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Fundamentul demnității
Delia Steinberg guzmán, Director Internațional
„Fie ca între toți cetățenii să aibă loc o luptă pentru virtute, dar
fără gelozie. gloria unui stat constă în a avea locuitori care-și
dispută cu toată forța lor prețul virtuții și nu se dedau la nicio
acțiune nedemnă de a-i împiedica pe ceilalți să aspire la același
bine.” Platon (legile)
Trăim vremuri deosebite, dificile. nu le putem numi nici
bune, nici rele, ci ceea ce avem nevoie pentru a dezvolta în
sfârșit adevăratul nostru sentiment de ființă umană și al
umanității.
Este evident că sunt multe evenimente care ne rănesc, care ne
copleșesc cu neputință și nu știm exact ce să facem pentru a reduce din cantitatea relelor care ne tulbură. nici nu putem
calcula care dintre rele sunt cele mai mari, deoarece pe fiecare îl
afectează ceva diferit, aflat în legătură cu propria lui viață. Ceea
ce este ciudat este că s-au dezlănțuit atât de multe tulburări în
atâtea locuri și în același timp.
Dacă ar trebui să ne asumăm o alegere, în afară de dezastrele
naturale care nu depind de noi, ceea ce impresionează cel mai mult
este lipsa de demnitate, deși, fără îndoială, există excepții. Este trist
că aceste excepții sunt de obicei ascunse de ochii oamenilor și doar
ceea ce iese în evidență ocupă majoritatea știrilor din mediile de
comunicare.

abuzul față de o libertate prost înțeleasă ca fiind posibilitatea
de a face și de a spune orice în orice moment și loc, a declanșat,
din cauza lipsei de maturitate și a educației corespunzătoare, o
deviere periculoasă spre libertinaj, criminalitate, indecență
deghizată în bune intenții, minciună fără rușine, manipulare
obiectivă și emoțională.

uneori lipsa demnității este malignă, alteori este pur și simplu
ridicolă. însă ne simțim prinși în niște plase invizibile, greu de
evitat. nu găsim exemple demne de a fi imitate. De aceea îl
cităm pe Platon și chemarea sa extraordinară la „luptă pentru
virtute”. Cât de diferit ar fi totul dacă acesta ar fi motivul
disputelor noastre! Cât de minunat ar fi să lupți pentru o
demnitate meritată!

ne lipsesc exemplele bune, exemplele de demnitate.
nimeni nu ne învață cum să trăim cu demnitate. Suntem pur
și simplu aruncați în lupta pentru viață, care în cele din urmă
devine o luptă a tuturor contra tuturor.
Tânjim după o demnitate umană care să aibă o bază profundă,
care să ne încurajeze să căutăm în noi înșine. atât de faimosul
„Cunoaște-te pe tine însuți“ conține o invitație la descoperire
interioară și, mai ales, o invitație de construire interioară,
eliminând deșeurile incertitudinii, ale sentimentelor negative și
ale acțiunilor denigratoare pentru noi înșine și pentru alții. a te
construi înseamnă să ridici coloane stabile și puternice care să
fie un bun suport pentru toată viața.

Simțim lipsa demnității ce merge mână în mână cu onoarea.
nu ne referim la demnitatea exterioară, bazată pe prestigiu, avere
economică, pe apoteozele modelor schimbătoare. Cei care sunt
astăzi pe culmea acelei false demnități, mâine vor cădea sau vor
fi dați uitării.
Demnitatea are nevoie, în mod evident, de onoare, onestitate,
puritate în gândire, intenție și acțiune. are nevoie de a ști să fii
și de a ști cum să te comporți, dar, mai presus de toate, de a ști
să fii.

Evident, există drepturi ale omului care sunt încălcate în mod
continuu, distrugându-se integritatea umană. Dar dacă fiecare,
individual și în grupuri cu idealuri similare, ar face efortul de a
fi un om de onoare, în ciuda dificultăților, întreaga lume ar fi
mai bună. nu ar mai fi necesare protestele, nici strigătele, nici
războaiele. ar exista un fundament de demnitate și de onoare
care s-ar răspândi în întreaga lume, revenind la o umanitate mai
capabilă de conviețuire și la o planetă mai fericită de a ne avea
ca locuitori.

nu este necesar ca fiecare om să devină filosof, deși fiecare,
într-o oarecare măsură, filosofăm despre viață și despre propriile
noastre circumstanțe. Ceea ce este necesar este ca fiecare să se
guverneze după valori morale prioritare și să-și pună viața în
acord cu aceste valori. adevăratele valori au savoarea
incontestabilă a durabilității; nu pot fi schimbate de la o zi la
alta, nici nu pot fi înlăturate atunci când apar alte modele
aparent mai utile.
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e foundation of dignity
Delia Steinberg guzmán, International President
a wrong interpretation of freedom, as the possibility of doing
and saying anything at any time and anywhere, has unleashed a
dangerous deviation towards licentiousness, criminality,
indecency disguised as authenticity, shameless lying, objective
and emotional manipulation, all of them due to a lack of
maturity and proper education.

“We want everyone to compete in the struggle for virtue in a generous spirit because this is the way a man will be a credit to his state
– by competing on his own account for the prize of virtue, but
refraining from spoiling the chances of others by slandering them.”
Plato (e Laws)
we are living in special, diﬃcult times. we cannot call them
good or bad; they are just the times that we need in order to
develop a real sense of ourselves as human beings and humanity.

we lack good examples, examples of dignity.
no one teaches us how to live with dignity. we are simply
thrown into the struggle for life, which finally becomes a
struggle of everyone against everyone else.

It is evident that there are many painful events, which can feel
so overwhelming that we don’t know how we can alleviate all
the evils aﬄicting us. It is also diﬃcult to decide which is the
worst of the evils, because diﬀerent things aﬀect diﬀerent
people, according to the circumstances of their lives. e strange
thing is that there seem to be so many upheavals going on in so
many places at the same time.

we yearn for a human dignity that has deep foundations, that
will inspire us to look within ourselves. e famous “know
thyself ” contains an invitation to discover ourselves within and,
in particular, to build ourselves within, eliminating the dross of
uncertainty, negative feelings and actions that are degrading for
ourselves and others. To build ourselves means to erect strong
and stable columns which will provide a solid support for the
whole of our life.

If we had to choose one out of all these evils, apart from the
natural disasters that do not depend on us, one of the most
striking factors would be the lack of dignity, although there are
always honourable exceptions. e sad thing is that those
exceptions are not generally seen, and what stands out is the
news that the media focuses on.

Evidently, there are human rights that are being continuously
violated and this destroys human integrity. but if each one of
us, individually and in groups that share similar ideals, were to
make an eﬀort to be honest in spite of diﬃculties, the whole
world would be better. It would not be necessary to stage
protests, shout out our anger or wage wars. ere would be a
foundation of dignity and honour that would spread over the
whole Earth, making humanity more capable once again of
living in harmony with one other and making the planet
happier to have us as its inhabitants.

Sometimes, the lack of dignity is deliberately ill-intentioned,
sometimes simply ridiculous. but it gives us the feeling of being
trapped in invisible nets which are hard to avoid. we find few
examples worthy of being imitated. at is why we quoted Plato
and his remarkable appeal to the “struggle for virtue”. how
diﬀerent everything would be if that were the basis for our
competitive struggles! how wonderful it would be to compete
for a well-deserved dignity!
we miss the kind of dignity that is accompanied by a sense of
honour. we are not referring to an external dignity based on
prestige, economic fortune or the height of ever-changing
fashion. ose who today are at the peak of that false dignity
will fall tomorrow or be consigned to oblivion.
Dignity, evidently, needs honour, honesty, purity of thought,
intention and action. Dignity must be based on knowing how
to be and knowing how to behave, but above all knowing how
to be.
It is not necessary for everyone to become a philosopher,
although all of us, to some extent, philosophize about life and
our own situations. but what is necessary is for each of us to
base our own life on certain moral values that we treat as a
priority, and make our existence revolve around those values.
True values have an unmistakeable quality of lastingness; they
cannot change from one day to the next, nor can they be set
aside when other apparently more utilitarian models appear.
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OIna Organizația Internațională noua acropolă
IOna International Organization new acropolis
noua acropolă este o Organizație Internațională care
promovează un ideal bazat pe valori atemporale. acest ideal
contribuie la evoluția individuală și colectivă prin intermediul
Filosofiei, Culturii și Voluntariatului. a fost fondată în 1957 în
buenos aires (argentina) de către profesorul, istoricul și filosoful
Jorge ángel livraga Rizzi (1930-1991).
în 2017 OIna și-a celebrat cea de-a 60-a aniversare,
continuând să-și extindă activitățile prin deschiderea unor noi
sedii naționale în Taiwan și armenia.

new acropolis is an International Organization that
promotes an ideal of timeless values to contribute to
individual and collective evolution. It acts in the fields of
Philosophy, Culture and Volunteering. It was founded in 1957
in buenos aires (argentina) by the historian and philosopher
Jorge ángel livraga Rizzi (1930-1991).
In 2017 the IOna celebrated its 60th anniversary, continuing to
develop its activities with the addition of new national
associations in Taiwan and armenia.

