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        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18  

Σήμερα Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016, στην οικία της κ. Βαλτή- Παπακωνσταντίνου, επί της οδού 

Στησιχόρου 8, Αθήνα, έγινε τακτική συνεδρίαση τού Δ.Σ. για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα. 

Παρόντα μέλη: Δ. Ανδρουτσόπουλος, Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, Γ. Κατσιούφης, Τ.Τσαφαράς, Ι. 

Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης. 

 

ΘEMATA  

1. Ενημέρωση για την παραγωγή τού CD “Αρκαδική Ελεγεία» 

2. Ενημέρωση για τη διοργάνωση συναυλίας στην Τρίπολη 

3. Οικονομική κατάσταση-Ανάπτυξη Ανθέων -Προοπτικές 

4. Σχεδιασμός δράσεων για το 2016 

5. Προετοιμασία της κοινής Συνεδρίασης ΔΣ και Επιστημονικού Συμβουλίου 

 

1. Έγινε ενημέρωση από τούς κ.κ. Ανδρουτσόπουλο και Τσαφαρά  γιά τη συνάντηση με τούς κ.κ. 

Τάτση, Γρίβα και Χουλιάρα, σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με την έκδοση τού cd 

και τη διάθεσή του στα μέλη και τούς φίλους της κίνησης μας. Δεδομένου ότι το σωματείο μας δεν 

έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λαμβανομένου υπ' όψιν τού υπάρχοντος νομικού-φορολογικού 

πλαισίου αναζητείται λύση για την έκδοση του από τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ και την δωρεάν διάθεσή 

του. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν τόσο με τον κ. Τάτση όσο και με την ΕΜΣΕ για τη διαμόρφωση 

τελικού σχεδίου συμφωνίας. 

2. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις συζητήσεις πού έχουν γίνει για τη διοργάνωση συναυλίας-

παρουσίασης τού έργου με τα μοιρολόγια "Αρκαδική Ελεγεία", μετά την έκδοση τού σχετικού cd. 

Όπως έχει συζητηθεί και σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκρίνεται η ιδέα να 

πραγματοποιηθεί η συναυλία αυτή κατ' αρχήν στην Τρίπολη και μάλιστα για συμβολικούς λόγους 

στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο και μία δεύτερη στην Αθήνα, σε χρόνο και χώρο πού θα 

αποφασισθεί αργότερα. Μετά από συζήτηση και ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις επαφές πού 

έχουν γίνει με τη χορωδία ΟΡΦΕΑΣ Τριπόλεως , αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι απαραίτητες 

ενέργειες για την πραγματοποίηση της συναυλίας  με τη συμμετοχή της χορωδίας, στο 

Μαλλιαροπούλειο, με πιθανή ημερομηνία την 15η  Οκτωβρίου 2016.  Ο Πρόεδρος θα έρθει σε 

επαφή με  το Δήμο Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εξασφάλιση οικονομικής 

ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων της συναυλίας. 
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3. Έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση τού Σωματείου, την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ΑΝΘΕΩΝ και τις προοπτικές του. Δεδομένου ότι οι μόνοι πόροι της Κίνησης είναι οι 

συνδρομές και οι προσφορές μελών και φίλων, θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι αύξησης των 

εσόδων μας από χορηγίες, νέα μέλη κλπ. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε επί της εισήγησης τού μέλους 

τού ΔΣ κ. Δ. Ανδρουτσόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις για την καλλίτερη οργάνωση της 

Κίνησης, όπως να θέτουμε συγκεκριμένους στόχους πού μπορούν να επιτευχθούν, με 

χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό, για κάθε στόχο, εισαγωγή κάρτας μέλους, διαμόρφωση 

καταλόγου πιθανών χορηγών και τρόπου αύξησης μελών κλπ. Αποφασίστηκε λόγω τού 

περιορισμένου χρόνου της παρούσης συνεδρίασης, να γίνει ξεχωριστή συζήτηση σε επόμενο ΔΣ, με 

προτάσεις από όλα τα μέλη τού ΔΣ.  Συζητήθηκε επίσης η βελτίωση της ιστοσελίδας. 

4. Συζητήθηκε ο σχεδιασμός των δράσεων για το 2016. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν : α) 

Ημερίδα το καλοκαίρι, στα Λαγκάδια, με θέμα  πού θα καθορισθεί μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ και 

Επιστημονικού Συμβουλίου και η εκδήλωση στους Αγίους Αποστόλους πού δεν πραγματοποιήθηκε 

το  προηγούμενο καλοκαίρι καθώς και η συναυλία στο Μαλλιαροπούλειο Τρίπολης με την 

Αρκαδική Ελεγεία. 

5. Καθορίστηκε η κοινή συνεδρίαση ΔΣ και Επιστημονικού Συμβουλίου  να πραγματοποιηθεί στις 19 

Μαρτίου 2016 και συζητήθηκαν σχετικές λεπτομέρειες. 

6. Τέλος ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε το ΔΣ ότι ο κ. Πολυμενάκος διαθέτει αρχεία σχετικά 

με τα έργα Λαγκαδινών μαστόρων στη Λακωνία, με 100 euro /αρχείο. Συζητήθηκε η διερεύνηση της 

κάλυψης τού κόστους από το Δήμο Ευρώτα ή από πόρους των ΑΝΘΕΩΝ. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω η συνεδρίαση κηρύχθηκε περατωθείσα. 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Αντιπρόεδρος                                                    Ο Ταμίας 

Ι. Τσιαούσης                                      Γ. Κατσιούφης                                                   Τ. Τσαφαράς                                                               

     

                                                                Τα μέλη 

 

Δ. Ανδρουτσόπουλος             Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου                                 Χ. Χηνιάδης           
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