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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 - ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ -
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σας καλωσορίζω στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Απόδημων Αρκάδων, το οποίο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια στην Τρίπολη, την 
Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. 

Το φετινό Συνέδριο αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών πολλών χρόνων, 
καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια σειρά θεσμικών ζητημάτων που έδωσαν 
νομική υπόσταση στο Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο, υλοποιώντας το όνειρο 
των απανταχού Αρκάδων επί δεκαετίες. Για το λόγο αυτό, το Συνέδριο φέρει τον 
τίτλο «Η Αρκαδία στην Οικουμένη (Arcadia in the world)» και έχει σχεδιαστεί σε 
διαφορετική βάση από τα προηγούμενα, καθόσον εστιάζει στην ολιστική αντιμετώπιση 

των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων της Αρκαδίας, καθώς και στην οικουμενικότητα του 
Αρκαδισμού, με την ανάδειξη της Αρκαδικής Ομογένειας σε έναν πανίσχυρο βραχίονα άσκησης διεθνούς 
επιρροής και διπλωματίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Φιλοδοξία όλων μας είναι, να αποτελέσει το 9ο Συνέδριο σταθμό στα δρώμενα της Αρκαδίας. Με την 
ανάδειξη όλων των χρόνιων παθογενειών που ταλανίζουν την Αρκαδία επί δεκαετίες, θα επιδιώξουμε 
για πρώτη φορά να λάβουμε τις στρατηγικές εκείνες αποφάσεις που θα καταστήσουν το Παγκόσμιο 
Παναρκαδικό Συμβούλιο έναν από τους βασικούς διαμορφωτές των δημοσίων πολιτικών που έχει 
ανάγκη η Αρκαδία για την ανάπτυξή της, αλλά και για τη δυναμική εκπροσώπηση όλων των Αρκάδων 
ανά την Οικουμένη. 

Στόχος μας είναι η εκπόνηση και η έγκριση από το Συνέδριο ενός ολιστικού σχεδιασμού για την Αρκαδία, 
ο οποίος θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης της Λισσαβόνας και ειδικότερα στις αρχές της 
κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής, για μια ισότιμη συμμετοχή της Αρκαδίας στο συνολικό 
εθνικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα όμως, ο σχεδιασμός αυτός θα βασίζεται τόσο στην ουσιαστική ενίσχυση 
της Αρκαδικής Ομογένειας, όσο και στη διασύνδεσή της με την επίσημη εξωτερική πολιτική και διπλωματία 
της χώρας, καθιστώντας το Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο έναν από τους ισχυρότερους εθνικούς 
παράγοντες άσκησης παγκόσμιας επιρροής.

Προσωπικό μου όραμα δεν είναι απλώς η επιτυχής διεξαγωγή του 9ου Συνεδρίου Αποδήμων Αρκάδων, 
αλλά με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως προέδρου του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου, να 
παραδώσω τη σκυτάλη ενός πανίσχυρου Συμβουλίου στην Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, έχοντας 
εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην 
εκπροσώπηση όλων των Αρκάδων ανά την Οικουμένη.

Βασίλης Γιαννακάκος
Πρόεδρος Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωσης Ομοσπονδιών
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ARCADIA IN THE WORLD

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,

Βρισκόμαστε σε μία ιστορική - μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει - στιγμή, που η χώρα 
μας βγαίνει τυπικά από την πολύχρονη κρίση με εξαιρετικά μεγάλες δεσμεύσεις, που είχαν 
συνομολογηθεί με τα μνημόνια των δανειακών συμβάσεων, με βάση τα οποία απεφεύγχθη 
μεν η τυπική χρεοκοπία της χώρας, από την άλλη όμως υπήρξαν σοβαρές συνέπειες πάνω 
στον κοινωνικό κορμό σε όλη την επικράτεια. Οι προϋποθέσεις για να αναδειχθεί η χώρα 
μας ως μία σημαντική παρουσία σταθερότητας μέσα στον ταραγμένο κόσμο μας, στην 
πολύ ευαίσθητη γεωπολιτική θέση στην οποία βρίσκεται, είναι σημαντικές. 

Επίσης, υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για μία νέα παραγωγική ανασυγκρότηση, στη 
βάση ενός σχεδίου για ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, με ταχεία ανάκτηση χιλιάδων 
θέσεων εργασίας, βοηθούντος και του τουριστικού ρεύματος, έτσι ώστε τα παιδιά μας 
να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους. Πολλοί επιστήμονες έφυγαν αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό, επομένως 
έχει σημασία να δούμε την αξιοποίηση του εξαιρετικού επιστημονικού, πνευματικού δυναμικού της χώρας 
μας και ειδικά της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Αρκαδίας, μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο που μπορεί να 
προσδώσει στη χώρα μας σταδιακά μεν αλλά με επιταχυνόμενους ρυθμούς τη μορφοποίηση μιας νέας και 
αξιόλογης υπόστασης, τόσο μέσα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όπως και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων. 

Οι μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την περιφερειακή ανάπτυξη της Πελοποννήσου, με βάση τις 
δημιουργηθείσες υποδομές και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού αποτελούν εχέγγυο και για την 
ουσιαστική προώθηση των ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που αφορούν τόσο στην πολιτιστική 
παράδοση με την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, την αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού 
για ιδιαίτερους σκοπούς σε δωδεκάμηνη βάση, όσο και τον τομέα της ενέργειας. Υπάρχουν, επίσης, 
μεγάλες δυνατότητες για τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ισόρροπης ανάπτυξης, με νέο παραγωγικό και 
καταναλωτικό πρότυπο, που θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που οδήγησε την χώρα στη χρεοκοπία. 

Πρέπει να επιδείξουμε εμπιστοσύνη στις νέες δυνάμεις, στους νέους ανθρώπους, στην καινοτομία, 
τον ενθουσιασμό και το νέο όραμα για τη χώρα μας μετά από την επώδυνη κρίση. Πρέπει, επίσης, να 
σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στην ΕΕ, που ταλανίζεται από υπαρξιακά διλήμματα έτσι ώστε η Ευρώπη 
να επαναπροσεγγίσει και να πορευτεί με βάση τις αξίες που δημιούργησαν την ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή 
τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την αποδοχή του διαφορετικού, την ειρήνη, τον διεθνή ρόλο ως 
γέφυρα πολιτισμών, θρησκειών, παραδόσεων - μέσα από μια αναγκαία για τον 21ο αιώνα συνύπαρξη 
και συνανάπτυξη των λαών της. Τώρα που, λόγω της παγκοσμιοποίησης, δοκιμάζονται οι οικονομικές, 
θεωρητικές και ηθικές αξίες, η Αρκαδία μπορεί να ανακτήσει και πάλι την ευρύτερη και διαχρονική σημασία 
της ως χώρος, που έχει υμνηθεί μέσα από φιλοσοφικές αναζητήσεις και αισθητικές προσλαμβάνουσες.

Το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων αποτελεί ευκαιρία συνάντησης και συντονισμού των 
ενεργειών όλων των Αρκάδων, ώστε, μέσω της ανάδειξης των προβλημάτων, αλλά και των δυνατοτήτων 
της Αρκαδίας, να διαμορφωθεί το πλαίσιο που θα την καταστήσει χώρο δημιουργίας και προόδου.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο.

Νίκος Βούτσης
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Η αρκαδική ταυτότητα έχει έναν μοναδικό, αναμφισβήτητο χαρακτήρα, συγκεκριμένες 
συνισταμένες, πράγματα που θυμόμαστε, που αγαπάμε και, κυρίως, που προστατεύουμε. 