PRInCIPIIlE FunDaMEnTalE

FOunDIng PRInCIPlES

noua acropolă are la bază trei principii fundamentale:

new acropolis is based on three founding principles:

FRaTERnITaTE

FRaTERnITy

Promovarea unui Ideal de fraternitate internațională
bazată pe respectarea demnității umane, mai presus
de diferențe de rasă sau sex, culturale, religioase,
sociale etc.

To promote an ideal of fraternity based
on respect for human dignity, beyond any
differences of gender, culture, religion,
social class, etc.

Forța acestui ideal de fraternitate stă mai mult în ceea ce ne
unește decât în ceea ce ne separă. Este bazat în mod ferm pe
recunoașterea, protejarea și asigurarea universală a valorilor, care,
pe de o parte, respectă diversitatea, transcend practicile și
obiceiurile locale, iar pe de altă parte, se unesc într-un set de
principii etice comune inerente demnității fiecărui om.

The strength of this ideal of fraternity lies in what unites us,
more than in what separates us. It is firmly based on the
recognition, protection and assurance of those universal values,
which, while respecting diversity, transcend local practices and
customs and come together in a set of common ethical
principles that are inherent in the dignity of every human being.

CunOașTERE

KnOwlEDgE

Cultivarea dragostei pentru înțelepciune prin
studiul comparat al filosofiilor, religiilor,
științelor și artelor, pentru a promova
cunoașterea ființei umane, a legilor naturii și
a universului.

To encourage the love of wisdom through
the comparative study of philosophies,
religions, sciences and arts, in order to achieve
a knowledge of the human being,
nature and the universe.

Dragostea pentru adevăr și înțelepciune pornește de la
aspirația legitimă de a ne dezvolta propriul discernământ, în
scopul dobândirii unei înțelegeri mai bune asupra lumii și
asupra noastră. Vedem filosofia ca o axă care conectează
diferitele fațete și unghiuri ale cunoașterii umane.

The love of truth and knowledge sets out from the legitimate
aspiration to develop our own discernment in order to gain a
better understanding of the world and ourselves. we see
philosophy as an axis connecting the different facets and angles
of human knowledge.

Filosofia poate îmbina sursele trecutului și prezentului într-o
viziune globală, amplă și integratoare, transformându-se
într-un adevărat motor al progresului care caută să înțeleagă
viața mai profund și să armonizeze toate aspectele cunoașterii și
ale experienței.

Philosophy can bring together the sources of the past and the
present in a holistic, broad and integrating vision, becoming a
real force for progress that seeks to understand life more deeply
and to harmonize all aspects of knowledge and experience.
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OIna Organizația Internațională noua acropolă
IOna International Organization new acropolis
DEzVOlTaRE uMană

huMan DEVElOPMEnT
To develop the best part of the human being,
by promoting each person’s
fulfilment as an individual and as an active
member of society. To act in harmony with
nature in order to improve the world.

Dezvoltarea celor mai bune aspecte ale
potențialului uman, favorizând realizarea
ființei umane ca individ și integrarea sa în
societate și în natură, ca element activ și
conștient ce poate îmbunătăți lumea.
Munca noastră permite oamenilor să se îmbunătățească și
astfel să contribuie la o dezvoltare socială sustenabilă. Ființa
umană are încă un enorm potențial latent. Cunoașterea și
dezvoltarea acestui potențial este unul dintre pilonii
fundamentali ai vieții însăși și oferă o sursă de satisfacție
îndelungată. Dezvoltarea noastră armonioasă și integrală,
precum și înțelegerea celor mai bune calități și valori ale
naturii umane, reprezintă bazele solide ale unei lumi mai bune.

Our work enables individuals to improve themselves and so to
contribute to sustainable social development. The human being
still has an enormous latent potential. To get to know that
potential and to develop it is one of the fundamental pillars of
life itself and provides a source of lasting satisfaction. a
balanced and all-round development of ourselves, and the realization of the best qualities and values of our human nature, are
the solid basis for a better world.

bOlIV Ia. Expoziție de papirusuri la Noaptea Muzeelor în Santa Cruz.
bOlIVIa. Papyrus exhibition during “ Museum night “ in Santa Cruz.

VEnEzuEla. Discuție filosofică despre giordano bruno în Merida.
VEnEzuEla. Philosophical discussion on giordano bruno in Merida.

SuDáFRICa. Campanie pentru ajutorarea persoanelor fără adăpost în
Johannesburg.
SOuTh aFRICa. Campaign in aid of homeless people in Johannesburg.
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OIna Organizația Internațională noua acropolă
IOna International Organization new acropolis
STRuCTuRă șI MOD DE FunCțIOnaRE

STRuCTuRE anD OPERaTIOn

noua acropolă este o organizație internațională non-profit.

new acropolis is an international non-profit organization.

Este înregistrată în Registrul Internațional al asociațiilor
Regatului belgiei (a se vedea Monitorul nr. 48 din 9 martie
1990, pagina 4489).

It is registered in the International Register of associations of
the Kingdom of belgium (see Moniteur no. 48 of 9 March
1990, page 4489).

Structura sa garantează respectul pentru diversitatea,
autonomia și inițiativa fiecărui membru al asociației.

Its structure guarantees respect for the diversity, autonomy and
initiative of each of its member associations.

Structura operațională facilitează acțiunea sa independentă de
orice interes politic, religios sau financiar.

Its operational structure enables it to act independently of all
political, religious or financial interests.

Fiecare asociație-membru afiliată răspunde în fața
autorităților din propria țară și se supune reglementărilor
internaționale care guvernează regimul asociațiilor.

Each member association is answerable to the authorities of
its own country and abides by the international regulations
governing associations.

Conform Constituției sale, adunarea generală a Organizației
Internaționale noua acropolă este alcătuită din reprezentanți
ai fiecărei asociații-membre.

according to its Constitution, the general assembly of the
International Organization new acropolis is made up of a
representative of each of the member associations.

Membrii Consiliului Director, care se reînnoiește periodic și
care este responsabil de coordonarea și implementarea
rezoluțiilor adoptate în cadrul fiecărei adunări generale anuale,
sunt aleși dintre cei mai calificați membri ai adunării.

The members of the board of Directors, which is subject to
re-election at regular intervals and is responsible for
coordinating and implementing the resolutions passed at each
annual meeting of the assembly, are elected from among the
most qualified members of the assembly.

Directorul actual al Organizației Internaționale este Delia
Steinberg guzmán.

The current President of the International Organization is
Delia Steinberg guzmán.

în prezent, noua acropolă este prezentă în 60 de țări, pe 5
continente.

new acropolis is currently present in 60 countries across five
continents.

FInanțaRE

FunDIng

noua acropolă funcționează după un sistem financiar
descentralizat, cu audit periodic. Veniturile și stabilitatea
financiară se bazează pe patru piloni:

new acropolis operates a decentralized financial system, with
regular audits. Its income and financial sustainability are based
on four pillars:

- Cursuri de pregătire și comercializarea produselor artizanale
realizate în centrele noastre.

- Educational courses and sales of cultural products made at
our centers.

- Toți membrii plătesc o contribuție lunară, care le permite să
participe la toate activitățile asociației și să aibă acces la rețeaua
de centre culturale a OIna.

- all members pay a monthly subscription, which entitles
them to take part in all the association’s activities and have
access to IOna’s international network of cultural centers.

- Sprijinul voluntarilor, alături de un personal administrativ
restrâns și eficient.

- The support of volunteers, together with a small number of
efficient administrative staff.

-Sprijin și sponsorizări din partea companiilor private sau a
altor instituții.

- Support and sponsorship from private companies and other
institutions.

aceste venituri sunt alocate exclusiv proiectelor și acoperirii
costurilor pentru funcționarea sediilor, pentru materialele
utilizate și pentru promovarea activităților publice.

This income is allocated exclusively to projects and the costs
of premises, supplies and advertising.
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OIna în cifre

IOna in figures

Prin programele noastre susținem în mod activ Obiectivele 4 și
17 din Obiectivele Sustenabile pentru Dezvoltare. îmbogățim
calitatea educației prin programul nostru de studii unificat care
este predat în 31 de limbi și în 60 de țări din toată lumea. De
asemenea implementăm Obiectivul 17 prin construirea de
parteneriate și colaborări care urmăresc îndeplinirea
obiectivului de a promova educație de calitate. Participăm activ
la întâlnirile internaționale pentru a identifica inițiativele
comune.

48.584
1.050.717
3.754

Through our programs we are actively supporting goals 4 and
17 of the Sustainable Development goals. we are enriching the
quality of education through our unified curricula taught in 31
languages and 60 countries around the world. we are also
implementing goal 17 by building alliances and networks to
fulfil our goal of promoting quality of education. we are actively
engaging in international gatherings to identify joint initiatives.

