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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19   

                                                                          

Σήμερα, Σάββατο , 14 Μαϊου 2016 , στην οικία της κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου επί 

της οδού Στησιχώρου 8,  Αθήνα, έγινε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για να εξετάσει τα θέματα που παρακάτω αναφέρονται . 

Παρόντα μέλη:Δημ. Ανδρουτσόπουλος,  Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, ,  Γ. 

Κατσιούφης, Ε. Κωνσταντινίδου, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Νέα μέλη  

2. Οικονομική κατάσταση  

3. Προγραμματισμός μέχρι την εκλογο-απολογιστική συνέλευση του Δεκεμβρίου  

            α.  Εκδοση CD – προϋπολογισμός  

            β. Αποτύπωση προεπαναστατικού ναού Κοίμησης της Θεοτόκου ( Εύας   

Μεσσηνίας  

            γ. ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ 2016 – Εκδηλώσεις – Προϋπολογισμός  

            δ. Ανασυγκρότηση ιστοσελίδας – ενημέρωση – προϋπολογισμός  

4.  Αλλες δράσεις : 

Α.   Συναυλία στο Μαλλιαροπούλειο της Τρίπολης 

Β. Ολοκλήρωση του 1ου τόμου ( Προεπαναστατική περίοδος ) του έργου «Οι 

Λαγκαδινοί Μαστόροι του Μωριά» 

Γ.  Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού .  

Δ.  Ολοκλήρωση απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων   

 

 

1. Μετά απο εισήγηση του πρέδρου κ. Ι. Τσιαούση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει 

ομόφωνα την εγγραφή ως τακτικού μέλους του σωματείου τον κ. Ευάγγελο 

Χριστόπουλο, συνταξιούχο Εμπορικής Τράπεζας, απο την Μυγδαλιά. 



2. Ο Ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του 

σωματείου ( υπόλοιπο ταμείου έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ- 

6.479,00 ευρώ ).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πραγματοποιηθέντα έξοδα από 2/3/21016 εως 

13/05/2016 ανερχόμενα στο ποσό των επτακοσίων πενήντα τέσσερα ευρώ και 50 

λεπτά ( 754,50 Ευρώ) αναλυόμενα ως εξής : Εξοδα Αργ.Πετρονώτη 572,60 – 

Εκδήλωση ΕΠΑΛ Βριλησσίων στα Λαγκάδια 52.- , Χάρτες ΓΥΣ , εξοδα συναντήσεων 

προέδρου με κ. Ε . Γιαννακούρα κλπ , 59,90 και καταβολή στον κ. Γ.Οικονομου για 

το CD 70.- Ευρώ .  

  

3.   Α. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι μετά απο συζητήσεις με την  ΕΜΣΕ και την 

εξέταση διαφόρων προσφορών προτείνει την ανάθεση της έκδοσης του CD 

ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ μέσω της ΕΜΣΕ με κόστος περίπου Δύο Χιλιάδες Ευρώ (2.000.-) . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την παραπάνω ανάθεση έναντι του 

προϋπολογιζομένου κόστους.  

Β. Μετά απο πρόταση του κ. Αργ. Πετρονώτη να γίνει αποτύπωση του Ναού 

Κοίμησης της Θεοτόκου , έργο Λαγκαδινών πρωτομαστόρων ( Αντ. Ρηγόπουλου και 

Θ. Ευσταθίου ) σημαντικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας της 

προεπαναστατικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κόστος του έργου 

το οποίο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό θα ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ ( 2.200.-). Η δαπάνη αφορά την αμοιβή της ομάδας τριών 

αρχιτεκτόνων που θα κάνουν την αποτύπωση, ενώ τα έξοδα διαμονής και  

διατροφής θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος κ. Ι. Τσιαούσης 

ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις προκαταρκτικές ενέργειες / συζητήσεις 

που έχουν γίνει με μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου  και πιθανούς ομιλητές για 

την προετοιμασία των εκδηλώσεων ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 2016. Προτείνει το 

διήμερο των εκδηλώσεων να πραγματοποιηθεί το  Σάββατο 30 και Κυριακή 31 

Ιουλίου 2016 , και να περιλαμβάνει μία ημερίδα με κεντρικό θεμα «Κέντρα 

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικές Διαδρομές της Τέχνης της Πέτρας», 

