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        ▪ ΦΙΛΟΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	▪	

«ΑΝΘΗ	ΤΗΣ	ΠΕΤΡΑΣ»		

		 	

	ΠΡΑΚΤΙΚΟ	ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.	29                                  

Στην	 Αθήνα,	 στην	 αίθουσα	 του	 καταστήματος	 ΩΡΑΙΑ	 ΕΛΛΑΣ,	 οδός	 Μητροπόλεως	 59,	 1ος	
όροφος,	 σήμερα	 23	 Φεβρουαρίου	 2017	 και	 ώρα	 	 11.00,	 συνήλθε	 κατόπιν	 της	 από	 19	
Φεβρουαρίου	2017	προσκλήσεως	του	προέδρου	κ.	Ιωάννη	Τσιαούση	σε	τακτική	συνεδρίαση,	
το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	προκειμένου	να	εξετάσει	τα	θέματα	πού	αναφέρονται	παρακάτω.	

	
Παρόντα	 μέλη:	 Ιωάννης	 Τσιαούσης,	 Γεώργιος	 Κατσιούφης,	 Τριαντάφυλλος	 Τσαφαράς,	
Αγγελική	Αναστοπούλου,	Αντώνης	Καλαφάτης,	Απόστολος	Φανός	

	
	

ΘΕΜΑΤΑ	
	
1.		Νέα	μέλη		
2.	Οικονομικά			
3.	Ενημέρωση	για	τις	πρώτες	συζητήσεις	για	το	κτήριο	Ρηγόπουλου		
4.	Εκδήλωση	για	την	παρουσίαση	του	cd	Αρκαδική	Ελεγεία			
5.	Προγραμματισμός	και	περιεχόμενο	των	ετήσιων	εκδηλώσεων	Γιορτές	Πέτρας	
				2017	
	
	

1.	Δεν	υπήρξε	πρόταση	για	νέα	μέλη.	
	

2.	Ο	ταμίας	κ.	Τριαντάφυλλος	Τσαφαράς	ενημέρωσε	ότι	το	υπόλοιπο	του	ταμείου	ανέρχεται	
σε	1.039,78	euro.	Εγκρίθηκαν	ομόφωνα	δαπάνες	735	euro	για	έξοδα	μεταβίβασης	ακινήτου	
και	χαρτόσημο	δανείων	540	euro		για	το	κτήριο	Ρηγόπουλου.	

	
3.	Ο	Πρόεδρος	κ	Ιωάννης	Τσιαούσης,	σχετικά	με	το	κτήριο	Ρηγόπουλου,	ανέφερε	τα	εξής	:		

-Απαραίτητα	 για	 οποιαδήποτε	 άλλη	 ενέργεια	 είναι	 τοπογραφικά	 διαγράμματα	 και	
αποτύπωση	του	κτηρίου,	σύμφωνα	με	συζήτηση	πού	έγινε	με	τον	κ.	Γκανιάτσα.	
-Ελήφθησαν	τρείς	προσφορές	από	την	ομάδα	κ.	Κόνδη	,	για	την	αποτύπωση	του	κτηρίου(	

5.500	 euro-	 παράδοση	 σε	 45	 ημέρες,	 3.300euro-παράδοση	 σε	 75	 ημέρες,	 2.500euro-
παράδοση	σε	45	ημέρες).	Θα	ληφθεί	προσφορά	και	από	την	καθηγήτρια	ΤΕΙ		Δυτ.	Ελλάδος	,	
κ.	Γεωργιάδου.	
-Η	 ομάδα	 του	 κ	 Γκανιάτσα	 μπορεί	 να	 ασχοληθεί	 με	 την	 αρχιτεκτονική-μουσειολογική	