VO l u n Ta R I C a R E a u Pa RT I C I PaT î n P RO g R a M E l E nO a S T R E

V O LU N T E E R S PA RT I C I PAT I N G I N O U R P R O G R A M S

bE n E F I CI a RI
BE N E F I CI AR I E S

P RO I E C T E D E V O l u n Ta R IaT
V O LU N T E E R I N G P R O J E C T S

1.771.350

O R E DE F O R M a R E
T RAI N I NG HO URS

2.602.404

O R E D E V O lu n Ta R I aT
H O U R S O F VO LU N TA RY S E RV I C E

800.000

C ă Rț I
BOO KS

gRECIa. Seară dedicată vieților filosofilor din heraklion.
gREECE. Evening dedicated to the lives of philosophers in heraklion.
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noua acropolă pe Internet
new acropolis on the Internet

ORganIzațIa nOua aCROPOlă PE InTERnET

aceste proiecte includ aproximativ 20 de publicații online care
produc un număr similar de reviste digitale.

noua acropolă este prezentă online începând cu anul 1996. în
luna iulie a acelui an a fost înregistrat domeniul
www.acropolis.org, iar în noiembrie a fost creat site-ul web.

PESTE 400 DE PagInI DE FaCEbOOK în 31 DE lIMbI DIFERITE
noua acropolă a fost un pionier în crearea blog-urilor cu
conținut filosofic și, mai târziu, în stabilirea prezenței pe mai
mult de 12 rețele sociale, inclusiv Facebook, unde are peste 400
de pagini care publică conținut filosofic actualizat în 31 de limbi
diferite. Este aproape imposibil de calculat câți urmăritori sunt
pe toate paginile de Facebook, dar cu siguranță s-a depășit un
milion pe an. De asemenea avem milioane de vizitatori în
fiecare lună pe paginile web ale noii acropole de peste tot prin
lume.

SITE-uRI în 52 DE țăRI. 500 DE DOMEnII înREgISTRaTE
în 1996, site-urile erau foarte diferite de ceea ce sunt azi.
limitările tehnologiei și vitezele mici au determinat un design
cu puține elemente grafice și cu unul sau două font-uri.
Domeniile internaționale au fost mult mai ușor de obținut față
de cele „naționale”. abia în anul 2000 noua acropolă a început
să se extindă în lumea virtuală. acum are site-uri în 52 de țări
și peste 500 de domenii înregistrate acoperind diferitele orașe
unde sunt prezente filiale și multiplele proiecte pe care le
desfășoară.

CâTEVa ExEMPlE: bRazIlIa șI albanIa PE yOuTubE
Canalul de youtube al noii acropole din brazilia
(https://www.youtube.com/user/novaacropole) are peste
100.000 de abonați.
Pagina de Facebook a albaniei are 120.000 de urmăritori
(https://www.facebook.com/akropoliri/), iar cea a braziliei
(https://www.facebook.com/novaacropolebrasil/) are 65.000.
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noua acropolă pe Internet
new acropolis on the Internet

nEw aCROPOlIS On ThE InTERnET

operates.

new acropolis first started to have an online presence in 1996.
In July of that year the domain name www.acropolis.org was
registered and in november its website was created.

These projects include about twenty online publishing
operations which produce a similar number of digital
magazines.

wEbSITES In 52 COunTRIES. 500 REgISTERED DOMaInS

OVER 400 FaCEbOOK PagES In 31 DIFFEREnT languagES

In 1996, websites were very different from what they are today.
Technological limitations and lower speeds meant that pages
could only be designed with a few graphics and one or two
typefaces. Only international domains were easy to acquire,
while “national” domains were much more complicated to
obtain. It was not until 2000 that new acropolis began to
expand in the virtual world. now it has websites in 52 countries
and more than 500 registered internet domains covering the
different cities where it has branches and the various projects it

new acropolis was also a pioneer in the creation of blogs with
a philosophical content and, later on, in establishing a presence
on more than a dozen social networks, including Facebook,
where it has more than 400 pages publishing continuously
updated philosophical content in 31 different languages. It is
almost impossible to calculate how many followers there are on
all these Facebook pages, but the figure is almost certainly above
a million. and we also receive millions of visits per month to the
thousands of web pages on new acropolis websites around the
world.

52
500
400

ță R I C u S I T E - u R I w E b
COUNTRIES WITH WEBSITES

SOME ExaMPlES: bRazIl anD albanIa On yOuTubE
new
acropolis’
youtube
channel
in
brazil
(https://www.youtube.com/user/novaacropole) has over
100,000 subscribers.

D O M E n I I î n R E g I S T R aTE
REGISTERED DOMAINS

albania’s Facebook page (https://www.facebook.com/akropoliri/)
has
120,000
followers
and
brazil’s
(https://www.facebook.com/novaacropolebrasil/)
has
65,000 followers.

P a g I n I D E Fa C E b O O K
FACEBOOK PAGES

31

lI Mb I
LANGUAGES
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FilosofiePhilosophy
Filosofia pe care o propunem în noua Acropolă reprezintă
un mod de viață accesibil tuturor și constă în a pune în practică
învățăturile marilor înțelepți care au existat de-a lungul
timpurilor. Aplicarea cunoștințelor are drept consecință un om
mai bun, capabil să construiască o lume mai bună. experiența
filosofică promovează o atitudine activă și implicată a
persoanelor, care scoate în evidență cele mai bune calități ale
lor.
realizăm acest lucru, nu doar prin lectură, prin studii sau
cunoștințe teoretice, ci și prin a învăța să trăim bine, cu forță și
eficiență, în fiecare moment al vieții, profitând de oportunitățile
ivite și învățând ceva pozitiv chiar și din adversități.
Aceasta înseamnă pentru noi „Filosofia ca mod de viață”.

The philosophy we propose in New Acropolis is a way of living
that is accessible to all and consists of putting into practice the
teachings of the great sages of all times. The application of
knowledge results in better individuals, who will therefore be
capable of building a better world. The living experience of
philosophy promotes an active and participatory attitude in
individuals, which brings out their best qualities.
We achieve this not only through reading, studying and
theoretical knowledge, but also by learning to live well, with
strength and efficiency, at every moment of our lives; making use of
the opportunities that arise and learning something positive even
from adversity.
This is what we mean by «Philosophy as a way of life.»

Arg entinA. tribut pentru femeile filosof în cadrul Zilei internaționale a Femeii în orașul Cordoba.
ArgentinA. tribute to women philosophers on international Women’s Day in the city of Cordoba.

ȘCOALA De FiLOSOFie În MAnierĂ CLASiCĂ
În inima activităților susținute de noua Acropolă se află
Școala de filosofie în manieră clasică, care reprezintă o cale de
acces spre cunoaștere și de dezvoltare individuală și colectivă.
Considerăm că suntem continuatori ai înțelepților care au
pus bazele școlilor de filosofie de-a lungul istoriei, au creat
modele de reînnoire și au oferit răspunsuri provocărilor fiecărei
epoci.
Peste cinci sute de centre oferă spații pentru a reflecta și a
acționa, în vederea îmbunătățirii omului și a societății în
general.

SCHOOL OF PHiLOSOPHY in tHe CL ASSiCAL
trADitiOn
At the heart of the activities of New Acropolis is our School of
Philosophy in the Classical Tradition, as a path towards knowledge
and towards individual and collective development.
We feel that we are continuing the work of those sages who
established schools of philosophy which, throughout history, have
created new models of renewal and answers to the challenges of each
age.
Over five hundred centers offer spaces for reflection and action,
to improve human beings and the world.

12

FilosofiePhilosophy

WOrLD PHiLOSOPHY DAY in LOnDOn (UK)
nA chose the theme “Philosophy and art” to commemorate
World Philosophy Day sponsored by UneSCO. in this
context, volunteers spoke about art and philosophy with
passers-by at the exit of the national gallery of London.

ZiUA FiLOSOFiei În LOnDrA (UK)
nA a ales tema Filosofia și arta pentru a sărbătorii Ziua
internațională a Filosofiei ținută sub egida UneSCO. În acest
context, voluntarii au vorbit cu trecătorii despre artă și filosofie
în fața galeriei naționale din Londra.

DiSCUție FiLOSOFiCĂ În COLUMbiA
grupul de lectură Librosofii s-au întâlnit pentru a discuta
Scrisoarea a șaptea a lui Platon. Participanții au analizat opera și
au discutat punctele de vedere ale lui Platon despre Statul ideal.

PHiLOSOPHiCAL DiSCUSSiOn in COLOMbiA
the ‘Librosophicos’ reading group met to discuss Plato’s Seventh
Letter. Participants analyzed the work and discussed Platonic
viewpoints about the ideal State.

nOAPteA FiLOSOFiei În AUStriA
Aproximativ 1600 de vizitatori au participat la 40 de activități
organizate cu ocazia Zilei internaționale a Filosofiei, susținute
de-a lungul unei nopți, la care a luat parte un public de toate
vârstele în diferite orașe ale țării. .
PHiLOSOPHY nigHt in AUStriA
Around 1600 visitors participated in 40 activities organized on
the occasion of World Philosophy Day, held during a long night
that was attended by people of all ages in various cities around
the country.
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WOrLD PHiLOSOPHY DAY in MexiCO
to celebrate World Philosophy Day, nA organized a number of
activities at nezahuatcoyotl High School aimed at highlighting
the importance of the everyday virtues a philosopher should
have.

ZiUA internAțiOnALĂ A FiLOSOFiei În MexiC
Pentru a celebra Ziua internațională a Filosofiei, nA a
organizat o serie de activități la liceul nezahuatcoyotl, cu scopul
de a scoate în evidență importanța virtuților cotidiene pe care
un filosof ar trebui să le dobândească.