Τι είναι αυτό που ενώνει τους Αρκάδες, όπου κι αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε; 
Προφανώς, η βαθιά αντίληψη αυτής της κοινής ταυτότητας. Αλλά και κάτι άλλο, που 
δύσκολα περιγράφεται, ωστόσο όλοι το νιώθουν, ιδίως όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα νέες, μεγάλες προκλήσεις σε μια έντονα μεταβατική 
εποχή, η οποία οδηγεί σε επανακαθορισμό των προταγμάτων μας, αλλά και της σχέσης 
της Ελλάδας με την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα.

Η ιδιαίτερη πατρίδα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της αλλαγής. Έχοντας μερίδιο 
ευθύνης, αξιώνει δικαίως και το μερίδιο που της αντιστοιχεί από την προσδοκώμενη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, δια της συλλογικής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την κρίσιμη 
περίοδο. 

Από αυτή την προσπάθεια κανένας δεν πρέπει να λείψει, κανένας δεν περισσεύει. Γι’ αυτό, υποδεχόμαστε 
τους απόδημους συμπατριώτες μας με χαρά και αναμένουμε τις θετικές σκέψεις και τις δημιουργικές ιδέες 
τους για το καλό του τόπου μας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 9ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων Αρκάδων.

Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Εσωτερικών
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ,  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου,

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες και συντοπίτες.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση 
του Ένατου Παγκοσμίου συνεδρίου Απόδημων Αρκάδων, που αποτελεί θεσμό και 
σημείο αναφοράς για τους απανταχού Αρκάδες. 

Είναι άξια επαίνου η συνεπής και καθοριστική συμβολή του Συμβουλίου στη διαφύλαξη 
και προώθηση της ιστορικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρκαδίας, αλλά και 
στην ενίσχυση των δεσμών και της επικοινωνίας μεταξύ των συμπατριωτών μας, όπου 
και αν βρίσκονται ανά τον κόσμο.  

Στο συνέδριο θα συζητηθούν μια σειρά από καίρια ζητήματα που αφορούν στο παρόν και το μέλλον της 
Αρκαδίας. Προικισμένη από τη φύση και την ιστορία, η περιοχή μας διαθέτει ανεξάντλητες δυνατότητες 
ανάπτυξης και προόδου, και, το κυριότερο, ανθρώπους που την αγαπούν, τη νοιάζονται, είναι υπερήφανοι 
και μοχθούν γι’ αυτή.

Είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, από όπου και αν 
βρισκόμαστε, για να δώσουμε κίνητρο, όραμα αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ιδιαίτερα 
για τους νέους μας να παραμείνουν ή, όσοι έφυγαν λόγω της κρίσης, να επιστρέψουν, να φτιάξουν και 
να ζήσουν τις οικογένειές τους, εδώ σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. 

Σήμερα, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την ευρύτερη γειτονιά μας, η 
Αρκαδία και η Πελοπόννησος μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως πόλος 
οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Σε αυτή την προσπάθεια, η γνώση, η εμπειρία και η διαρκής 
συμπαράσταση στον τόπο μας από όλους τους Αρκάδες που ζουν και διακρίνονται σε κάθε γωνιά του 
κόσμου είναι ανεκτίμητης αξίας. 

Είμαι βέβαιος ότι το Συνέδριο αυτό και τα χρήσιμα πορίσματά του θα αποτελέσουν εφαλτήριο για ένα 
νέο δυναμικό βήμα προς τα μπροστά, ανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα αναπτυξιακής προοπτικής για την 
Αρκαδία μας.

Οι εξαιρετικά βεβαρημένες υποχρεώσεις μου ως Ευρωπαίου Ευρωπαίου, μου στερούν τη δυνατότητα 
να βρίσκομαι όσο θα επιθυμούσα στην κοινή μας ιδιαίτερη πατρίδα, ωστόσο η Αρκαδία βρίσκεται πάντα 
στην καρδιά μου και πάντα θα είμαι αρωγός σε κάθε προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο 
μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ

Δημήτρης Αβραμόπουλος
Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω τη διοργάνωση του 9ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Απόδημων 
Αρκάδων με τίτλο «Η Αρκαδία στην Οικουμένη», ενός θεσμού που καθιερώνεται και 
εδραιώνει μια διαρκή επαφή και επικοινωνία των Αρκάδων της διασποράς με τους 
συμπατριώτες τους στη γενέτειρα. 

Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μου γιατί, πριν μερικά χρόνια, κατά την έξαρση της κρίσης 
στην Ελλάδα, απηύθυνα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να δείξουν το ειλικρινές 
ενδιαφέρον τους για την πατρίδα και τους συμπατριώτες τους. Το συνέδριο αυτό, το 
οποίο διοργανώνεται για 9η φορά, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι απανταχού 
Αρκάδες ανταποκρίθηκαν άμεσα και ότι στην εξέλιξη του χρόνου δυναμώνουν την 
παρουσία και τη δραστηριότητά τους για την Αρκαδία. 

Η θεματολογία του συνεδρίου αναφέρεται σε μεγάλο μέρος του στρατηγικού μας 
σχεδιασμού, γεγονός το οποίο επίσης αποδεικνύει, τόσο την ορθότητά του, όσο και την αλληλεπίδρασή 
του με τους ανθρώπους, είτε βρίσκονται στην πατρίδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Οι πολιτικές, 
άλλωστε, πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά στην Αρκαδία 
στοχεύουν πρώτα και κύρια στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, το οποίο σημαίνει ότι μέριμνά 
μας είναι πρώτα και κύρια οι άνθρωποι. 

Η κινητοποίηση και το εύρος της δραστηριότητας των απανταχού της γης Αρκάδων αποκαλύπτει 
αναμφίβολα τον αγνό πατριωτισμό τους, ο οποίος τους κινητοποιεί να προσφέρουν ό,τι καλύτερο 
διαθέτουν στην πατρώα γη και ο οποίος αποτελεί τον ασφαλέστερο οδηγό για την ανόρθωση της χώρας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι άοκνα μαζί σας για 
την αειφόρα ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της Αρκαδίας. 

Πέτρος Τατούλης 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, 

Σας καλωσορίζω στην πατρίδα μας, στη μυθική μας Αρκαδία, που έχει αγαπηθεί και 
υμνηθεί όσο λίγοι τόποι στην οικουμένη.

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση παρακολουθούμε την πρόοδο και την ευημερία σας 
και νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια για εσάς διαπιστώνοντας πως την Αρκαδία την 
κουβαλάτε πάντα μέσα σας κι αυτή την αγάπη και το πάθος σας για τον τόπο μας τα έχετε 
κληροδοτήσει και στην επόμενη γενιά!

Την αγάπη σας, όμως, την αποδεικνύετε και εμπράκτως. Έχετε βοηθήσει και πάντοτε 
θα βοηθάτε ώστε να γίνει ο τόπος μας καλύτερος. Όπως κι έγινε! Και πλέον η Αρκαδία 
είναι το στολίδι της Πελοποννήσου, που όλο και πιο πολλοί επισκέπτες έρχονται για 
να ανακαλύψουν τους θησαυρούς της, να θαυμάσουν τον τόπο όπου για πρώτη φορά τα βουνά του 
είδαν το φως κι από εκεί ξεπήδησε ο πρώτος άνθρωπος. Με δέος περπατούν στα ίδια μονοπάτια που 
περιπλανιόταν ο θεός Πάνας κι έτρεχαν οι νύμφες και καταλήγουν να επισκέπτονται τον τόπο μας ξανά και 
ξανά και να τον κάνουν και δικό τους τόπο. 

Όλα αυτά τα καταφέραμε μαζί με τη δικιά σας πολύτιμη βοήθεια. Η αγάπη μας για τη γενέθλια γη μας είναι 
ατέρμονη και δε θα σταματήσουμε ποτέ να της προσφέρουμε ανιδιοτελώς.

