
 
 

Arcadia 
 

H LS/ARCHITECTURE&STRATEGIES, αναλαμβϊνει τη διεξαγωγό εργαςτηρύου ςτα 

πλαύςια τησ Ecoweek 2011 ςε ςυνεργαςύα με τη Διεθνό Αρκαδικό Εταιρεύα, με τύτλο: 

Arcadia 

 

Πρόκειται για τη μελϋτη του Κϋντρου Προβολόσ Του Παγκόςμιου Αρκαδικού 

Κεκτημϋνου, μια μετατροπό του Μαντινειακού Περιπτϋρου του αρχαιολογικού χώρου 

Αρκαδύασ και τησ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντα χώρου του.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το Κϋντρο Προβολόσ του Αρκαδικού Κεκτημϋνου εύναι ϋνα όργανο τησ Διεθνούσ 
Αρκαδικόσ Εταιραύασ για να φϋρει εισ πϋρασ μύα αποςτολό που θεωρεύ πρωταρχικό 
ανϊμεςα ςτουσ ςκοπούσ τησ: την καλλιϋργεια τησ ςυνεύδηςησ τησ πολιτιςτικόσ 
διϊςταςησ του χώρου, βαςικό προώπόθεςη για να αναπτυχθούν ςτην κοινωνύα και 
ϊλλεσ ςτϊςεισ καύριασ ςημαςύασ, όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτο περιβϊλλον, το ενδιαφϋρον για 
τη γνώςη του παρελθόντοσ και του παρόντοσ, η διαμόρφωςη τησ ιςτορικόσ ςυνεύδηςησ 
και ταυτότητασ, η μϋριμνα για τη διαφύλαξη τησ κληρονομιϊσ, η ςωςτό αξιοπούηςη των 
πόρων κϊθε τόπου, η αγϊπη για αυτϊ που μασ ανόκουν και ο ςεβαςμόσ ςτα ξϋνα. 

Η Αρκαδύα αποτελεύ προνομιακό χώρο από την ϊποψη τησ πολιτιςτικόσ τησ διϊςταςησ, 
εφόςον ςτη ςημαντικότατη ςυνειςφορϊ τησ ιδιοςυγκραςύασ και τησ ιςτορύασ τησ ςτη 
διαμόρφωςη του ελληνικού πολιτιςμού προςτύθεται και η εξύςου ςημαντικό ςυμβολό 
τησ ποιητικόσ εικόνασ τησ ςτη ςυγκρότηςη του ευρωπαώκού και οικουμενικού 
πολιτιςμού. Για αυτόν το λόγο Κϋντρο Προβολόσ του Αρκαδικού Κεκτημϋνου θα 
αποτελεύ μόνιμη ϋκθεςη και ςημεύο ενημϋρωςησ επύ τόπου και on line ςχετικϊ με τον 
ςκοπό τησ Εταιρεύασ που ςυνοψύζεται ωσ εξόσ:  

Μελϋτη, αξιοπούηςη και προβολό του Αρκαδικού Κεκτημϋνου ςε ϋνα τετρϊπτυχο με 
ϊξονεσ : 

1. την Αρκαδύα ωσ τόπου Μύθων και ιςτορύασ                                                             

2.τον Αρκαδιςμό ωσ αντύκτυπου ιδεών ςτον Δυτικό Πολιτιςμό                              

3.των Αρκαδιών του Κόςμου μϋςω διεθνούσ Αρκαδικού Δικτύου                          

4.τησ εφαρμογόσ των αξιών του Αρκαδικού Κεκτημϋνου ςτη ςημερινό εποχό ωσ 
απϊντηςη ςτα προβλόματα τησ ςύγχρονησ κοινωνύασ και φορϋα αειφόρου ανϊπτυξησ. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στόχοσ τησ μελϋτησ εύναι να επιτευχθεύ, μϋςω τησ ςχεδιαςτικόσ πρόταςησ, η καλύτερη 
δυνατό μετατροπό του Mαντινεικού Περιπτϋρου ςε χώρο προβολόσ του Αρκαδικού 
Ιδεώδουσ και εξυπηρϋτηςησ των επιςκεπτών, του αρχαιολογικού χώρου τησ Μαντινεύασ 
και η καλύτερη δυνατό διαμόρφωςη του  περιβϊλλοντα χώρου του. Μϋςα από την 
πρόταςη επιδιώκεται να γύνει φανερό ότι βαςικό μϋριμνα για τη διαμόρφωςη του 
Μαντινειακού Περιπτϋρου και του περιβϊλλοντοσ χώρου του, αποτελεύ η διαφύλαξη τησ 
κληρονομιϊσ  και η ςωςτό αξιοπούηςη των πόρων κϊθε τόπου, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο 
ςεβαςμό προσ το περιβϊλλον. 