ArtA Și FiLOSOFiA În ArAD (rOMâniA)
nA a discutat despre valorile care au făcut parte din arta de a trăi
în culturile clasice și care au fost reflectate în artele lor vizuale
și filosofice. Călătoria sufletului uman, de la ignoranță la
înțelepciune, a fost analizată prin Primăvara lui botticelli.
Art AnD PHiLOSOPHY in ArAD (rOMAniA)
nA discussed the values that formed part of the art of living in
classical cultures and which were reflected in their visual arts
and philosophy. the journey of the human soul from
ignorance to wisdom was analyzed through botticelli’s ‘Spring’.

FiLOSOFiA CHineZĂ În MünCHen (gerMAniA)
De-a lungul nopții pe care voluntarii au dedicat-o celebrării
Zilei internaționale a Filosofiei, figurile lui Lao tse și Confucius
au fost alese pentru a exemplifica arta de a trăi și cultivarea
valorilor morale în ființa umană.
CHineSe PHiLOSOPHY in MUniCH (gerMAnY)
During the long night that volunteers dedicated to the
commemoration of World Philosophy Day, the figures of Lao
tse and Confucius were chosen to exemplify the art of living
and their cultivation of moral values in the human being.

14

FilosofiePhilosophy

nietZSCHe in niCOSiA (CYPrUS)
At the central branch of new Acropolis nicosia an activity was
dedicated to the life and work of nietzsche, analyzing his ideas
from a philosophical perspective and his contribution to
contemporary thought.

nietZSCHe În niCOSiA (CiPrU)
nA din nicosia a organizat un eveniment cultural dedicat vieții
și operei lui nietzsche. Cu această ocazie au fost analizate ideile
sale filosofice și contribuția sa la gândirea contemporană.

ZiUA internAțiOnALĂ A FiLOSOFiei În COreeA De SUD
nA din Seul a organizat trei acțiuni în care s-a tratat nevoia de
schimbare la nivel individual, social și global, subliniind
responsabilitatea omului de a cultiva binele, frumosul, justețea
și adevărul pentru a crea un viitor mai bun.
WOrLD PHiLOSOPHY DAY in SOUtH KOreA
nA in Seoul organized three activities based on the need for
change at the individual, social and global levels, highlighting
our responsibility to cultivate the good, the beautiful, the just
and the true to achieve a better future.

SĂPtĂMânA StOiCĂ În CHiCAgO (SUA)
nA din Chicago a organizat o săptămână cu multe activități
menite să verifice valabilitatea principiilor filosofiei stoice și
posibilitatea de a le aplica în lumea noastră modernă.

StOiC WeeK in CHiCAgO (USA)
nA in Chicago organized a week with several activities aimed
at verifying the validity of the principles of Stoic philosophy
and the possibility of applying them in our modern world.
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WOrLD PHiLOSOPHY DAY in brASiLiA (brAZiL)
As part of the activities to celebrate World Philosophy Day, the
director of nA in brazil gave a lecture at the national
Museum of brasilia on work as a tool for personal and social
transformation.

ZiUA internAțiOnALĂ A FiLOSOFiei În brASiLiA (brAZiLiA)
Ca parte a evenimentelor dedicate Zilei internaționale a
Filosofiei, directorul nA din brazilia a ținut o prelegere la
Muzeul național din brasilia despre muncă, văzută drept un
instrument de transformare personală și socială.

COnFerințĂ DeSPre SenSUL Vieții În rUSiA
nA a organizat o dezbatere despre întrebările pe care fiecare om
le are despre viață și a încercat să ofere o perspectivă asupra
sfaturilor pe care marii filosofi precum Socrate, Confucius sau
Seneca le-ar oferi în ziua de azi omului.
LeCtUre On tHe MeAning OF LiFe in rUSSiA
nA organized a talk about the questions that every human
being asks about life, and gave an overview of the advice that
great philosophers such as Socrates, Confucius or Seneca may
have for the present time.

COngreS DeSPre FiLOSOFie Și ArtĂ În MADriD (SPAniA)
Pentru a sărbătorii Ziua internațională a Filosofiei, noua
Acropolă din Spania, în colaborare cu alte asociații, a organizat
un congres în cadrul căruia au fost abordate diverse teme
inspirate din artă și filosofie.
COnFerenCe On PHiLOSOPHY AnD Art in MADriD (SPAin)
On the occasion of World Philosophy Day, new Acropolis, in
collaboration with other organizations, organized a conference
that addressed different topics related to art and philosophy.
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tHe PHiLOSOPHY OF tHe CeLtS in WArSAW (POLAnD)
nA in Warsaw gave a lecture on the vision that the Celts held
about the world and about the human being as part of nature.
this activity was part of the cycle “A unique philosophical
encounter”.

FiLOSOFiA CeLțiLOr În VArȘOViA (POLOniA)
nA din Varșovia a susținut o prelegere despre viziunea
celților asupra lumii și ființei umane ca parte a naturii. Această
activitate a fost încadrată în ciclul O întâlnire filosofică unică.

FiLOSOFiA În MAribOr (SLOVeniA)
nA din Maribor a organizat o conferință cu privire la
instrumentele filosofice pe care le putem folosi în
confruntarea cu criza. evenimentul a fost difuzat la radio
pentru minoritatea slovenă care trăiește în Austria.
PHiLOSOPHY in MAribOr (SLOVeniA)
nA in Maribor organized a lecture on the practical tools which
philosophy can offer us for dealing with crises. the event was
broadcast on radio for the Slovenian minority living in Austria.

PrOieCție CineMAtOgrAFiCĂ În MeLbOUrne, AUStrALiA
Cu ocazia celebrării Zilei internaționale a Filosofiei, nA
Melbourne a difuzat filmul Uman, un documentar în care
oamenii din întreaga lume reflectează asupra diferitelor situații
din viața ființei umane.
FiLM SCreening in MeLbOUrne, AUStrALiA
On the occasion of the celebration of World Philosophy Day,
the film Human – a documentary in which people from all over
the world share reflections about various situations in life – was
screened at nA in Melbourne.
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PHiLOSOPHiCAL MAgAZine in tirAnA (ALbAniA)
Over a hundred people attended the launch of the magazine
Filozofikja at nA tirana. the event highlighted its
philosophical and cultural content, as well as the need for
philosophy to be practical rather than theoretical.

reViStĂ FiLOSOFiCĂ În tirAnA (ALbAniA)
Peste o sută de persoane au participat la prezentarea revistei
”Filozofikja” în nA tirana. În cadrul acestui eveniment a fost
înfățișat conținutul său filosofic și cultural, precum și
necesitatea ca filosofia să fie mai degrabă practică decât
teoretică.
ZiUA internAțiOnALĂ A FiLOSOFiei În MiLAnO (itALiA)
Cu invitația de a acționa filosofic în viață, nA Milano a
organizat o conferință în care vorbitorul a explicat cum pot fi
abordate acțiunile zilnice cu o perspectivă reînnoită și cum pot
fi obținute experiențe valoroase atât din succese cât și din
greșeli.
WOrLD PHiLOSOPHY DAY in MiLAn (itALY)
With the invitation to act philosophically in life, nA Milan
organized a lecture explaining how to consider our daily
actions from new points of view and extract valuable
experiences from successes and errors.

OMAgiU OFerit LUi giOr DAnO brUnO În MeDeLLin
(COLUMbiA)
nA Medellin i-a adus un omagiu lui giordano bruno.
Voluntarii au curățat parcul care poartă numele său și au
discutat cu trecătorii despre ideile și gândurile acestui filosof
renascentist.
tribUte tO giOrDAnO brUnO in MeDeLLin (COLOMbiA)
nA Medellín organized a tribute to giordano bruno.
Volunteers cleaned the park named after him and shared
phrases and thoughts by this renaissance philosopher with
pedestrians.
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Punerea în practică a valorilor umane constituie baza unui
model de cultură activă și participativă, care mizează pe
calitățile fiecărei persoane, lărgește orizonturile mentale și se
deschide tuturor manifestărilor spiritului.
În cadrul acestei activități educaționale, OinA acordă o
atenție deosebită publicațiilor sale, care sunt disponibile prin
societățile sale de publicare și librării.
Acest model de cultură acoperă o arie largă și cuprinde cele mai
diverse discipline: de la istorie la antropologie, fizică, artă,
sport... ajutând la explicarea fenomenelor și problemelor
timpului nostru.

Putting into practice human values forms the basis of a model of
active and participatory culture that draws on the qualities of each
person, broadens the horizons of the mind and makes the expressions
of the spirit available to all.
As part of this educational work, the IONA dedicates particular
attention to its publications, which are available through its
publishing ventures and libraries.
This model of culture covers a wide area and embraces the most
diverse disciplines: from history to anthropology, physics, art,
sport… helping to explain the phenomena and issues of our times.

ViZitA LA COMPLexUL ArHeOLOgiC CAStULO În JAen (SPAniA)
Voluntarii nA din Jaen au organizat o vizită ghidată la
complexul arheologic din Castulo, sudiind și admirând câteva
din cele mai importante construcții, dintre care menționăm
Mozaicul iubirii sau Porticul lui traian.