Εύχομαι το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων να επιτύχει τους στόχους του και να είναι από τα 
πιο πετυχημένα και αποτελεσματικά.

Σας ευχαριστούμε που ποτέ δεν ξεχνάτε τον τόπο σας. 

Γιατί η Αρκαδία δεν είναι τόπος, είναι Ιδέα!

Ευάγγελος Γιαννακούρας
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Καλωσορίζουμε στην Τρίπολη στην καρδιά της Αρκαδίας, όλους εσάς τους συμπατριώτες 
μας, που δε λησμονήσατε την πατρίδα και καταφέρατε να διαδώσετε τα ιδανικά της στα 
πέρατα του κόσμου. 

Απανταχού Αρκάδες, Φίλες και φίλοι, 

Ο Απόδημος Ελληνισμός, ή πιο εύστοχα ο Ελληνισμός της Διασποράς, αποτελεί 
διαχρονικά μια από τις πιο δυναμικές εκφράσεις του ελληνισμού. 

Η διεξαγωγή ενός ακόμα Παγκόσμιου Συνεδρίου Απόδημων Αρκάδων τιμά την Τρίπολη 
και αποδεικνύει περίτρανα ότι η αγάπη για την Πατρίδα και η προσπάθειά σας για 
πρόοδο και ευημερία δεν σταματά ποτέ. 

Η έμπρακτη θέλησή σας για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τόπου μας αλλά και 
η ανάγκη της αλληλεπίδρασης για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις νέες γενιές των Ελλήνων, 
γίνεται σήμερα πιο μεγάλη από ποτέ και μας αφορά όλους.

Μαζί θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας συνδέοντας τον ελληνισμό 
και τα πιστεύω μας με κάθε γωνιά του πλανήτη, ανακαλύπτοντας νέες πολιτιστικές και οικονομικές 
δυνατότητες σε μια τόσο δύσκολη εποχή που δεν αφήνει κανέναν μας ανεπηρέαστο. 

Είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς τους Αρκάδες που ξενιτευτήκατε, διαπρέψατε και διακριθήκατε 
σε ό,τι καταπιαστήκατε. Είμαστε περήφανοι για την τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων της διασποράς, 
που κρατά τις παραδόσεις μας ζωντανές αλλά και για όλους τους νέους που παλεύουν για τα δικά τους 
πιστεύω και ένα διαφορετικό αύριο.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Απόδημων Αρκάδων και 
θέλω να γνωρίζετε πως θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια διατήρησης των σχέσεων και της 
επικοινωνίας με την πατρίδα. 

Σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και ευημερίας με κύριο στόχο τη νέα γενιά. 

Με αισιοδοξία και στοχευμένες δράσεις για ουσιαστική συνεργασία.

Δημήτρης Παυλής 
Ο Δήμαρχος Τρίπολης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων συμπίπτει με μία παρατεταμένη περίοδο 
διεθνούς αστάθειας και αβεβαιοτήτων. Η διαφαινόμενη ανεύρεση κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η εμπλοκή ισχυρών 
συμφερόντων εντείνουν τους ανταγωνισμούς. Και εξ αυτού του λόγου, ο τουρκικός 
επεκτατισμός εξακολουθεί να συνιστά στρατηγική απειλή για τον Ελληνισμό, για την 
αντιμετώπιση της οποίας η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής είναι αναγκαία.

Ταυτόχρονα, το 9o Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων συμπίπτει με την 
προοπτική απαλλαγής της χώρας από τις μνημονιακές πολιτικές και τη σκληρή 
επιτροπεία. Αυτό σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα, που πρέπει να συνιστά αλλαγή 
του παραγωγικού υποδείγματος και όχι επιστροφή στο παρελθόν της διαπλεκόμενης 
διαφθοράς που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Η ανάκτηση περιθωρίου ελευθερίας 
κινήσεων θα επιτρέψει να αρθούν αδικίες, να αποκατασταθούν ισορροπίες και να δημιουργηθούν 
συνθήκες, ώστε στη νέα φάση να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αναπτυξιακής δυναμικής και κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 

Η Αρκαδία είναι μία από τις πλέον μειονεκτικές και υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Όμως, διαθέτει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως την ανόθευτη φύση, το φυσικό κάλλος, πρόσφορες κλιματολογικές 
και εδαφολογικές συνθήκες, τη μυθολογία, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό. 
Αυτά, αν αξιοποιηθούν, μπορούν να καταστούν αναπτυξιακές αιχμές στα πεδία της κτηνοτροφίας, της 
παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων συνδυαστικά με τη μεταποίησή τους και την παροχή 
ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών θεματικού χαρακτήρα και να της δώσουν προοπτική. 

Οι Αρκάδες, όπου γης, αποτελούν ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, που, αν εμπλακεί ενεργά στα αρκαδικά 
δρώμενα, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να αναδείξει 
την αρκαδική «ταυτότητα» και να την μετασχηματίσει σε πεδίο αναπτυξιακών δράσεων. Η συμβολή 
τους στην ανάπτυξη της Αρκαδίας συνίσταται στην ενεργοποίηση του επιχειρηματικού δαιμονίου και 
των πατριωτικών αισθημάτων τους, ώστε η Αρκαδία να γίνει δέκτης και συμμέτοχος των παραγωγικών 
πρωτοβουλιών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων πρέπει και μπορεί να αποτελέσει 
σταθμό για την περαιτέρω σύνδεση του Αρκαδικού Ελληνισμού της διασποράς με τις ρίζες του, το 
συντονισμό και την αναβάθμιση της συλλογικής προσπάθειας των Αρκάδων της Ελλάδας και των Αρκάδων 
της ομογένειας για την προώθηση των δικαίων του Ελληνισμού, την πρόοδο και προκοπή της Αρκαδίας. 

Γιώργος Η. Παπαηλιού
Δικηγόρος - Διδάκτορας Νομικής

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ευγενική σας πρόσκληση στο 9ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων, με τη συμμετοχή των Παναρκαδικών 
Ομοσπονδιών Ελλάδος, Αυστραλίας, Η.Π.Α και Καναδά, οι οποίες συναπαρτίζουν το 
Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο.

Έχοντας παρακολουθήσει επισταμένως το έργο τόσο του Παγκόσμιου Συμβουλίου όσο 
και των κατά τόπους Ομοσπονδιών, θεωρώ ότι οι προσπάθειές σας προσφέρουν τα 
μέγιστα στην προώθηση της ιδιαίτερης πατρίδας μας σε όλους τους τομείς.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που η φετινή διοργάνωση θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
νεολαία, αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Η νέα γενιά αποτελεί ένα τεράστιο 

κεφάλαιο για την πατρίδα μας και δυστυχώς έχει δεχθεί μεγάλο μέρος από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δυνάμεις 
μας, προκειμένου να αποτρέψουμε τη «φυγή» των νέων μας από την πατρίδα. Οφείλουμε με κάθε τρόπο 
να τους προσφέρουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η πατρίδα μας και κυρίως η Αρκαδία μας να μην 
είναι απλώς τόπος καταγωγής αλλά τόπος επιλογής τους, στον οποίο θα μπορούν να ευημερούν και να 
προοδεύουν.

Είμαι βέβαιος πως από τις εργασίες του συνεδρίου θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και ουσιαστικές 
προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για σημαντικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως ο τουρισμός, 
ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα κτλ.

Στην κατεύθυνση αυτή θα συνδράμουν ουσιαστικά οι απόδημοι Αρκάδες, οι οποίοι αποτελούν ένα από 
τα πλέον υγιή κύτταρα του Ελληνισμού. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την καθαρή ματιά τους και 
την αποδεδειγμένη αγάπη τους για την Πατρίδα μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο να ξαναβρεί η 
Ελλάδα το δρόμο της και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη.

