Επιτροπής. 

 



  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 

 

«Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ» 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΜΙΛΩΝ 

Η Αρκαδία ως έννοια και σύμβολο ταυτίσθηκε με τον τόπο εκείνο στον οποίο ο άνθρωπος βιώνει την ευτυχία και την 
ευδαιμονία, μέσα στην αρμονία και την απλότητα της φύσης, μακριά από τις συνθήκες που δημιουργούν αναστάτωση, 
άγχος και σύγχυση ατην πόλη.  Αυτός ο τόπος έγινε συνώνυμο με την «ουτοπία», γεγονός παράδοξο και αρκετά 
παρεξηγημένο, καθ΄ ότι η Αρκαδία είναι μια υπαρκτή γεωγραφική περιοχή στην Ελλάδα, η οποία απέκτησε αυτή την 
φήμη εμπνέοντας ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφους, μουσικούς, διανοητές και φιλοσόφους. 
Οι ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ του Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ» καλούνται να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στον ρόλο και την συμβολή της Αρκαδίας ως πηγής έμπνευσης σε όλες τις τέχνες και σε 
όλες τις εποχές. Η μελέτη και η έρευνα θα καταλήξει στην βράβευση, με ειδικό αναμνηστικό του Ομίλου που θα 
διακριθεί από την Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ» στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει, και στην 
συμμετοχή του στον διεθνή διαγωνισμό του Δικτύου για το μεγάλο βραβείο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, που θα 
συνοδεύεται από χρηματικό ποσό €500. 
Προς τούτο προτείνουμε: 
Α. Να εντάξετε στο πρόγραμμα του Ομίλου σας δραστηριότητες και εκδηλώσεις σχετικές με τις ακόλουθες ενότητες: 

1. ΤΕΧΝΗ: Ορισμός, κατηγορίες, είδη. 
2. ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ: Επιλογή χαρακτηριστικών έργων που έχουν σχέση με το θέμα και την περιοχή σας. 

(Ποίηση, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, κινηματογράφος, φωτογραφία, κεραμική, αρχιτεκτονική, 
κηποτεχνία, κλπ) 

3. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: Εμβάθυνση στη σχέση Τέχνης και αξιών. 
4. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: Παραδείγματα από τη 

λογοτεχνία, τη μουσική και τις Καλές Τέχνες. 
Β. Να δημιουργήσετε ομάδες εργασίας ανάλογα με την επιλογή των μελών του Ομίλου. 
Γ. Να συμπεριλάβετε στις δραστηριότητες του Ομίλου επισκέψεις σε Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης με τη συνεργασία  
ειδικών (αρχαιολόγων, ιστορικών τέχνης, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, κλπ). 
Δ. Να ενθαρρύνετε τα μέλη του Ομίλου να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται στο Διαδύκτιο αναφορικά 
με τα εξής θέματα :  

 Αρκαδία 

 Αρκαδικό Ιδεώδες 

 Αρκαδισμός και Τοπιογραφία 

 Αρκαδικές συλλογές (μουσεία και ιδιωτικές 
συλλογές στην Ευρώπη και την Αμερική) 

 

 Αρκαδικοί Κήποι 

 Αρκαδία και Μουσική. Όπερα, Λογοτεχνία, 
Ποίηση, Θέατρο, Κινηματογράφος, 
Φωτογραφία, Ζωγραφική, Χαρακτική, 
Γλυπτική, Κεραμική, Κόσμημα, κλπ 

Ε. Να ζητήσετε την στήριξη ειδικών και να φέρετε τα μέλη του Ομίλου σε επαφή με καλλιτέχνες και δημιουργούς 
επισκεπτόμενοι τα εργαστήριά τους. 
 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Κάθε Όμιλος θα διαχωρισθεί σε 2 ομάδες και κάθε ομάδα σε 2 υπο-ομάδες, προκειμένου να ασχοληθεί με τα 
ακόλουθα θέματα και υποθέματα του Ετησίου Θέματος: 
Α) ΑΡΚΑΔΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ:  

1. Γιατί η Αρκαδία και το Αρκαδικό Ιδεώδες αποτελούν πεδίο συνεχούς εμπνεύσεως από την αρχαιότητα ως τις 
μέρες μας; 

2. «Αρκαδισμός» ως τεχνοτροπία: Επιλογή και ανάλυση χαρακτηριστικών έργων κάθε εποχής (ποίηση, θέατρο, 
ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, κινηματογράφος, φωτογραφία, κεραμική, αρχιτεκτονική, κηποτεχνία, κλπ) 

Β) Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ:  
1. Ποιά έργα, πως και γιατί συνετέλεσαν στην δημιουργία του φαινομένου «Αρκαδία» (παραδείγματα από τη 

λογοτεχνία και τις Καλές Τέχνες); 
2. Αναφορά σε έργα Τέχνης, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες σε Μουσεία και Συλλογές της Κύπρου, 

από ξένους και Κύπριους δημιουργούς και καλλιτέχνες, που έχουν σχέση με το θέμα. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 
Κάθε Ομάδα και Υπο-ομάδα προτείνουμε να ασχοληθεί με: 
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 Συγκέντρωση υλικού από πηγές (διαδύκτιο, εκδόσεις, κλπ.). 