ViSit tO tHe ArCHAeOLOgiCAL COMPLex OF CAStULO in JAen
(SPAin)
Volunteers from nA in Jaen organized a guided visit to the
archaeological complex of Castulo, studying and admiring some
of its most important elements, such as the Mosaic of the Loves
or the Portico of trajan.

FeMei inCreDibiLe În ALAJUeLA (COStA riCA)
nA Alajuela a încercat să recupereze moștenirea marilor femei
din istorie care s-au străduit să facă lumea un loc mai bun și
rolul important pe care acestea l-au jucat în propriile lor
societăți, dar și în întreaga umanitate.
greAt WOMen in ALAJUeLA (COStA riCA)
nA Alajuela sought to recover the legacy of the great women of
history who strove to make the world a better place, and the
important role they played for their own society and for the
whole of humanity.
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24 HOUrS OF SCienCe in MOntreAL (CAnADA)
nA Montreal organized a lecture as part of the “24 Hours of
Science” cycle. topics discussed included human consciousness
from different points of view and the scientific discoveries which
are bringing new perspectives on the subject.

24 De Ore De ȘtiințĂ În MOntreAL (CAnADA)
nA Montreal a organizat o conferință în cadrul evenimentului
24 de Ore de Știință. Subiectele discutate au inclus conștiința
umană privită din diverse puncte de vedere și descoperirile
științifice care aduc noi perspective asupra acestui subiect.

exPOZiție DeSPre inDiA În ZAgreb (CrOAțiA)
nA Zagreb a organizat o expoziție în care au fost prezentate
diferite aspecte ale culturii indiene, deopotrivă actuale și antice
și a fost susținută o conferință care a pus în lumină vastul
patrimoniu cultural al civilizației indiene.
exHibitiOn On inDiA in ZAgreb (CrOAtiA)
nA Zagreb organized an exhibition that brought together
various aspects of indian culture, both current and ancient, and
offered a lecture highlighting its vast cultural heritage.

târg De CArte În MOnteViDeO (UrUgUAY)
nA La tejaa participat la târgul de carte desfășurat în
Montevideo, organizat de Camera de Carte din Uruguay.
Alături de numeroase publicații, au fost expuse și cărțile din
editura nA.
bOOK FAir in MOnteViDeO (UrUgUAY)
nA in La teja took part in the book Fair held in Montevideo,
organized by the Uruguayan book Chamber and other
institutions. books published by new Acropolis were
showcased alongside those of other publishers.
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bOOK FAir in LViV (UKrAine)
the new Acropolis Publishing House took part in the 24th
edition of the Lviv book Fair, one of the largest in eastern
europe. On this occasion, titles presented included Philosophy
for Living and The Everyday Hero.

târg De CArte În LViV (UCrAinA)
editura noua Acropolă a participat la cea de-a 24-a ediție a
târgului de carte din Lviv, unul din cele mai mari din europa
de est. Cu această ocazie s-au prezentat titluri precum Filosofia
pentru viață și Eroul cotidian.

MAgiA CUVinteLOr În brAtiSLAVA (SLOVACiA)
nA bratislava a susținut o prelegere filosofică intitulată Magia
cuvintelor, prin care s-a evidențiat importanța utilizării corecte
a cuvintelor și a semnificațiilor acestora precum și modul în care
oratoria era asociată, în lumea antică, cu valorile morale.
tHe MAgiC OF WOrDS in brAtiSLAVA (SLOVAKiA)
nA bratislava presented a lecture entitled “the Magic of
words”, which highlighted the importance of using words and
their meaning well, and how in the ancient world oratory was
related to moral values.

exPOZiție În HrADeC KráLOVé (rePUbLiCA CeHĂ)
noua Acropolă a organizat în biblioteca din Hradec Králové o
expoziție despre Papirusul Ani, unde vizitatorii au putut admira
o reproducere de 31 m a documentului.

exHibitiOn in HrADeC KráLOVé (CZeCH rePUbLiC)
new Acropolis organized an exhibition on the Papyrus of Ani
in the library of Hradec Králové, whereby visitors could admire
a 31 m reproduction of this document, in addition to other
aspects of ancient egypt.

21

CulturăCulture

in tHe FOOtStePS OF tHe FreeMASOnS in bUDAPeSt
(HUngArY)
nA organized a lecture on Masonic symbolism, complemented
by a tour through the old quarter of budapest, where the main
symbols, buildings and history of the Masons in the city are
located.

Pe UrMeLe FrAnCMASOniLOr În bUDAPeStA (UngAriA)
nA a organizat o conferință despre simbolismul masonic,
continuată cu un tur al cartierului vechi din budapesta, unde se
găsesc simbolurile principale, edificiile și istoria masonilor din
acest oraș.

A 25-A eDiție A FeStiVALULUi COrAL COnCOrDiA, În tAriJA
(bOLiViA)
În jur de 2000 de copii și tineri au participat la cea de-a 25-a
ediție a Festivalului Coral Concordia. Finala a avut loc la
Centrul Cultural Salamanca, ce ține de guvernul Municipal
Autonom din tarija.
25tH COnCOrDiA CHOir FeStiVAL in tAriJA (bOLiViA)
Around 2000 children and young people participated in the
25th edition of the Concordia Choir Festival. the final was held
at the Salamanca Cultural Center, which belongs to the
Autonomous Municipal government of tarija.

PreZentAre De CArte LA PAriS (FrAnțA)
Astrofizicianul trinh xuan a prezentat la nA Paris ultima sa
carte, profitând de acest eveniment pentru a vorbi despre
frumusețea stelelor pe cerul nocturn și despre extraordinara
precizie a universului.
bOOK PreSentAtiOn in PAriS (FrAnCe)
the astrophysicist trinh xuan presented his latest book at nA
Paris, taking advantage of the event to speak about the beauty
of the stars at night and the extraordinary precision of the
universe, which still contains undiscovered mysteries.
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DeLiA Steinberg internAtiOnAL PiAnO COMPetitiOn
(SPAin)
the 36th edition of the Delia Steinberg international Piano
Competition was held in Madrid (Spain). the jury
unanimously decided to award the shared first prize to Hyein
Jeon (South Korea) and giulio de Padova (italy).

COnCUrS internAțiOnAL De PiAn DeLiA Steinberg (SPAniA)
A 36-a ediție a Concursului internațional de Pian Delia
Steinberg a avut loc la Madrid (Spania). Juriul a decis în
unanimitate să acorde premiul întâi atât lui Hyein Jeon
(Coreea de Sud), cât și lui giulio de Padova (italia).

CĂLĂtOrie CULtUrALĂ În bHUtAn
Unul dintre tururile culturale organizate de membrii noii
Acropole a inclus o vizită în nepal, tibet și bhutan, realizată
de un grup alcătuit din călători din mai multe țări: Spania,
germania, bolivia, guatemala și brazilia.
CULtUrAL triP tO bHUtAn
One of the cultural tours that was organized for members of
new Acropolis covered visits to different sites in nepal, tibet
and bhutan, with travelers joining from Spain, germany,
bolivia, guatemala and brazil.

CĂLĂtOrie CULtUrALĂ În egiPt
Voluntarii noii Acropole din Spania au organizat o excursie în
egipt, unde au vizitat vechiul oraș teba și au descoperit
minunile acestei civilizații care nu încetează să ne uimească.
CULtUrAL triP tO egYPt
Volunteers from new Acropolis Spain took part in a visit to
egypt and discovered new wonders of this civilization that never
ceases to amaze us; on this occasion, on a tour of ancient
thebes.
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Voluntariatul este fructul voinței, atunci când este săvârșit în
folosul semenilor. Credem că nu există o mai mare bogăție decât
cea a bunăvoinței.
OinA își desfășoară programele de voluntariat în domenii
variate, cu obiective diferite, precum înlesnirea accesului la
cultură a tuturor persoanelor, acțiuni sociale pentru a susține
dezvoltarea sectoarelor defavorizate ale societății sau protejarea
naturii.
Activitățile pe care noua Acropolă le desfășoară pretutindeni în
lume, în diferitele sale domenii de activitate, sunt realizate prin
munca a mii de voluntari.

Volunteering is the fruit of the will, when this is placed at the
service of others. We think there is no greater wealth than that good
will.
The IONA develops its volunteering programmes in various fields
of action, with different objectives, such as making culture more
accessible to all, social work to support development in deprived
sectors of society, or the protection of Nature.
All the activities that New Acropolis carries out around the world,
in its different fields of action, are achieved thanks to the work of
thousands of volunteers.

COPACi PentrU SPitALUL UniVerSitAr Din LAriSSA (greCiA)
Sub deviza Un copac pentru spital voluntarii noii Acropole din
Larissa, în colaborare cu alte instituții, au participat la o acțiune
de plantare de copaci în jurul Spitalului Universitar.

treeS FOr tHe UniVerSitY HOSPitAL in LAriSSA (greeCe)
Under the slogan “A tree for the hospital”, volunteers from nA
Larissa participated in the planting of trees in the green spaces
around the city’s University Hospital, in collaboration with
other organizations.