Με κινητήριο δύναμη αυτά που μας ενώνουν, την κοινή μας καταγωγή και την αγάπη μας για την Αρκαδία, 
θα κάνουμε τα πάντα ώστε η ιδιαίτερη πατρίδα μας να αποκτήσει και πάλι στη συνείδησή μας αλλά και 
στην πράξη τη θέση που της αξίζει: Πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις και τις επιτυχίες!

Κώστας Βλάσης
Βουλευτής Αρκαδίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αγαπητοί συντοπίτες, Αρκάδες από κάθε γωνιά της γης, 

Σας καλωσορίζω στην κοινή μας ιδιαίτερη πατρίδα, στην Αρκαδία, και σας εύχομαι μία 
ευχάριστη διαμονή, αλλά και επιτυχία στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων. 

Σε μία εποχή δύσκολη για την πατρίδα μας, κατά την οποία η οικονομική κρίση έχει 
πλήξει βαριά όχι μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά και κάθε ελληνική οικογένεια, ενώ 
παράλληλα οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας πλήττονται από λάθη και αβλεψίες 
των κυβερνώντων, ο τόπος μας έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τη συμβολή σας, 
την παρουσία σας, τη δραστηριοποίησή σας για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη 
δύσκολη αυτή συγκυρία. 

Ο τόπος μας, η Αρκαδία, είναι ένας τόπος ευλογημένος: για τις ομορφιές του, για την 
πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά, για την ανεξάντλητη ιστορία του, για τους σπουδαίους ανθρώπους 
του. Ανθρώπους, που δε λύγισαν ποτέ και δεν παραιτήθηκαν μπροστά στις δυσκολίες. Ανθρώπους που 
έδιναν μάχες και κέρδιζαν, εδώ, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε χώρα της Ευρώπης, σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. 

Γιατί οι Αρκάδες, είμαστε παντού, εργαζόμαστε σκληρά παντού, στηρίζουμε τις οικογένειές μας, 
αγωνιζόμαστε, πετυχαίνουμε. Βγάζουμε νέες ρίζες, δημιουργούμε, χτίζουμε ένα στέρεο παρόν και ένα 
δυναμικό μέλλον για τα παιδιά μας. Όμως πάντα, ένα κομμάτι της καρδιάς μας είναι εδώ, στην Αρκαδία. 
Πάντα το όνειρο είναι να γυρίσουμε πίσω, στα πατρογονικά μας εδάφη. Να φέρουμε κάτι εδώ, να 
ξαναχτίσουμε εδώ, να δώσουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο.

Ως Βουλευτής Αρκαδίας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά σας 
στην ανάδειξη του Ελληνισμού, και κυρίως της τοπικής μας ιστορίας, της παράδοσης και των εθίμων μας 
σε κάθε γωνιά της γης, όπου ζείτε με τις οικογένειές σας, αλλά και ταυτόχρονα, για όσα προσφέρετε 
στην Αρκαδία και στους ανθρώπους που ζουν και αγωνίζονται εδώ. Η συμμετοχή και η συνεισφορά σας 
είναι πολύτιμες. 

Δεχθείτε λοιπόν τις θερμότερες ευχές μου για την επιτυχία του 9ου Παναρκαδικού Συνεδρίου Απόδημων 
Αρκάδων, τα συμπεράσματα του οποίου αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Βουλευτής Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ἀγαπητοὶ ξενιτεμένοι Ἀρκάδες Ἀδελφοί, 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεως σας στήν Ἑλλάδα καὶ τήν πραγματοποίηση 
τοῦ Συνεδρίου σας στήν Τρίπολη σπεύδω νά σᾶς ὑποδεχτῶ νά σφίξω τό 
χέρι σας καὶ νά σᾶς πῶ: «Ἀδελφοί μου καλῶς ἤλθατε στήν Ἑλλάδα καὶ στήν 
Ἀρκαδία μας».

Ἡ ἐπίσκεψις σας ἐδῶ καὶ ἡ πραγματοποίησις τοῦ Συνεδρίου σας στήν Τρίπολη 
δείχνει πόσο εἶστε συνδεδεμένοι μέ τίς ρίζες τῆς φυλῆς μας καὶ πόσο ἡ ὀρεινή 
γῆ τῶν πατέρων μας βρίσκεται πάντα μέσα στίς καρδιές σας.

Τοῦτο εἶναι μεγάλη ἀνάγκη σήμερα. Μέσα στήν παγκόσμια σύγχυση τῶν 
πνευμάτων καὶ πραγμάτων, ποὺ ζοῦμε, ἡ πατρίδα εἶναι ή δύναμίς μας. 

Οἱ δεσμοί τῶν ἀνθρώπων μέ τή θρησκεία μας, μέ τήν ἱστορία μας, μέ τή γλῶσσα μας καὶ 
τίς παραδόσεις μας, τά στοιχεία αὐτά πού ἀποτελοῦν τὴν Ταυτότητά μας, ἀποκτοῦν ὅλο 
καὶ μεγαλύτερη σημασία, γιατί ἀποτελούν τὶς ἄγκυρες ὅλων μας μέσα στόν κόσμο τῆς 
ἀσταμάτητης ἀλλαγῆς καὶ τῆς περιρρέουσας ἀβεβαιότητας στόν ὁποῖον ζοῦμε καὶ στόν 
ὁποῖον θά ζήσουν καὶ τά παιδιά καὶ τά εγγόνια μας. 

Καλῶς ἤλθατε ἀδελφοὶ στήν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀρκαδία μας καὶ ὁ Χριστός μαζί σας.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

† Ὁ Μητροπολίτης 
Μαντινείας καί Κυνουρίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



13

ARCADIA IN THE WORLD

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀγαπητοί καί σεβαστοί μου Κύριοι, Ὅσοι διοργανώσατε τό σπουδαῖο αὐτό, 
κατά τό περιεχόμενό του, 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Ἀποδήμων Ἀρκάδων 
μέ τή συμμετοχή τῶν Ὑψηλῶν κεκλημένων Σας, 

Ἐγώ, Ἐπίσκοπος τῶν τμημάτων Γορτυνίας καί Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας, δέν 
ἔχω τήν τιμή νά κατάγομαι ἀπό τήν ἔνδοξο αὐτή ἐπαρχία, ἀλλά, ὑπηρετῶν 
συμπληρωμένη δεκαετία τόν ἡρωϊκό αὐτό τόπο, ἀγάπησα αὐτόν ὡς ντόπιος 
ἄνδρας καί θέλω νά θυσιάζομαι εἰς τήν ἐκτέλεση τῶν ἱερῶν ποιμαντικῶν μου 
καθηκόντων ὑπέρ τῶν εὐγενῶν χριστιανῶν τῆς Μητροπόλεώς μου• χαίρομαι, 
δέ, ὅταν ἀκούω καί βλέπω ὅσα ὡραῖα διοργανώνονται διά τήν πνευματική 
καί πολιτιστική, ἀλλά καί ὑλική ἄνοδο τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἔτσι, χάρηκα πολύ 
γιά τό Συνέδριό Σας, τό ὁποῖο, ὅπως τό φαντάστηκα ἀπό τήν πρόσκλησή Σας, 
θά εἶναι ὑπέροχο καί θά ἀποδώσει καρπούς γιά τό καλό τῆς Ἀρκαδίας μας, καρπούς τούς 
ὁποίους θά γεύεται καί ἡ μέλλουσα γενεά. 