 Διερεύνηση και αποκωδικοποίηση του κατάλληλου υλικού. 

 Επισκέψεις σε Μουσεία, Συλλογές, Αίθουσες Τέχνης, Βιβλιοθήκες. 

 Συναντήσεις με ειδικούς (Ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους), λογοτέχνες και καλλιτέχνες για συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με το θέμα και τα υποθέματα (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια). 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: 
1ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Διαμόρφωση του θέματος και των θεματικών ενοτήτων. Χωρισμός μελών Ομίλου σε ομάδες, ανάλογα με 
τη θεματική ενότητα της αρεσκείας τους. Ανίχνευση και συγκέντρωση υλικού. 
2ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Επιλογή του κατάλληλου υλικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο, σε προσωπικό ύφος διανθισμένο 
με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό. 
3ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Επισκέψεις Μουσείων, Αιθουσών Τέχνης, κλπ. Συναντήσεις με προσωπικότητες σχετικές με τις θεματικές 
ενότητες. Γνωριμία με έργα και αποτύπωση εντυπώσεων και συναισθημάτων. Καταγραφή εντυπώσεων και 
συμπερασμάτων, που ενισχύονται από το νέο υλικό (φωτογραφίες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια). Το κείμενο 
ενσωματώνεται στο προηγούμενο, που βασίζεται σε γραπτές πηγές. 
4ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Συνεργασία των ομάδων για την δημιουργία εγχειριδίου με περιεχόμενο το επεξεργασμένο υλικό. 
Σχεδιασμός εξωφύλλου. Δημιουργία οπτικοακουστικής παρουσίασης (video ή powerpoint) με την βοήθεια καθηγητού 
πληροφορικής και παρουσίαση της δραστηριότητας. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ: 
Ο ΟΜΙΛΟΣ: 

 Ενημερώνει την Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» ότι ολοκλήρωσε την διαδικασία και προσκαλεί 
τα μέλη της στην παρουσίαση. 

 Καταθέτει στην Επιτροπή 2 αντίγραφα του έντυπου και του ψηφιακού υλικού. 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

 Συγκεντρώνει, αξιολογεί και βραβεύει τους τρείς καλύτερους Ομίλους με βάση την έρευνα, μελέτη, τεκμηρίωση και 
παρουσίαση της δραστηριότητας.  

 Υποβάλλει στην Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία σε 2 αντίγραφα το 1ο βραβείο, για υποψηφιότητα στον Διεθνή 
Διαγωνισμό του Δικτύου 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  

 Επιλέγει και απονέμει το βραβείο της χρονιάς στον Όμιλο που διακρίθηκε για την εργασία του και κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα στο Δίκτυο. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ: 

 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 30-4-2015 

 ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 15-5-2015 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 John P. Anton, ΑΡΚΑΔΙΚΑ, Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, Αθήνα 2009 

 Pedro Olalla, ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ, Εκδόσεις ROAD, Αθήνα 2007 

 Αναμνηστικό Ανακηρύξεως Παγκυπρίου Γυμνασίου σε συμβολική έδρα της ΔΑΕ, Φεβρουάριος 2011 
 Π.Ι. Κυριακόπουλου & Γ.Π. Κυριακόπουλου, ΑΡΚΑΔΙΑ: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Εκδόσεις 

ΕΥΑΝΔΡΟΣ, Αθήνα 2010 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

 www.isarcadia.org 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Arcadia_(utopia) 

 http://www.parnasse.com/net.in.arcadia.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego 

 http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/clasarcadia/etinarc.html 

 http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/art_gallery.php?type=2&page= 

 http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/engversion/culture/clasarcadia/etinarc.html 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA
%CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82) 

 http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=4 

 http://www.museum-arcadia.gr/ 

 

http://www.isarcadia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arcadia_(utopia)
http://www.parnasse.com/net.in.arcadia.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/clasarcadia/etinarc.html
http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/art_gallery.php?type=2&page
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/engversion/culture/clasarcadia/etinarc.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82)
http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=4
http://www.museum-arcadia.gr/
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ΕΕΕΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

 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.  