 
 

Το τελικώσ διαμορφωμϋνο κτύριο θα αντανακλϊ τισ αρχϋσ και τισ αξύεσ του Αρκαδικού 
Κεκτημϋνου, με χρόςη παραδοςιακών υλικών ςε καινοτόμεσ εφαρμογϋσ και αιςθητικό, 
παρϋχοντασ ευελιξύα προςαρμογόσ ςτισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ, με ανοικτό οπτικό πρόςβαςη 
ςτον περιβϊλλοντα χώρο, ο οπούοσ αποτελεύ τον καμβϊ πϊνω ςτον οπούο θα 
αποτυπωθεύ η εικόνα που θα διατηρόςει ο επιςκϋπτησ μετϊ την περιόγηςη και την 
αναχώρηςη του. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Αντικεύμενο τησ μελϋτησ αποτελεύ η «Μετατροπό του Μαντινειακού Περιπτϋρου ςε 
Κϋντρο Προβολόσ του Αρκαδικού Ιδεώδουσ και Εξυπηρϋτηςησ Επιςκεπτών». Η μελϋτη 
αυτό διεξϊγεται ςτα πλαύςια ενόσ γενικότερου ςχεδιαςμού για ςημειακϋσ, όπιου 
χαρακτόρα παρεμβϊςεισ που ϋχουν ωσ ςτόχο την προςταςύα και την ανϊδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου τησ Μαντινεύασ.  
 
Οι ςυμμετϋχοντεσ καλούνται να προτεύνουν: 
 
1. Για την επιςκευό και διαρρύθμιςη του κτιρύου του Μαντινειακού Περιπτϋρου 
κατϊλληλη για να φιλοξενόςει τισ νϋεσ χρόςεισ του Κϋντρου Προβολόσ του Αρκαδικού 
Ιδεώδουσ και Εξυπηρϋτηςησ Επιςκεπτών. 
 
Ο χώροσ θα πρϋπει να διαμορφωθεύ κατϊλληλα ώςτε να περιλαμβϊνει τρεύσ ενότητεσ: 
• χώρο παροχόσ γνώςησ και πληροφοριών 
 •χώρουσ εξυπηρϋτηςησ επιςκεπτών  
• χώρουσ διοικητικόσ μϋριμνασ 
 
Αναλυτικότερα το κτιριολογικό πρόγραμμα του Κϋντρου Προβολόσ του Αρκαδικού 
Ιδεώδουσ και Εξυπηρϋτηςησ Επιςκεπτών προβλϋπει : 
 
1.Εκθεςιακό χώρο για μόνιμεσ και περιοδικϋσ εκθϋςεισ 
2.Πωλητόριο 
3.Αύθουςα προβολών 
4.Χώρο πολυμϋςων 
5.Κυλικεύο 
6.Χώροι WC γυναικών-ανδρών ΑμΕΑ 
7.Αποθηκευτικού χώροι υλικών και εκθεμϊτων 
8.Χώροσ ςτϋγαςησ των γραφεύων του Σωματεύου με : 
   α) Αύθουςα γραφεύων-ςυνεδριϊςεων  
   β) Βοηθητικούσ χώρουσ 
 
2.Για την διαμόρφωςη του  περιβϊλλοντα χώρου του Μαντινειακού Περιπτϋρου. 
Βαςικό μϋλημα ςτισ προτϊςεισ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντα χώρου, εύναι η 
δημιουργύα  «Αρκαδικού Κόπου» ςε ςυνδυαςμό με βοτανικό ςυλλογό και υπαύθρια 
ϋκθεςη αρχαιολογικών ευρημϊτων,  ανϊδειξη του Ι.Ν. Αγύασ Φωτεινόσ και ςημειολογικό 
ςύνδεςη με τον αρχαιολογικό χώρο τησ Αρχαύασ  Μαντινεύασ. 
 
 
Λύνα Στεργύου 
 
Ιδρύτρια, διευθύντρια 
LS/ARCHITECTURE&STRATEGIES 