Ἀλλά, καλοί καί σεβαστοί μου Κύριοι, τήν Κυριακή 22α Ἰουλίου, ἐπίσημο ἡμέρα ἐνάρξεως 
τοῦ Συνεδρίου Σας, ἔχω ἤδη προγραμματίσει ποιμαντική μου ἐπίσκεψη εἰς Κοντοβάζαινα 
διά θλιβερό μου καθῆκον, συμμετοχῆς μου εἰς πένθος θλιμμένης οἰκογένειας, μέ παρουσία 
τῶν ἐπιτοπίων κατοίκων, τήν ὁποία ὑποχρέωση δέν μπορῶ νά παραθεωρήσω. Ἀλλά στό 
Συνέδριο θά εὑρίσκεται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς πρωτευούσης τῆς Ἀρκαδίας καί 
τοῦ κυρίου τμήματος αὐτῆς Κος Κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τόν Ὁποῖο ἐγώ εὐλαβοῦμαι ἀπολύτως 
καί ταυτίζομαι εἰς τίς ἰδέες καί τά φρονήματά Του. Μέ τήν δική Του, λοιπόν, παρουσία 
ἐκπροσωποῦμαι καί ἐγώ. Θεωρήσατε, παρακαλῶ, καί ἐμέ, καρδιακῶς παρόντα εἰς τό δυναμικό 
Σας Συνέδριο. Ἔχω, ὅμως, τήν καλή ἐλπίδα κάποια ἡμέρα τοῦ οκταημέρου τοῦ Συνεδρίου νά 
μετάσχω καί ἐγώ, ἐρχόμενος εἰς Τρίπολη μέ τήν ἄδεια τοῦ Ἐπισκόπου αὐτῆς, Μητροπολίτου 
Μαντινείας καί Κυνουρίας Κου Κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ δέ νά παρακαλέσω καί 
νά ἱκετεύσω νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ Μητρόπολη τοῦ τμήματος Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
εἶναι πτωχή, εἶναι πτωχοτάτη πασῶν, ἔχω πολλούς γέροντας τῶν διακοσίων περίπου χωρίων 
καί συνοικιῶν νά φροντίσω καί ὑποδείξατέ μου, λοιπόν, τρόπους καί παράσχετέ μου μέσα 
πρός διευκόλυνσή μου. 

Εὔχομαι ἐγκαρδίως τήν λαμπρά ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Σας γιά τό καλό καί 
τήν ὠφέλεια τῆς ἀγαπητῆς μας Ἀρκαδίας. 

Μέ τιμή καί εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως  

ΙΕΡΕΜΙΑΣ



14

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος,

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι και παρευρισκόμενοι,

Αγαπητά μέλη της Ομοσπονδίας, Φίλες και Φίλοι,

Για μένα προσωπικά και εκτιμώ για πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο, η Αρκαδία, 
αποτελεί πηγή έμπνευσης. Είναι ένας τόπος διαρκούς επιστροφής. Η διατήρηση της 
ταυτότητας σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της τοπικής συνείδησης είναι στοιχεία, 
πάνω στα οποία πρέπει να στηριχθεί πρωτίστως η τουριστική πολιτική. Ο πολιτισμός, 
το περιβάλλον, η ανάπτυξη, αποτελούν το τρίπτυχο και τη βάση πάνω στην οποία 
στηρίζεται η σύγχρονη αντίληψη για την τουριστική ανάπτυξη γενικότερα της χώρας. 
Αυτά λοιπόν τα τρία στοιχεία υπάρχουν σε πλεόνασμα στην ευλογημένη γη της Αρκαδίας. 

Στην Αρκαδία, ο Θεός, η Ιστορία και η Φύση υπήρξαν ιδιαίτερα γενναιόδωροι σε προσφορά. Τα πάντα 
έχουμε και με ιδιαίτερη ικανοποίηση και περηφάνια σημειώνω ότι αυτόν τον καιρό καλλιεργείται και η 
υπευθυνότητα και η συνείδηση. Η Αρκαδία αποτελεί πραγματικά ένα από τα σπάνια παραδείγματα για την 
πλουσιοπάροχη ιστορία της. Ο πολιτισμός της είναι ιδιαίτερα έντονος και ζωντανός. Όπου και να διαβείς, 
σκοντάφτεις πάνω σε ερείπια επτά τουλάχιστον περιόδων πολιτισμού. 

Δύσκολο να επιλέξει κανείς να αναφερθεί αποσπασματικά και μεμονωμένα σε κάτι… από τη μια τα 
πολλά μοναστήρια, που πραγματικά καθιστούν αυτόν τον τόπο ιδιαίτερα ελκυστικό από την άποψη του 
θρησκευτικού τουρισμού. Από την άλλη τα χωριά μας, που έχουν κρατήσει ανέπαφη την ταυτότητά τους 
στο πέρασμα των χρόνων και που τώρα πλέον οι νεότεροι ξαναγυρίζουν πίσω με πολλή αγάπη για την 
οικογένεια, αναζητώντας τις ρίζες τους και τα ανακαινίζουν. Τα πολυπληθή μνημεία και αξιοθέατα που 
κυριολεκτικά κόβουν την ανάσα πολλών επισκεπτών. Οι πανέμορφες παραλίες, τα υψηλής ποιότητας 
καταλύματα και καταστήματα… 

Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια ολοένα και εντονότερα. Η Αρκαδία 
γίνεται ελκυστική. Τα μεγάλα έργα υποδομής την έφεραν και τη φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στα αστικά 
κέντρα. Η Αρκαδία μπορεί και ήδη αναπτύσσεται τουριστικά. 

Δεν αρκούν οι μεμονωμένες προσπάθειες του καθενός μας. Δεν αρκεί η αποσπασματική πολιτική, με μικρές 
και τοπικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ένα master plan, ώστε να εξεταστούν συνολικά οι δυνατότητες, να 
εντοπιστούν και από κοινού να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες σε υποδομές, να αναπτυχθούν από κοινού 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Χρειάζεται να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη, μια κοινή, σε όλους τους 
τομείς, πορεία. 

Σήμερα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες του κόσμου, Έλληνες και ξένοι, αναζητούν προορισμούς που 
θα διασταυρώνουν την απλότητα με την ουσία, την κουλτούρα με τον πολιτισμό, το περιβάλλον με τη 
φύση, την ποιότητα με τις ανθρώπινες αξίες. Η Αρκαδία είναι και αποτελεί υποχρέωση όλων μας να γίνει 
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Παναγιώτης Κ. Μαντάς 
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες της οικουμενικής Αρκαδίας, 

Η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Αρκαδία, είναι ένας τόπος φημισμένος, προικισμένος με την 
πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική αξία του ονόματός της, που υπερβαίνει τα στενά 
γεωγραφικά της όρια και την καθιστά παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Όλοι οι Αρκάδες, είτε ζούμε σε κάποιο χωριό της Γορτυνίας, της ορεινής καρδιάς της 
Αρκαδίας, είτε ζούμε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, είτε ακόμα κι αν ζούμε σε 
κάποια άλλη χώρα, έχουμε συναίσθηση αυτής της αξίας και αναφερόμαστε σε αυτήν.

Η Αρκαδία με το πλούσιο και πολύμορφο φυσικό περιβάλλον, τα όμορφα χωριά με 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την ιστορία της από την αρχαιότητα μέχρι τα νεώτερα 
χρόνια, την πολιτιστική της παράδοση, αλλά και τους ανθρώπους της, αποτελεί το 
ισχυρό συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε προσωπικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αρκαδίας αποτελούν τα συστατικά της αναπτυξιακής μας ταυτότητας, 
για την ισόρροπη, αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας με την αξιοποίηση όλων αυτών των 
πόρων με τους οποίους μας έχει προικίσει ο τόπος μας.

Οι συμπατριώτες μας, όπου και αν κατοικούν, οι Αρκάδες της οικουμένης, με την σταθερή τους αναφορά, 
αλλά και την έμπρακτη στήριξή τους στην ιδιαίτερή μας πατρίδα αποτελούν το έμψυχο δυναμικό μας, 
απαραίτητο για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας, αντάξιο της φήμης της Αρκαδίας.