   
   
   
   
   
   

ΚΚΚΑΑΑΝΝΝΟΟΟΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΛΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑΣΣΣ      
 

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 



47   

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. 
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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..  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ::  ((σσεε  έέννττυυππηη  κκααιι  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή))  

  ΚΚαατταασσττααττιικκόό  ΔΔΑΑΕΕ  

  ΟΟρργγααννόόγγρρααμμμμαα  

  ΑΑίίττηησσηη  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  ((ΕΕλλλληηννιικκάά,,  ΑΑγγγγλλιικκάά))  

  ΕΕννηημμεερρωωττιικκάά  φφυυλλλλάάδδιιαα    ((ΕΕλλλληηννιικκάά,,  ΑΑγγγγλλιικκάά))  
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ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ      
ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΟΟΟΙΙΙ                  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

ΝΝΝΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
Συμπληρώνεται 

από τον 
Υπεύθυνο                
του Ομίλου  

     

Α.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συμπληρώνεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα του ανήλικου μέλους ή από το ενήλικο μέλος) 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

    

ΦΥΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

    

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ FAX EMAIL 

    

Β.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

   

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ ή ΕΝΗΛΙΚΟΥ 

 

ΓΟΝΕΙΣ  Δεν επιθυμώ να δημοσιεύονται φωτογραφίες από δράσεις του Ομίλου, όπου είναι αναγνωρίσιμο το 
παιδί μου 

ΕΝΗΛΙΚΟΙ  Δεν επιθυμώ να δημοσιεύονται φωτογραφίες από δράσεις του Ομίλου, όπου εμφανίζομαι. 

Γ.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (Συμπληρώνεται από ενήλικο μέλος) 

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

 

ΓΡΑΜΜΑΤΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Αναλυτικά) 

  

 

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αποδέχομαι την εγγραφή.  Αν κάποιο από τα στοιχεία 
αλλάξει θα ενημερώσω τον Υπεύθυνο του Ομίλου.  
 

Ο ΔΗΛΩΝ   /  Η ΔΗΛΟΥΣΑ 
 
 

...............................................                              ........................................................... 
Ημερομηνία                                                                   Υπογραφή 
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ΕΕΕΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΩΩΩΝΝΝ                

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ      
ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
Συμπληρώνεται 

από τον 
Υπεύθυνο                
του Ομίλου  

     

Α.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

    

ΦΥΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

    

ΤOΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ FAX EMAIL 

    

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

 

ΓΡΑΜΜΑΤΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Αναλυτικά) 

  

ΑΑφφοούύ  έέλλααββαα  γγννώώσσηη  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  σσυυμμφφωωννώώ  κκααιι  εεννσσττεερρννίίζζοομμααιι  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττοουυ,,  

ΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΑΑΙΙ  

νναα  μμεε  εεγγγγρράάψψεεττεε  ωωςς  μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς  ττωωνν  ΦΦίίλλωωνν  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΑΑρρκκααδδιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι    δδηλώνω ότι, τα παραπάνω στοιχεία είναι 
ακριβή. Αν κάποιο από τα στοιχεία αλλάξει θα ενημερώσω τον Υπεύθυνο του Ομίλου, στον οποίο ανήκω. 

ΟΟ  ΑΑΙΙΤΤΩΩΝΝ    //    ΗΗ  ΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  

  

  

  

  

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

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:  
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ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΕΕΕΣΣΣ   
ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟ   
ΑΑΑΡΡΡΚΚΚΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  ««ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΑΑ»»  

      ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ::  …………………………………………………………………………............................................  

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ::  …………………………………………………………………………............................................ 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:  

   

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων υποψηφίου μέλους                

και τεκμηρίωση προτάσεως) 

  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ//ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑ::  

  

  

ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ//ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑ::  

  

  

  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ::  

ΟΟΔΔΟΟΣΣ::  

ΠΠΟΟΛΛΗΗ::  

ΤΤ..ΚΚ..::  

ΧΧΩΩΡΡΑΑ::  

ΤΤ  ((οοιικκ))::  

ΤΤ  ((εερργγ))::  

FF::    

KKιινν::  

ΕΕmmaaiill::  

 
 

 

ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑ::  

  

  

ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ//ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑ::  

  

  

  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ::  

ΟΟΔΔΟΟΣΣ::  

ΠΠΟΟΛΛΗΗ::  

ΤΤ..ΚΚ..::  

ΧΧΩΩΡΡΑΑ::  

ΤΤ  ((οοιικκ))::  

ΤΤ  ((εερργγ))::  

FF::    

KKιινν::  

ΕΕmmaaiill::  
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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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