PrOieCtUL CUtiA De PAntOFi Din brUxeLLeS (beLgiA)
Voluntarii nA din bruxelles au participat la proiectul Cutia de
pantofi, care constă în umplerea unei cutii de pantofi cu zece
alimente și băuturi neperisabile care au fost împărțite
oamenilor fără adăpost în perioada Crăciunului.
SHOe bOx PrOJeCt in brUSSeLS (beLgiUM)
Volunteers from nA brussels participated in the Shoe box
project, which consists of filling shoeboxes with ten
non-perishable foods and beverages which were then
distributed to the homeless at Christmas time.
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VOLUnteering FOr DiSASter reLieF in iCA AnD PiSCO (PerU)
Heavy rainfall in Peru caused great material losses due to river
overflow, disruption of communications in rural areas and
situation-related diseases. nA volunteers brought in
humanitarian aid.

VOLUntAriAt În FAțA CALAMitAțiLOr În iCA Și PiSCO (PerU)
Ploile puternice din Peru au provocat numeroase daune. Printre
acestea se numără întreruperea mijloacelor de comunicație în
zonele rurale și apariția bolilor. Voluntarii nA au oferit ajutor
umanitar persoanelor afectate.

COLAbOr Are CU Centre De ADĂPOSt PentrU AniMALe În
HAiFA (iSrAeL)
Voluntarii nA din Haifa au colaborat cu Asociația de prevenire
a cruzimii împotriva animalelor ajutând la diferite munci
precum plimbatul câinilor din adăpost și îngrijirea lor.
COLLAbOrAtiOn WitH AniMAL SHeLterS in HAiFA (iSrAeL)
Volunteers from nA in Haifa collaborated with the Society for
the Prevention of Cruelty to Animals, helping with tasks such
as walking the dogs sheltered in their facilities.

eCOLOgie Pe MUnteLe VitOSHA (bULgAriA)
Voluntarii nA au finalizat proiectul ecologic de recuperare a
rutei turistice de pe muntele Vitosha. Au vopsit și au curățat
podurile și pasarelele și au amenajat zonele de evacuare a apei.

eCOLOgY On VitOSHA MOUntAin (bULgAriA)
nA volunteers completed the ecological project of restoring the
Vitosha Mountain tourist route. they painted and cleaned
bridges and walkways and renovated water drainage ditches,
among other tasks.

25

VoluntariatVolunteering

riVer CLeAn-UP in MUniCH (gerMAnY)
Volunteers from nA Munich met once again to clean a small
river and remove a large amount of garbage accumulated in its
cold waters. this generous action was much appreciated by
many passers-by.

CUrĂțAreA râULUi În MünCHen (gerMAniA)
Voluntarii nA München s-au reunit din nou pentru a curăța
un râu și pentru a înlătura o mare cantitate de deșeuri care s-a
acumulat în apele sale reci. Această acțiune generoasă a fost
apreciată de mulți trecători.

CUrĂțAreA COAStei În SAntO DOMingO (reP. DOMiniCAnĂ)
Voluntarii noii Acropole au participat împreună cu membrii
altor instituții la înlăturarea deșeurilor care poluau coasta, în
special resturile aduse de uraganul irma.

COAStAL CLeAn-UP in SAntO DOMingO (DOMiniCAn
rePUbLiC)
together with members of other institutions, new Acropolis
volunteers participated in the removal of material polluting the
coasts, in particular the garbage carried by Hurricane irma.

DOnAții PentrU COPii În beLgrAD (SerbiA)
Voluntarii nA belgrad au organizat o campanie de colectare de
haine și încălțăminte de iarnă, precum și alimente și produse de
igienă pentru copiii refugiați în capitala țării.

DOnAtiOnS FOr CHiLDren in beLgrADe (SerbiA)
nA belgrade volunteers organized a campaign to collect winter
clothing and footwear, as well as food and toiletries, for refugee
children in the country’s capital.
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HUMAnitAriAn AiD in JOJUtLA (MexiCO)
Volunteers from nA Mexico carried out various tasks of
humanitarian aid after the earthquake that affected Jojutla, in
the state of Morelos, including psychological care, distribution
of clothes and food and removal of debris.

AJUtOr UMAnitAr În JOJUtLA (MexiC)
Voluntarii nA Mexic au desfășurat diverse acțiuni umanitare în
urma cutremurului care a afectat Jojutla, în statul Morelos,
dintre care menționăm: consiliere psihologică, distribuire de
haine și alimente și îndepărtarea dărâmăturilor.

CAMPAnie De ÎntrAJUtOrAre În niCArAgUA
Voluntarii noii Acropole din nicaragua au organizat o
campanie de colectare și distribuire de haine și alimente către cei
afectați de furtuna tropicală nate, care a cauzat pagube
însemnate când a traversat țara.
AiD CAMPAign in niCArAgUA
Volunteers from nA nicaragua organized a campaign to collect
and distribute clothing and food to those affected by tropical
storm nate, which caused significant damage as it passed
through the country.

CUrĂțAreA COAStei În MOnteViDeO (UrUgUAY)
Voluntarii noii Acropole au participat la curățarea plajelor în
cadrul celui mai mare eveniment ecologic din țară, organizat de
Ministerul Locuințelor, Dezvoltării regionale și Mediului
Înconjurător.
COAStAL CLeAn-UP in MOnteViDeO (UrUgUAY)
Volunteers from new Acropolis participated in the cleaning of
beaches during the biggest ecological event in the country,
organized together with the Ministry of Housing, regional
Planning and environment.
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CLeAning OF MAngrOVeS in MUMbAi (inDiA)
nA Mumbai organized a series of activities to raise awareness
and clean and restore the city’s mangroves. Sixty volunteers
collected over a thousand kilos of garbage.

CUrĂțAreA MAngrOVeLOr În MUMbAi (inDiA)
nA Mumbai a organizat o serie de activități de sensibilizare,
curățare și restaurare a mangrovelor orașului. Au participat 60
de voluntari care au adunat mii de kilograme de deșeuri.

ViZitĂ LA Un SAnAtOriU În SAn PeDrO SULA (HOnDUrAS)
În cadrul vizitei de la Sanatoriul Doamna Noastră Guadalupe,
voluntarii nA San Pedro au dăruit rezidenților lucruri necesare,
au petrecut timp împreună cu aceștia și le-au oferit câteva
momente de râs și voie bună.
ViSit tO A nUrSing HOMe in SAn PeDrO SULA (HOnDUrAS)
Volunteers from nA San Pedro visited Our Lady of
guadalupe nursing home, in order to offer company and
entertainment to its residents, as well as to give them some
useful items.

MUnCĂ În grĂDinA bOtAniCĂ Din KreMenetS (UCrAiniA)
Voluntarii n.A. au continuat munca la grădina botanică din
Kremenets prin construirea unor scări și curățarea mai multor
zone. Activitatea lor a început acum 16 ani, reușind să
împrospăteze și să aducă din nou la viață acest loc care fusese
aproape abandonat.
WOrK in tHe bOtAniCAL gArDen OF KreMenetS (UKrAine)
Continuing with the work which nA volunteers have been
carrying out in the botanical garden of Kremenets for sixteen
years, stairs were built and new areas were cleaned up, reviving
a site that was almost abandoned when they started.
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nA susține cel de-al șaptesprezecelea obiectiv pentru dezvoltare
durabilă propus de națiunile Unite. Acest obiectiv promovează
consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

new Acropolis supports the seventeenth sustainable development
goal proposed by the United nations, which promotes the
creation of partnerships to achieve that development.

inițiAtiVe CU OrgAniZAțiA StAteLOr AMeriCAne
nA a participat la cea de-a 47-a Adunare generală a
Organizației Statelor Americane (OSA) în Cancun, Mexic,
datorită statutului consultativ pe care îl are în cadrul acestei
organizații care e prezentă în douăzeci de state membre. Au fost
ridicate probleme importante precum drepturile omului, democrația și statul de drept, iar nA a luat parte la discuțiile pe
marginea diferitelor subiecte, inclusiv în dezbaterile legate de
gestionarea riscului de dezastru.

initiAtiVeS WitH tHe OrgAniZAtiOn OF AMeriCAn StAteS
nA participated in the 47th general Assembly of the
Organization of American States (OAS) in Cancun, Mexico,
due to its consultative status with this Organization which has
a presence in twenty member countries. important issues were
addressed such as human rights, democracy and the rule of law,
and nA took part in discussions on various subjects, including
disaster risk management.

inițiAtiVe CU nAțiUniLe Unite
Ca entitate consultativă a eCOSOC, nA a participat la
celebrarea Zilei internaționale a tinereții, care a avut loc la
sediul națiunilor Unite din new York. Ambasadorii națiunilor
Unite și liderii sociali au abordat teme cu caracter social,
economic și de mediu, evidențiind nevoia pentru o cetățenie
globală și măsuri pentru a obține pacea și securitatea.

initiAtiVeS WitH tHe UniteD nAtiOnS
As a consultative entity to eCOSOC, nA participated in the official celebration of international Youth Day at the United
nations Headquarters in new York. United nations ambassadors and social leaders addressed issues of a social, economic and
environmental nature, highlighting the need for global citizenship and measures to achieve peace and security.
inițiAtiVe CU UniUneA ASOCiAțiiLOr internAțiOnALe
nA a luat parte la cea de-a 11-a Masă rotundă în europa, organizată de UiA (Uniunea Asociațiilor internaționale) în bruxelles,
belgia, pentru a împărtăși experiențe și pentru a identifica potențiale parteneriate cu alte organizații înrudite.
Peste o sută de organizații au participat la acest eveniment, cu
prezentări privind bunele practici în conducere, relații publice
și modele de sustenabilitate financiară.
initiAtiVeS

WitH tHe

U ni O n

OF intern AtiOn AL

A SSO C i A -

tiOnS

nA attended the 11th roundtable in europe, organized by the
UiA (Union of international Associations) in brussels, belgium,
in order to share experiences and identify potential partnerships
with other related organizations. More than a hundred
organizations participated in the event, with presentations on
good practices in leadership, public relations and financial
sustainability models, among others.
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30 De Ani În POrtO ALegre, brAZiLiA
Fabiano Camilo, reprezentant al organizației noua Acropolă, a
ținut un discurs la tribuna Populară a Adunării Legislative de
Stat pentru a celebra 30 de ani de la nașterea nA în brazilia.