και συντονιστή τον κ.Β.Γκανιάτσα , πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και μιά 

βραδιά με μουσικο-θεατρικά δρώμενα με θέμα «Ερείπια : Μνήμες της Πέτρας» που 

δεν πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Εγινε εκτενής συζήτηση για τη 



θεματολογία και τους επιμέρους πιθανούς ομιλητές και συμφωνήθηκε, ο πρόεδρος 

να συνεχίσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης του προγράμματος των εκδηλώσεων στο 

πλαίσο της πρότασης  που αναλύθηκε.  Σχετικά με το κόστος των εκδηλώσεων ο 

πρόεδρος κ. Τσαούσης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει έρθει σε επαφή με την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Γορτυνίας ώστε να καλυφθεί το 

μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. Προϋπολογισμός ακριβής θα παρουσιασθεί στο Δ.Σ. 

μετά την ολοκλήρωση των επαφών.  

Δ. Σχετικά με την ανασυγκρότηση της ιστοσελίδας ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης, ως 

υπεύθυνος για την ιστοσελίδα,  ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει έρθει 

σε επαφή με τον κ.Παναγιώτη Αναστόπουλο  ο οποίος με συνεργάτη του 

αναλαμβάνει το έργο αυτό με πολύ χαμηλό για τα δεδομένα της αγοράς κόστος , 

ανερχόμενο στό ποσό των χιλίων ευρώ ( 1.000.- ) μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500.-) 

πλέον ΦΠΑ . Ζήτησε δε απο όλα τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν τις προτάσεις τους 

σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η ιστοσελίδα.  

 

4.  Αλλες δράσεις  

 Α. Σχετικά με την παρουσίαση της ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑΣ ( Λαγκαδινά μοιρολόγια ) 

με συναυλία στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης, ο κ. Τσιαούσης ενημέρωσε το 

Δ.Σ. οτι συνεχίζονται οι επαφές τόσο με την Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ όσο και με τον Δήμο 

Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. 

 

Β. Εγινε επίσης ενημέρωση απο τον πρόεδρο κ. Τσιαούση σχετικά με την μελέτη που 

εκπονεί ο κ. Αργ. Πετρονώτης με θέμα «Οι Λαγκαδινοί μαστόροι του Μωριά». Εχει 

ολοκληρωθεί η συγκέντρωση του υλικού, ενώ  η συγγραφή του 1ου Τόμου απο τον 

κ. Πετρονώτη βρίσκεται στην τελική της φάση. Προτείνεται λόγω του μεγάλου 

όγκου του έργου ( δύο ή τρείς τόμοι ) αυτό να εκδοθεί τμηματικά.  

Ζήτησε δε απο όλα τα μέλη να σκεφθούν και να προτείνουν πιθανούς χορηγούς για 

την έκδοση του πρώτου τόμου, όταν αυτός είναι πλήρως έτοιμος.  

Γ. Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατσιούφης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει ολοκληρωθεί σε 

μεγάλο βαθμό η ψηφιοποίηση των αρχείων και η δημιουργία της βιβλιοθήκης.  



Δ. Ο κ. Κατσιούφης ενημέρωσε επίσης  το Δ.Σ. ότι δεν έχει τελειώσει η 

απομαγνητοφώνιση των συνεντεύξεων με Λαγκαδινούς μαστόρους και ζήτησε τη 

βοήθεια των μελών του Δ.Σ. προς το σκοπό ολοκλήρωσής τους.  

 

Κατόπιν των παραπάνω αναγνώστηκαν και συμφωνήθηκαν τα παρόντα πρακτικά 

και  η συνεδρίαση κηρύχθηκε περατωθείσα. 

 

   Ο Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας       

   Ι. Τσιαούσης                                                    Ε. Κωνσταντινίδου  

 

   Ο Αντιπρέδρος                                                                                    Ο ταμίας 

   Γ. Κατσιούφης                                                                                   Τ. Τσαφαράς 

 

     Τα μέλη: Δημ. Ανδρουτσόπουλος, Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου  , Χ. Χηνιάδης . 


