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Αγαπητοί Συµπατριώτες και φίλοι του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΠΠΠΚ), 

Στις 10 Απριλίου 2013,  σαράντα οκτώ (48) ιδρυτικά µέλη, συγκεντρωθήκαµε στα γραφεία της Ένωσης 
Λυκόσουρας στην Αθήνα και συνυπογράψαµε την ίδρυση του Σωµατείου "ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ". 
 
Σκοπός του Σωµατείου είναι:  
 
1. Η υποστήριξη των προσπαθειών ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΠΠΚ στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαίου 
Όρους και της Αρχαίας Παρασσίας που περιλαµβάνει περιοχές των Νοµών Αρκαδίας - Ηλείας – Μεσσηνίας. 

 2. Η ανάδειξη και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Παρράσιου Πάρκου. 

 3. Η ανάδειξη  προστασία και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του τοπίου και των 
γεωµορφολογικών σχηµατισµών της παραπάνω περιοχής 

 4. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη του τόπου 

 5. Η διοργάνωση παντός είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων, συµπεριλαµβανοµένων 
και των Λυκαίων Αγώνων 

 6. Η ίδρυση Μουσείων και Εκθετηρίων,  Ερευνητικών Κέντρων και ιδρυµάτων, όπως η Λυκαία Ακαδηµία. 

 7. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τροφίµων. 

 Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην ανάπτυξη και συγκράτηση του πληθυσµού στις  περιοχές µας που βιώνουν 
την  απειλή της  αποψίλωσης και της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών από τους νέους.  

Μέλη του Σωµατείου Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µπορούν να γραφτούν Φυσικά και Νοµικά 
πρόσωπα ηµεδαπής και αλλοδαπής, πού ενστερνίζονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτού. 

 Τα όρια του Παρράσιου Πάρκου περιγράφονται από Μεγαλόπολη – Μαυριά – Κωτύλιο – Ανδρίτσαινα –Νέα 
Φιγαλεία – Αυλώνα – Ψάρι – Διαβολίτσι – Τριπόταµο – Μεγαλόπολη. 

Το  ΠΠΠΚ  είναι το πρώτο  Πολιτιστικό Πάρκο που θα ιδρυθεί στην Ελλάδα και για την επιτυχία του απαιτείται 
η συναίνεση της τοπικής Κοινωνίας. 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Όλους τους Συµπατριώτες και Φίλους την  Παρασκευή  7 Ιουνίου 2013, στις 7 το απόγευµα στην Παλιά Βουλή, 
για να σας ενηµερώσουµε για αυτή µας την πρωτοβουλία και να ζητήσουµε την ενεργό συµµετοχή σας µε κάθε 
τρόπο.  

Μαζί µας θα είναι και ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Πάρκου David Gilman Romano, Καθηγητής 
Αρχαιολογίας που µε άλλους  Συνεργάτες του διενεργεί από το 2004 Ανασκαφές στην Ιερή Κορυφή του Λυκαίου 
Όρους                 

	  