30 YeArS in POrtO ALegre, brAZiL
new Acropolis representative Fabiano Camilo gave a speech
from the People’s Podium in the State Legislative Assembly to
commemorate nA’s 30th anniversary.
COntribUție LA eDUCAțiA etiCĂ (eL SALVADOr)
Comisia guvernamentală de etică din el Salvador (teg), a
cărei misiune este de a promova comportamentul etic în
serviciul public și de a sancționa actele împotriva legii, acordă
membrilor comisiilor de etică, oportunitatea de a-și dezvolta
abilitățile în acest domeniu prin obținera unei diplome în etica
Publică. În anul 2017, instituția responsabilă cu această
inițiativă a fost noua Acropolă, care a susținut 180 ore de formare
pentru 35 de funcționari din 18 instituții importante
din
sectorul public.

COntribUtiOn tO etHiCAL eDUCAtiOn (eL SALVADOr)
el Salvador’s governmental ethics board (teg), whose mission is to promote ethical behavior in public service arenas and to
punish illegal acts, gives members of ethics committees the opportunity to develop their skills in this area by taking a Diploma in
Public ethics. in 2017 the institution in charge of this initiative was new Acropolis, which provided 180 hours of training to 35
officials from 18 major public sector institutions.
PrOieCt eCOLOgiC În tegUCigALPA (HOnDUrAS)
noua Acropolă și Fundația ecologică din tegucigalpa au
semnat un acord pentru proiectul „Visând Viitorul, Acționând
în Prezent” pentru crearea și menținerea unei pepiniere.
eCOLOgiCAL PrOJeCt in tegUCigALPA (HOnDUrAS)
new Acropolis and the ecological Foundation of tegucigalpa
signed an agreement for the project ‘Dreaming of the Future,
Acting in the Present’, to create and maintain a plant nursery.

DeCernAreA PreMiULUi FiLOSOFiei În SirACUA (itALiA)
La cea de-a 15-a ediție a Conferinței de Studii, desfășurată la
Camera de Comerț din Siracusa, Colegiul de Filosofie din
Sicilia a acordat Premiul de Filosofie organizației noua
Acropolă.
PHiLOSOPHY AWArD in SYrACUSe (itALY)
At the 15th edition of the Conference of Studies held at the
Syracuse Chamber of Commerce, the College of Philosophy of
Sicily awarded its Philosophy Prize to new Acropolis.
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nUMire OnOriFiCĂ În CASCAiS (POrtUgALiA)
Directorul noii Acropole din Portugalia a primit, la Cascais,
titlul de membru onorific al Cercului Scriitorilor din
Mozambic în Diaspora pentru contribuția adusă la
promovarea și diseminarea culturii.

HOnOrArY APPOintMent in CASCAiS (POrtUgAL)
the director of new Acropolis Portugal received in Cascais the
appointment of honorary member of the Circle of
Mozambican Writers in the Diaspora for his contribution to
the promotion and dissemination of culture.

reCUnOAȘtereA VOLUntAriAtULUi nA În SOFiA (bULgAriA)
De Ziua internațională a Voluntariatului, noua Acropolă din
Sofia a obținut o diplomă de merit pentru participarea sa la
proiectul Adoptă o zonă forestieră.

nOUA ACrOPOLĂ, OASPete DiStinS În tAriJA (bOLiViA)
Consiliul municipal al orașului tarija și provincia Cercado au
oferit organizației noua Acropolă titlul de Oaspete distins
pentru organizarea anuală a Festivalului de Coruri.

reCOgnitiOn OF nA VOLUnteering in SOFiA (bULgAriA)
On international Volunteer Day, nA Sofia received a Diploma
of Merit for its participation in the project “Adopt a forest area”.

neW ACrOPOLiS, DiStingUiSHeD ViSitOr in tAriJA (bOLiViA)
the Municipal Council of the City of tarija and the Province
of Cercado declared nA a “distinguished visitor” for its
organization of the annual Choir Festival.
CAMerA DePUtAțiLOr OMAgiAZĂ OinA În brAZiLiA
OinA a fost omagiată de Camera Deputaților din brazilia
pentru contribuțiile sale la promovarea filosofiei, culturii și
voluntariatului în ultimii 60 de ani.
tHe CHAMber OF DePUtieS PAYS tribUte tO tHe iOnA in
brAZiL
the iOnA was honored by the brazilian Chamber of Deputies
for its services to philosophy, culture and volunteering over the
last 60 years.
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DeCLArAțiA ADUnĂrii generALe

generAL DeCLArAtiOn OF tHe generAL ASSeMbLY

bUenOS AireS (ArgentinA)

bUenOS AireS (ArgentinA)
e general Assembly of the iOnA approves the following
resolutions:

Adunarea generală a OinA adoptă următoarele rezoluții:
A) Adunarea generală a OinA își reafirmă angajamentul de
a urma cele trei direcții de acțiune – Filosofia, Cultura și
Voluntariatul filosofic – pentru a asigura accesul tuturor la
cunoaștere. Prin această acțiune dorește să dezvolte valori etice
esențiale și să lucreze pentru transformarea morală a tuturor
ființelor umane.

A) e general Assembly of the iOnA reaﬃrms its
commitment to continue with its three lines of work –
Philosophy, Culture and philosophical Volunteering – in order
to oﬀer access to knowledge for all. rough this work it seeks
to develop essential ethical values and to work towards the moral
transformation of all human beings.

Adunarea generală invită fiecare Asociație națională membră
a OinA să implementeze aceste direcții de acțiune în diferitele
sale activități

e general Assembly invites each of the national member
Associations of the iOnA to implement these guidelines
through their various activities.

b) Adunarea generală evocă faptul că scopul Școlilor de
Filosofie „în manieră clasică” ale OinA este de a educa toate
ființele umane fără nici o diferență, de a le ajuta să-și dezvolte
propria demnitate și capacitatea de a se pune în slujba societății.

b) e general Assembly recalls that the purpose of the
iOnA’s Schools of Philosophy ‘in the classical tradition’ is to
educate all human beings without distinction and help them
develop their own dignity and fulfil their capacity of service to
society.

OinA reamintește că o educație de tip filosofic – nu doar
intelectuală ci înainte de toate practică – oferă oamenilor
posibilitatea să înfrunte crizele ce afectează societățile din
vremurile noastre și să constituie grupuri formate din persoane
care dețin cunoștințe relevante și pot oferi soluții pentru
îmbunătățirea lumii, așa cum se și specifică în Principiile Cartei
OinA.

e iOnA recalls that a philosophical education, which is not
only intellectual but above all practical, enables people to face
the crises that are devastating the societies of our times and to
foster groups of human beings who can provide solutions for
improving the world, as laid down in the principles of the
iOnA’s Charter.
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C) Adunarea generală reafirmă hotărârea OinA de a-și
dezvolta în continuare activitatea și de a participa în mod activ,
alături de alte instituții și organizații publice și private, la viața
societăților din epoca noastră.

C) e general Assembly reaﬃrms its determination to
continue with the activities of the iOnA and to promote its active participation in the societies of our times, together with
other public and private institutions and organisations.

D) Adunarea generală reiterează intenția sa de a susține în
continuare principiile ce inspiră Organizația națiunilor Unite,
care sunt în acord cu principiile generale ale Organizației
internaționale noua Acropolă și în mod particular cu Primul
Principiu din Carta sa fondatoare, unde se afirmă: „promovarea
idealului de fraternitate universală, bazat pe respectul pentru
demnitatea umană, dincolo de diferențe rasiale, sexuale,
culturale, religioase, sociale sau de altă natură.”

D) e general Assembly reiterates its intention to continue
to support the principles that inspire the United nations, which
are in harmony with the principles of the international
Organization new Acropolis in general and with the First
Principle of its Founding Charter in particular, which states: «to
promote an ideal of international fraternity, based on respect for
human dignity, beyond racial, sexual, cultural, religious, social
or other diﬀerences.»

e) Încă de la începuturile sale, OinA a promovat în Școlile
sale de Filosofie o educație bazată pe „a învăța să știi, a învăța să
fii, a învăța să faci și a învăța să conviețuiești” – cei patru piloni
ai educației, adoptați de UneSCO în 2012 (UneP, 2012). Prin
urmare, recunoaște că educația nu este limitată doar la
cunoștințe teoretice, ci ar trebui să includă și o pregătire pentru
a trăi viața în diversele sale aspecte, rezultând o conștientizare a
unei „cetățenii globale” care ne face să ne simțim parte a acestei
planete și a popoarelor sale.

e) Since its beginnings, the iOnA has promoted in its
Schools of Philosophy an education based on «learning to know,
learning to be, learning to do and learning to live together» – the
four pillars of learning adopted by UneSCO in 2012 (UneP,
2012). it therefore recognizes that learning is not limited to
theoretical knowledge, but should include a training for life in
its diﬀerent aspects, resulting in an awareness of «global
citizenship» that makes us feel an integral part of the Planet and
its peoples.