Γιάννης Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Σύνεδροι,

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Το φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων έρχεται σε μια κομβικής σημασίας 
στιγμή, κρίσιμη για την πρόοδο τόσο της Αρκαδίας όσο και γενικότερα της χώρας στον 
τομέα της οικονομικής ανάπτυξης.

Περιμένουμε το Συνέδριο, που μόλις ξεκινά, τις εργασίες του να συμβάλει σε τρία, 
για όλους μας, ως Έλληνες και ως Αρκάδες, σημαντικά πεδία: στην καταλογογράφηση 
συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την Αρκαδία· σε δέσμη προτάσεων που θα 

συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια της χώρας για ανάταξη της οικονομίας· και τρίτον και διόλου 
υποδεέστερο, στην ενίσχυση των άρρηκτων ηθικών δεσμών μεταξύ των ανά την οικουμένη απόδημων 
Αρκάδων και της μητέρας πατρίδας.

Περιμένω κι εγώ με ενδιαφέρον τις εργασίες του συνεδρίου και εύχομαι οι στόχοι του να επιτευχθούν με 
τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Διονύσης Παπαδόπουλος 
Δήμαρχος Μεγαλόπολης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη τιμή απευθύνω τον χαιρετισμό μου στο 9° Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων 
Αρκάδων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι διοργανώνονται συνέδρια σε όλη τη χώρα με 
σκοπό την εύρεση και προώθηση εκείνων των δημόσιων πολιτικών, που θα αναδείξουν 
τους εκάστοτε Δήμους μας σε διάφορους τομείς ανάπτυξης.

Μείζονος σημασίας αποτελεί και το εν λόγω συνέδριο, στο οποίο οφείλουμε να 
προκρίνουμε εκείνο το αναπτυξιακό μοντέλο που αρμόζει στην Αρκαδία πρωτίστως 
στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και των προοπτικών της καθώς και στους 
σημαντικότατους τομείς του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας και της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.

Εύχομαι μέσα από τη δική μας κινητοποίηση, το σοβαρό και συντεταγμένο διάλογο και τις στοιχειοθετημένες 
προτάσεις να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε από κοινού ένα μοντέλο διαρκούς ανάπτυξης της Αρκαδίας 
και ενδυνάμωσης των δεσμών όλων των Αρκάδων ανά την Οικουμένη. Ας αποτελέσει ουσιαστικό στόχο 
και μέλημά μας η εποικοδομητική προσπάθεια προώθησης των πλεονεκτημάτων αυτού του πλούσιου 
τόπου!

Χαράλαμπος Λυσίκατος
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αγαπητοί Αδελφοί Αρκάδες & Σύνεδροι,

Χαιρετίζω το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων και τις εργασίες του, το οποίο πραγματοποιείται 
στην ιστορική Τρίπολη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Προέδρους των Ομοσπονδιών και τα Διοικητικά τους Συμβούλια, 
για τη συμβολή τους στην επίτευξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου. Με Αρκαδική αγάπη, δυναμισμό, 
προσφορά και χρόνο, συνέβαλαν για τα καλύτερα.

Συνεχίζουμε με ευθύνη, αγάπη για το νέο γίγνεσθαι, καθώς οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά 
μας, στα εγγόνια μας και στις νέες γενιές, αλλά και στους προγόνους μας, να συνεχίζουμε το μέλλον με 
ασφάλεια και νέες πρωτοβουλίες.

Το χρέος μας είναι Αρκαδικό. Θα προχωρήσουμε με νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις της εποχή 
μας, γόνιμα, δημιουργικά, με έμπνευση, παρουσία, συμμετοχή, ευθύνη και υπομονή. Συνεχίζουμε 
αταλάντευτοι στις αξίες και στην ιστορία που έγραψαν οι πρόγονοί μας.

Η Αρκαδία δεν τελειώνει στα γεωγραφικά της σύνορα. Φτάνει μέχρι εκεί που ζει και ο τελευταίος Αρκάς 
της διασποράς, εδώ στις ΗΠΑ, και παντού, όπου γης.

Στις εποχές που ζούμε περιορίζεται η διαθεσιμότητα των διεθνών οικονομικών κεφαλαίων. Υπάρχει, 
όμως, ένα πολύτιμο διεθνές αλλά και εθνικό κεφάλαιο που είναι ανεξάντλητο. Και αυτό δεν είναι άλλο 
από τον απόδημο Ελληνισμό, που σταθερά στέκεται δίπλα και στην Ελλάδα.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και τις εποικοδομητικές αποφάσεις του.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Παπαντωνίου
Πρόεδρος Pan Arcadian Federation of America
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες Αρκάδες,

Με αισθήματα χαράς και πατριωτικής συγκίνησης χαιρετίζω τις εκδηλώσεις του 9ου 
Παγκοσμίου Παναρκαδικού Συνεδρίου και συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Συνεδρίου για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν να 
οργανώσουν αυτό το παγκόσμιο γεγονός.

Η μεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση ανανεώνει τις σχέσεις ανάμεσα στους συμπατριώτες 
μας και ενισχύει τους δεσμούς με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με την γενέθλια γη, την 
Αρκαδία. Πιστοποιεί την ανωτερότητα των Αρκάδων στη δημιουργική δράση, στην 
εργατικότητα και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το σημερινό γεγονός μας επιβάλλει να στρέψουμε την σκέψη μας προς όλους αυτούς 
και αυτές που για κάποιο λόγο έφθασαν στις μακρινές χώρες και ρίζωσαν, προόδευσαν και πρόκοψαν. 
Παρά τα πολλαπλά προβλήματα, γεμάτοι αισιοδοξία και εγκαρτέρηση, πλημμυρισμένοι από ευγενικά 
οράματα και προσδοκίες, αναδείχθηκαν σε καταξιωμένους οικογενειάρχες και σε δραστήριους πολίτες 
στις νέες τους κοινωνίες. Η δυναμική τους παρουσία καταξιώνει την Ελληνική και την Αρκαδική τους 
ταυτότητα με τη διατήρηση των παραδόσεων, την πνευματική και πολιτιστική προσφορά όπου και να 
δραστηριοποιούνται.

Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν όλους μας να αισθανόμαστε θαυμασμό και εκτίμηση για ό,τι 
δημιουργήσαμε.

Η μακροχρόνια παραμονή μας σε ξένες χώρες και πολιτισμούς μας έδωσε ανεκτίμητες εμπειρίες και 
γνώσεις τις οποίες μπορούμε να ενώσουμε και να δημιουργήσουμε όσα οραματιζόμαστε για την ανάπτυξη 
της γενέθλιας Αρκαδίας στον Τουρισμό, στην πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά, στη 
βελτίωση της επικοινωνίας με τους ανά τον κόσμο Αρκαδικούς Οργανισμούς, στην ίδρυση - διασύνδεση 
και υποστήριξη της Παγκόσμιας Παναρκαδικής Νεολαίας. 

Της νεολαίας μας που είναι το πολυπόθητο ζητούμενο της συνέχειας και του μέλλοντος.

Εύχομαι ολόψυχα το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αρκάδων να αποτελέσει σταθμό επιτυχιών και 
απεριόριστης προόδου όλων των δυνάμεων των απανταχού Αρκάδων.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ

Αγαπητά Αδέλφια,

Εκ μέρους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας του Καναδά, θα ήθελα από καρδιάς να 
σας καλωσορίσω στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων, και εύχομαι οι 
εργασίες του συνεδρίου να είναι καρποφόρες και εποικοδομητικές για το μεγαλείο του 
Αρκαδισμού.

Η Αρκαδία από τους αρχαίους χρόνους, αν και μεγαλοπρεπής, είναι τραχιά και σκληρή. 
Λόγω αυτού, οι άνθρωποί της έπρεπε να μάθουν να εργάζονται σκληρά για να είναι σε 
θέση να παρέχουν στις οικογένειές τους. 