μελέτη.	
Ο	 κ.	 Κατσιούφης	 πρότεινε	 να	 επισκεφθεί	 το	 κτήριο,	 να	 κάνει	 τις	 απαραίτητες	 μετρήσεις,	
φωτογράφηση	 και	 να	 παραδώσει	 στον	 κ.	 Γκανιάτσα	 τα	 αρχικά	 διαγράμματα	 και	 τις	
φωτογραφίες	από	το	χώρο	τού	κτηρίου.	
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4.	 Η	 εκδήλωση	 για	 την	 παρουσίαση	 του	 cd	 Αρκαδική	 Ελεγεία	 θα	 πραγματοποιηθεί	 στις	 2	
Απριλίου	 2017,	 στο	 Πόλις	 Art	 cafe,	 στοά	 Πεσμαζόγλου,	 Αθήνα.	 	 Στην	 ίδια	 εκδήλωση	 θα	
τιμηθούν	και	οι	δωρητές	για	την	αγορά	του	κτηρίου	Ρηγόπουλου.	Θα	σταλούν	προσκλήσεις	
σε	 όλα	 τα	 μέλη,	 τους	 δωρητές,	 τον	 τοπικό	 τύπο,	 μέσα	 μαζικής	 επικοινωνίας,	 Περιφέρεια	
Πελοποννήσου,	Τοπικές	Αρχές.	

	
5.	 Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Ιωάννης	 Τσιαούσης	 ενημέρωσε	 τους	 παρόντες	 για	 το	 πρόγραμμα	 των	
καλοκαιρινών	 εκδηλώσεων.	 Θα	 πραγματοποιηθεί	 το	 1ο	 Εργαστήρι	 Πέτρας,	 1-5	 Αυγούστου	
2017,	στα	Λαγκάδια	Αρκαδίας,	σε	συνεργασία	με	τον	κ.	Γκανιάτσα.		
Θα	περιλαμβάνει	 	πρακτικό	και	θεωρητικό	μέρος.	Στο	πρακτικό	μέρος	οι	συμμετέχοντες	θα	
εκπαιδευθούν	σε:	

																														-κατασκευή	καμάρας	
																														-κατασκευή	γωνίας	
																														-κατασκευή	θεμελίων	
																														-λιθογλυπτική	
																														-κατασκευή-	επισκευή	ξερολιθιάς			

Το	θεωρητικό	μέρος	θα	καθοριστεί	από	τον	κ.	Γκανιάτσα.	
	

6.	Εγκρίθηκε	ομόφωνα	η	πρόταση	του	Προέδρου	να	εκφράσουν	τα	ΑΝΘΗ	τα	συλλυπητήριά	
τους	 για	 το	 θάνατο	 του	 Νίκου	 Κούνδουρου,	 ο	 οποίος	 υπήρξε	 θερμός	 υποστηρικτής	 των	
ΑΝΘΕΩΝ.		

	
7.	 Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Ιωάννης	 Τσιαούσης	 ενημέρωσε	 για	 το	 Δελτίο	 Άυλης	 Πολιτιστικής	
Κληρονομιάς	πού	έχει	σταλεί	στο	Υπουργείο	Πολιτισμού.	Υπήρξε	συνάντηση	του	Προέδρου	
με	 στέλεχος	 του	 Υπουργείου,	 εκ	 μέρους	 του	 οποίου	 έγιναν	 κάποιες	 συμπληρωματικές	
προτάσεις,	 προκειμένου	 το	 Δελτίο	 να	 προωθηθεί	 στην	 αρμόδια	 Εθνική	 Επιστημονική	
Επιτροπή.	 Ο	 πρόεδρος	 θα	 ετοιμάσει	 επιστολή	 υποστήριξης	 για	 την	 ένταξη	 της	 ξερολιθιάς	
στον	παγκόσμιο	κατάλογο	άυλης	πολιτιστικής	κληρονομιάς,	προκειμένου	να	συμπεριληφθεί	
στο	αντίστοιχο	φάκελο	που	προορίζεται	για	την	UNESCO.				

	
Μη	υπάρχοντος	άλλου	θέματος	η	συνεδρίαση	 του	Διοικητικού	 Συμβουλίου	 έκλεισε	με	 την	
ανάγνωση	των	παραπάνω	πρακτικών		τα	οποία	συμφωνήθηκαν	και	υπογράφονται.	
Κατόπιν	των	ανωτέρω	η	συνεδρίαση	κηρύχθηκε	περατωθείσα.	

	
		
	
	
	

	

					Ο	Πρόεδρος																																																															Η	Γεν.	Γραμματέας	

Ιωάννης	Τσιαούσης																																																			Αγγελική	Αναστοπούλου	
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			Ο	Αντιπρόεδρος																																																																		Ο	Ταμίας	

Γεώργιος	Κατσιούφης																																															Τριαντάφυλλος	Τσαφαράς							

																																																																																																

	

																																																						Τα	μέλη	

	

																			Αντώνης	Καλαφάτης															Απόστολος	Φανός	

	

	

																																												

	