F) Prin urmare, Adunarea generală propune să se continue
dezvoltarea grupurilor de lucru și a celor de acțiune civică
pentru a educa și a contribui la prezervarea planetei noastre și a
societăților, așa cum este recomandat de Acordul adoptat la Paris
(Franța) de 195 de țări în cadrul COP 21 pentru Protejarea
mediului.

F) e general Assembly therefore proposes to continue
developing working groups and civic action groups to educate
and work towards the preservation of our planet and societies,
as recommended by the Agreement adopted in Paris (France)
on 12 December by 195 countries, within the framework of
COP 21 for the Protection of the environment.
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noua Acropolă în lume
new Acropolis worldwide

ALbAniA - ALbAniA

CiPrU - CYPrUS
nikou georgiou 44, 2023, Strovolos niCOSiA
nea-acropoli.org.cy

thanas Ziko, Vila 86 tirAnA www.akropoliri.al

AFriCA De SUD - SOUtH AFriCA
COLUMbiA - COLOMbiA

Orion House, 49 Jorissen Street 3rd, braamfontein
JOHAnneSbUrgO 2001
www.newacropolis.org.za

Cl. 70 A no 11 – 48, SAntAFe De bOgOtá D.e.
Carrera 77A no 49A18, barrio estadio MeDeLLín
www.acropoliscolombia.org

ArgentinA - ArgentinA
COreeA De SUD - SOUtH KOreA

bUenOS AireS Amenábar, 863, CAbA, belgrano
CórDObA Avenida Colón 350, piso 4.o,
oficina 14
www.nueva-acropolis.org.ar

Seocho-gu, Seocho Dong 1548-2,
Shin-song art building, floor 3
SeOUL 06648 www.newacropolis.or.kr

COStA riCA - COStA riCA

AUStrALiA - AUStrALiA
1/30 Wellington Street, St. Kilda MeLbOUrne Vic
3182 www.acropolis.org.au

100 m al Oeste de la Casa italia,
barrio Francisco Peralta, SAn JOSé
www.acropoliscr.org

AUStriA - AUStriA
CrOAțiA - CrOAtiA

Münzgrabenstrasse 103 8010 grAZ
www.neueakropolis.at

ilica 36 10000 ZAgreb www.nova-akropola.hr

beLgiA - beLgiUM

DAneMArCA - DenMArK
Sølvgade 95 1307 COPenHAgUe
www.nyakropolis.dk

rue Melsens 15, 1000 brUxeLLeS
www.nouvelle-acropole.be

eCUADOr - eCUADOr

bOLiViA - bOLiViA
Potosí 462, SAntA CrUZ De LA SierrA www.acropolis.com.bo

Murgeón Oe1-49 y Av. 10 de Agosto QUitO
www.acropolisescuador.org

bOSniA Și HerțegOVinA
bOSniA AnD HerZegOVinA

eL SALVADOr - eL SALVADOr
Avenida La Floresta no 21, Colonia San Mateo
SAn SALVADOr www.acropolis.org.sv

Ul. Zmaja od bosne, br. 6 71000 SArAJeVO
www.nova-akropola-ba

eLVețiA - SWitZerLAnD
brAZiLiA - brAZiL
Lago norte, Shin Ca 09 Lote 18, bairro: Lago norte,
CeP 71503-509 brASiLiA
estrada de Santa barbara, 957 - São Francisco xavier,
SãO JOSé DOS CAMPOS/SP
www.acropole.org.br

bULgAriA - bULgAriA

Avenue de tivoli, 19 b LAUSAnne
www.nouvelle-acropole.ch

FrAnțA - FrAnCe
48, rue du Fer à Moulin, 75005 PAriS www.nouvelleacropole.fr

gerMAniA - gerMAnY
Schwanthalerstrasse 91 80336 MúniCH
www.neueakropolis.de

ul. general gurko, num. 38 1000 SOPHiA
www.akropol.bg

greCiA - greeCe

CAnADA - CAnADA
6768 rue Saint Denis, MOntreAL
www.acropole.ca

Agiou Meletiou, 29, Kipseli AtenAS
poli.gr

CHiLe - CHiLe

www.nea-acro-

gUAteMALA - gUAteMALA
20 Calle 10-96, Zona 10 gUAteMALA C.A.
www.nuevaacropolis.org.gt

Av. Vicuña Mackenna, 76, Providencia SAntiAgO
www.nueva-acropolis.cl
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HOnDUrAS - HOnDUrAS

reP. DOMiniCAnĂ - DOMiniCAn
reP.

Col. Florencia Sur, 2.ª Calle, no. 4101, una cuadra
atrás del kinder Happy Faces tegUCigALPA
www.acropolishonduras.org

C/ Santiago (esquina Cayetano rodríguez)
torre el escorial. apto. 401 A
SAntO DOMingO
www.acropolis.org.do

inDiA - inDiA
MUMbAi 400 005 Appartment A-0, Connaught
Mansions, S.b.S. road, Colaba.
bAngALOre 261, 6th Cross, indiranagar 1st phase
www.acropolis.org.in

reP. MOLDOVA - reP. OF MOLDOVA
gheorghe Asachi 20/2 - CHiSinAU

reP. SerbiA - reP. OF SerbiA
irLAnDA - ireLAnD

brankova 24 - 11000 beLgrADO
www.nova-akropola.rs

43, Lower rathmines road DUbLin 6
www.acropolis.ie

rOMâniA - rOMAniA
iSrAeL - iSrAeL

general Atanasie Demosthene n.º 7,
Sector 5 bUCAreSt
www.noua-acropola.ro

Salomon 7 6602301 teL-AViV
www.newacropolis.org.il

itALiA - itALY

rUSiA - rUSSiA

Piazza Meucci n.º 23, 00146 rOMA
www.nuovaacropoli.it

bolshoi Sukharevskiy pereulok, dom 16
127051 MOSCú
naberezhnaya reki Moyki, dom 112b
190121 SAn PeterSbUrgO
Ulitsa Shevchenko, 20
620075 eKAterinbUrgO
www.newacropol.ru

JAPOniA - JAPAn
Daimachi 8-14, bay City takigawa 901
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
www.acropolis.jp

MexiC - MexiCO

SLOVACiA - SLOVAKiA
Osadná 15, 831 03 brAtiSLAVA
www.akropolis.sk

gonzález bocanegra n.º 1207,
Col. León Moderno - 37480, León
ww.acropolis.org.mx

SLOVeniA - SLOVeniA
niCArAgUA - niCArAgUA

Wolfova 8, 1000 LJUbLJAnA
www.akropola.org

barrio Los robles, del Hotel intercontinental
1 cuadra al este y media cuadra al sur,
MAnAgUA www.acropolisnicaragua.org

SPAniA - SPAin
Pizarro, 19 bajo dcha., 28004 MADriD
www.nueva-acropolis.es

PAnAMA - PAnAMA
Calle Alberto navarro, n.o 12, el Cangrejo
CiUDAD De PAnAMá www.acropolis.org.pa

SUA - USA
rALeigH, CArOLinA DeL nOrte 27627
P.O. box 37215
bOStOn: 2000 Massachusetts Avenue,
boston - Cambridge MA 02140
CHiCAgO, iL, 4548 n. Dover 60640
PHOenix: 2643 e. greenway rd, AZ 85032
www.newacropolisusa.org

PArAgUAY - PArAgUAY
Dr. telmo Aquino Aquino 3869,
barrio Mburicaó ASUnCión 1580
www.acropolisparaguay.org

PerU - PerU
Av. Javier Prado este 465,
San isidro, LiMA – 27 www.acropolisperu.org

UCrAinA - UKrAine
Shcherbakova Str. 9a, KieW 03062
ww.newacropolis.org.ua

POLOniA - POLAnD
ul Zygmunta glogera 3/1 - 02-051,
VArSOViA www.nowa-akropolis.pl

UngAriA - HUngArY
1085 bUDAPeSt - rigó u. 6-8
www.ujakropolisz.hu

POrtUgALiA - POrtUgAL
Calle Joaquim Antonio de Aguiar, nº 35 2º Dto.
CP 1070-149 LiSbOA www.nova-acropole.pt

UrUgUAY - UrUgUAY

regAtUL Unit - UniteD KingDOM
19 Compton terrace, LOnDOn n1 2Un
www.newacropolisuk.org

Luis Franzini 844, 11300 MOnteViDeO
www.acropolis.org.uy

VeneZUeL A - VeneZUeLA

rePUbLiCA CeHĂ- CZeCH rePUbLiC
Varsavská 19, 12000 PrAgA 2
www.akropolis.cz

35

Avenida Las Américas. Sector San José de las Flores.
edif. doña Magdalena, MériDA
www.acropolisvenezuela.org