Αυτά τα ποιοτικά χαρίσματα της σκληρής δουλειάς και της επιμονής είναι αυτά που μας 
έχουν ενσταλάξει οι γονείς μας και οι πρόγονοί μας και τα οποία μας επιτρέπουν να 

πετυχαίνουμε και να μεγαλουργούμε σε όποια γωνιά της γης και αν βρισκόμαστε.

Αυτήν την εβδομάδα θα ακούσουμε διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και θα συναντηθούμε με τα αδέλφια μας 
από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Αυτό που πρέπει να πάρουμε από αυτή την εμπειρία είναι πώς μπορούμε 
να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από τα επαγγέλματα μας και 
από το παρελθόν μας και να τις αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ένα μέλλον, το οποίο 
είναι για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Από την εμπειρία αυτή πρέπει επίσης να πάρουμε το πώς να μετακινήσουμε αυτήν την ιερή γη, την 
πατρίδα μας, την Ελλάδα, σε μια νέα κατεύθυνση που θα είναι γεμάτη ευκαιρίες και ευημερία για τους 
ανθρώπους της.

Με Αρκαδικούς χαιρετισμούς,

Νικόλαος Μαντάς
Προεδρεύων

PANARCADIAN FEDERATION OF CANADA
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Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ 
Πρόεδρος Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωση Ομοσπονδιών

Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επιμέλεια κειμένων, Γραμματειακή στήριξη

Γενική Γραμματέας Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωση Ομοσπονδιών 

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ 
Ταμίας Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωση Ομοσπονδιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ
Σύμβουλος Οργάνωσης Συνεδρίου

Εκπρόσωπος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου 
- Ένωση Ομοσπονδιών -
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Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

09:00 - 12:00 Εγγραφή Αντιπροσώπων 

13:00 - 15:30 Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής 

17:00 - 19:30 Εγγραφή Αντιπροσώπων 

20:30 Δεξίωση Γνωριμίας και Καλωσορίσματος 

Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

10:00 Δοξολογία στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Τρίπολης, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ.Αλεξάνδρου

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων 
και Προκρίτων Τρίπολης. Έπαρση σημαιών Ελλάδας, Η.Π.Α. Αμερικής, 
Καναδά, Αυστραλίας και ανάκρουση Εθνικών ύμνων. Θα συμμετέχει 
Άγημα του Ελληνικού Στρατού και η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης

11:30 Έναρξη συνεδρίου

Αγιασμός από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Μαντινείας και 
Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρο, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία

Χαιρετισμός από τον κ. Βασίλειο Γιαννακάκο, Πρόεδρο του Παγκόσμιου 
Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωσης Ομοσπονδιών 

Χαιρετισμοί επισήμων

Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Πάνος Σκουρλέτης, Υπουργός Εσωτερικών

Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Δημήτρης Παυλής, Δήμαρχος Τρίπολης

Ευάγγελος Γιαννακούρας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας

Γιώργος Παπαηλιού, Βουλευτής Αρκαδίας

Κώστας Βλάσσης, Βουλευτής Αρκαδίας

Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας
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Γιάννης Γιαννόπουλος, Δήμαρχος Γορτυνίας

Διονύσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Παναγιώτης Μαντάς, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας 

Δημήτριος Αλεξόπουλος,  
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

Ανδρέας Παπαντωνίου,  
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής

Νικόλαος Μαντάς, Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά

21:00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση για την Ελληνική Παράδοση στην 
Πλατεία Άρεως

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

Προεδρείο Συνεδρίου:

Ένας εκπρόσωπος από τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αυστραλίας, 
Ελλάδας, Αμερικής και Καναδά. Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

1η Θεματική Ενότητα: 

Δημόσιες Πολιτικές και Οικονομική Ανάπτυξη στην Αρκαδία  
(Public Policies and Economic Growth in Arcadia)

09:30 Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και πολιτικές κινητροδότησης των 
επιχειρήσεων, Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομικών

09:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

09:50 Εθνικές Υποδομές στην Αρκαδία, Γιώργος Δέδες, Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

10:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:10 Ο σιδηρόδρομος στην Αρκαδία, Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
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10:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:30 Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Αρκαδία, Ιωάννης Μπουντρούκας, 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

10:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:50 Τουριστική ανάπτυξη και αειφορία στην Αρκαδία, Κωνσταντίνος 
Μαρινάκος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου

11:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:10 - 12:00 Forum - Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

12:00 Διάλειμμα

2η Θεματική Ενότητα 

Περιβάλλον (Environment)

Προεδρείο Συνεδρίου: 

Ένας εκπρόσωπος από τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αυστραλίας, 
Ελλάδας, Αμερικής και Καναδά. Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά

13:00 Το Κτηματολόγιο στην Αρκαδία, Παναγιώτης Λολώνης, Διευθυντής 
Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

13:15 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

13:20 Απόθεμα βιόσφαιρας στον Πάρνωνα, Μαρίνης Μπερέτσος, 
Διευθυντής της «Πάρνωνας α.ε., Αναπτυξιακή Πελοποννήσου»

13:35 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

13:40 Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη του Μαινάλου, Βασίλης 
Κουνέλης, εκπρόσωπος «Αεί Μαίναλον»

13:55 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

14:00 Ανάπτυξη περιηγητικού δικτύου στην Αρκαδία, Ιωάννης Λαγός, 
Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΑΙΝΑΛΟΝ»

14:15 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

14:20 Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική στο φυσικό περιβάλλον της Αρκαδίας, 
Ιωάννης Τσιαούσης, Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας»
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14:35 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

14:40 - 15:40 Forum - Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

18:30 Επίσκεψη στο Άστρος. Συνάντηση με τους Δημάρχους και φορείς της 
Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

Προεδρείο Συνεδρίου: 

Ένας εκπρόσωπος από τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αμερικής, 
Αυστραλίας, Ελλάδας και Καναδά. Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

3η Θεματική Ενότητα: 

Πολιτισμός και Εκπαίδευση στην Αρκαδία  
(Culture and Education in Arcadia)

09:30 Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Αρκαδία, Αθανάσιος Κατσής, 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

09:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

09:50 Η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Αρκαδία, 
Παναγιώτης Πετρόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

10:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:10 Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας 2010-2018: Το παρελθόν 
συναντά το μέλλον, Άννα Καραπαναγιώτη, Προϊσταμένη Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

10:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:30 Η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην Κυνουρία, Γιώργος Βλάσσης, 
εφημερίδα «Αρκαδικά Νέα»

10:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους
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10:50 Μουσείο Αστικής Ιστορίας Τρίπολης - Οικία Παϊσίου, Έλσα Παϊσίου 
- Τουρτσενίνοφ, Ασπασία Λούβη - Κίζη, Ερατώ Κουτσουδάκη 
- Γερολύμπου, Κέντρο Μελετών Αστικής Ιστορίας Τρίπολης - Οικία 
Παϊσίου (φορέας υπό σύσταση)

11:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:10 Γέφυρες Πολιτισμού - Η καταγραφή των προσωπικών ιστοριών 
μετανάστευσης από νέους της Αρκαδίας και νέους της ομογένειας 
μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, Κώστας Σπυρόπουλος, Διευθυντής 
κινηματογραφικού φεστιβάλ Arcadian Screenings

11:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:30 - 12:30 Forum - Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

12:30 Διάλειμμα

4η Θεματική Ενότητα: 

Υγεία, Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλεια στην Αρκαδία 
(Health, Social Politics and Security in Arcadia)

Προεδρείο Συνεδρίου: 

Ένας εκπρόσωπος από τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αμερικής, 
Αυστραλίας, Ελλάδας και Καναδά. Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής

13:30 Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αρκαδία, Γιώργος Γιαννόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

13:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

13:50 Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Πέτρος Τομάρας, Διοικητής 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου

14:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

14:10 Η προσφορά της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής στο 
Παναρκαδικό Νοσοκομείο, εκπρόσωπος Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Αμερικής

14:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους
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14:30 Ιδιωτικές δομές υγείας στην Αρκαδία, Κατερίνα Καρνιαδάκη, 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέντρου Αποκατάστασης και 
Αποθεραπείας «Παλλάδιον»

14:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

14:50 Η Αστυνόμευση στην Αρκαδία, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος 
Καμπύλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας

15:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

15:10 - 16:00 Forum - Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

18:30 Επίσκεψη στη Μεγαλόπολη. Συνάντηση με τον Δήμαρχο και φορείς 
της Μεγαλόπολης

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

Προεδρείο Συνεδρίου: 

Ένας εκπρόσωπος από τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αυστραλίας, 
Ελλάδας, ΗΠΑ και Καναδά. Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας

5η Θεματική Ενότητα: 

Αρκαδική Ομογένεια, Εξωτερική Πολιτική, ΜΜΕ και Νέα Γενιά

9:30 Ο ρόλος της Διασποράς στην Ελληνικότητα: το ιδεολογικό πλαίσιο, 
Δημήτρης Πλευράκης, Γενικός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

09:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

09:50 Ανάπτυξη εθνικού δικτύου του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, Δημήτρης Μαραγκός, Αθανασία Μεγρέμη, Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης - Επιχειρησιακή ομάδα πρωτοβουλίας «Γέφυρες 
Γνώσης και Συνεργασίας»

10:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:10 Ομογενειακό δίκτυο Αρκάδων στις ΗΠΑ, Φίλιππος Σωτηρόπουλος, 
επικεφαλής σχεδιασμού και οργάνωσης καταγραφής  Ελληνοαμερικανών 
Αρκάδων στις ΗΠΑ και επαναπατρισθέντων  από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα
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10:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:30 Δυνατότητες και προοπτικές κινητικότητας Νέων από και προς 
τους Απόδημους Αρκάδες, Ματίνα Κανάκη, Κύτταρο Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων Νέων

10:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

10:50 Δικτύωση των ομογενειακών ΜΜΕ με την Ελλάδα και αντιστρόφως, 
Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης 
Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ

11:05 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:10 Η ιστορία και η παρουσία των Αρκάδων στην Αυστραλία, Αναστάσιος 
Τάμης, εκπρόσωπος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

11:25 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:30 Η συμβολή της Αρκαδίας στην πολιτιστική διπλωματία της χώρας, 
Νικολέττα Πλατανίτη, Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

11:45 Χρόνος για ερωτήσεις από τους συνέδρους

11:50 - 13:00 Forum - Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

19:30 Πολιτιστική εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018
Ημέρα αφιερωμένη στον Αρκάδα μετανάστη 
(Το συνέδριο θα μεταφερθεί τιμητικά στην Πάτρα)

08:00 Αναχώρηση 
10:00 Άφιξη στην Πάτρα
10:20 Μουσείο Πάτρας

Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Καλωσόρισμα από την πρόεδρο του Μουσείου Πάτρας

Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου» 
10:35 Ξενάγηση στο Μουσείο υπό ξεναγού
11:15 Αναχώρηση για Αχαΐα-Κλάους. Άφιξη - ξενάγηση
12:30 Αναχώρηση για Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα. Υποδοχή και ξενάγηση από 

τον Αρκάδα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο
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14:00 Γεύμα
17:00 Κύριες εκδηλώσεις στις αίθουσες του Οργανισμού Λιμένος Πατρών 

(Ο.Λ.ΠΑ.)

Προεδρείο: Παπαγιαβής Παναγιώτης, πρόεδρος Γορτυνιακού 
Συνδέσμου Πατρών, Παπασωτηρίου Γεώργιος, πρόεδρος Αρκάδων 
Πάτρας, Αντωνόπουλος Νίκος, εκπρόσωπος Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας

Ανακοίνωση των χορηγών και ευχαριστίες

Προσφώνηση Σεβασμιότατου.

Χαιρετισμοί Αρχών και φορέων.

Κύρια ομιλία (συνοδευόμενη από διαφάνειες) «Η έξοδος των Αρκάδων 
στις Αγγλόφωνες χώρες και η Εθνογλωσσική ταυτότητα τους» 
του κεντρικού ομιλητή κ. Τάμη Αναστασίου τ. καθηγητή Κοινωνικής 
Γλωσσολογίας και Ιστορίας Ελλήνων Διασποράς στα Πανεπιστήμια 
Μελβούρνης και ΝOTRE DAME και νυν διευθυντή του Αυστραλιανού 
Ινστίτουτου Ελληνικών Ερευνών 

Ομιλία με θέμα «Πάτρα, πρώτη επιλογή Γορτυνίων στην εσωτερική 
μετανάστευση» του κ. Παναγιώτη Παπαγιαβή Πρoέδρου Γορτυνιακού 
Συνδέσμου Πατρών «ο Άγιος Γρηγόριος ο Ε’» 

Ομιλία με θέμα «Το λιμάνι της Πάτρας σήμερα και αύριο» του κ. 
Νικόλαου Κοντοέ, Προέδρου του Ο.Λ.ΠΑ.

Σε όμορο χώρο της κυρίας αίθουσας θα φιλοξενείται έκθεση 
φωτογραφίας σχετική με το θέμα

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο)

Γενική Συνέλευση 

Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωση Ομοσπονδιών - Λήψη 
Αποφάσεων

09:30 Εισήγηση Προέδρου Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου - Ένωση 
Ομοσπονδιών

09:50 Εισήγηση Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

10:10 Εισήγηση Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής 
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10:30 Εισήγηση Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

10:50 Εισήγηση Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά

11:10 Τοποθετήσεις Συνέδρων

12:00 Διάλειμμα 

12:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων

15:00 Ψηφοφορία - Λήψη Αποφάσεων επί της θεματικής του συνεδρίου

17:00 Πέρας Γενικής Συνέλευσης

Σάββατο 28 Ιουλίου 2018
(Δημητσάνα - Παλούμπα - Λαγκάδια)

09:00 Αναχώρηση από Τρίπολη

Μετάβαση στη Δημητσάνα - Επίσκεψη στο Μουσείο Υδροκίνησης

Μετάβαση στο Παλούμπα

Εγκαίνια έκθεσης στο Μουσείο Πλαπούτα

Γεύμα

Μετάβαση στα Λαγκάδια - Συνάντηση με τον Δήμαρχο και φορείς της 
Γορτυνίας - Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Δήμου Γορτυνίας

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018
(Αθήνα)

Επίσκεψη του Δ.Σ. του Παγκοσμίου Παναρκαδικού Συμβουλίου και των 
Προέδρων των Παναρκαδικών Ομοσπονδιών Αυστραλίας, Αμερικής, 
Ελλάδας και Καναδά στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
κ. Νικολάου Βούτση. 

Επίσης το Δ.Σ. θα επισκεφθεί και το γραφείο στην Αθήνα του Έλληνα 
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου.

Οι παραπάνω επισκέψεις έχουν ως σκοπό την ενημέρωσή τους επί των 
αποτελεσμάτων του Συνεδρίου και τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές τους σε 
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Υ Π Ο  Τ Η Ν  Α Ι Γ Ι ∆ Α  Τ Ο Υ

Μ Ε  Τ Η  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Τ Ω Ν

ΠΑ
ΓΚΟ

ΣΜΙΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ένω

ση Οµοσπονδιών

COUNCIL

WORLD PAN-ARCAD
IAN

United Federation

ET IN ARCADIA EGO

FOUNDED 1988

ET IN ARCADIA EGO

FOUNDED 1988

Χ Ο Ρ Η Γ Ο I  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι


