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        ▪ ΦΙΛΟΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	▪	

«ΑΝΘΗ	ΤΗΣ	ΠΕΤΡΑΣ»		

	
ΠΡΑΚΤΙΚΟ		ΥΠ’	ΑΡΙΘΜ.	30		

Στην	Αθήνα	,	στην	αίθουσα	του	καταστήματος	«ΩΡΑΙΑ	ΕΛΛΑΣ»,	οδός	Μητροπόλεως	59,	1ος	όροφος,	
σήμερα	 01/04/2017	 	 και	 ώρα	 3:00μμ,	 συνήλθε,	 	 κατόπιν	 της	 από	 21/03/2017	 προσκλήσεως	 του	
προέδρου	κ.	Ιωάννη	Τσιαούση,	σε		τακτική		συνεδρίαση,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	προκειμένου	να	
εξετάσει	τα	θέματα		που	αναφέρονται	παρακάτω.	

Παρόντα	μέλη:		Ιωάννης	Τσιαούσης,	Αγγελική	Αναστοπούλου,			Αντώνης	Καλαφάτης	,	Γεώργιος		

Κατσιούφης,	Τριαντάφυλλος		Τσαφαράς,			Απόστολος	Φανός	,Φωτεινή	Δαλιάνη.	

ΘΕΜΑΤΑ	

1.	Νέα	μέλη		

2.	Οικονομικά	

3.	Δελτίο	άυλης	πολιτιστικής	κληρονομιάς	για	τη	λαγκαδινή	τέχνη	της	πέτρας	
	
4.	 Δημιουργία	 καταλόγου	 με	 διευθύνσεις	 φορέων	 πού	 δυνητικά	 ενδιαφέρονται	 για	 την		
παραδοσιακή	αρχιτεκτονική	
	
5.	Αποτύπωση	κτηρίου	παραδοσιακής	αρχιτεκτονικής	(αρχοντικό	Ρηγόπουλου)	
	
6.	Σωστικές	παρεμβάσεις	κτηρίου	
	
7.	Ανεύρεση	χορηγών	
	
8.	Γιορτές	της	πέτρας	2017			
	
	
1.	Έγιναν	ομόφωνα	αποδεκτά,	ως	νέα	μέλη	των	Ανθέων,		η	κ.			Αθανασοπούλου	Νίνα	και	ο	
κ.	Γκαρδιακός	Νικόλαος,	μετά	από	αίτηση		πού	είχαν	υποβάλλει	ηλεκτρονικά,	προς	τα	Άνθη	
της	Πέτρας.			
	
2.	Ο	 ταμίας	 κ.	 Τσαφαράς	 ενημέρωσε	 ότι	 το	 υπόλοιπο	 του	 ταμείου	 είναι	 στις	 27-3-2017,	
1574,48	 euro.	 Έσοδα	 μηνός	 550	 euro	 (προσφορές	 κ.	 Παν.	 Σακελλαρίου	 και	 	 κ.	 Μαρίας	
Λαουτάρη).		
	
3.	 Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Τσιαούσης	 ανέφερε	 ότι	 ολοκληρώθηκε	 και	 προωθήθηκε	 στο	 αρμόδιο	
τμήμα	 του	 Υπουργείου	 Πολιτισμού	 το	 Δελτίο	 για	 την	 λαγκαδινή	 τέχνη	 της	 πέτρας,		
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προκειμένου	στις	3-4-2017	να	περάσει	από	την	αρμόδια	επιτροπή,	με	στόχο	η	τέχνη	αυτή	
να	συμπεριληφθεί	στον	κατάλογο	Άυλης	Πολιτιστικής	Κληρονομιάς.		
	
4.	 Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Τσιαούσης	 πρότεινε	 να	 δημιουργηθεί	 κατάλογος	 με	 ηλεκτρονικές	
διευθύνσεις	εντύπων	μέσων,	Δήμων,	Τεχνικών	Επαγγελματικών	Λυκείων,	ΟΑΕΔ		και	άλλων	
φορέων	πού	πιθανά	έχουν	ενδιαφέρον	για	την	Παραδοσιακή	Αρχιτεκτονική	και	την	τέχνη	
της	πέτρας.	
		
5.	 Ο	 αντιπρόεδρος	 κ.	 Κατσιούφης	 παρουσίασε	 τα	 ανεπίσημα	 τοπογραφικά	 σχέδια,	 πού	
σχεδίασε	 για	 το	 κτήριο	 (μελλοντικό	 Κέντρο	 Παραδοσιακής	 Αρχιτεκτονικής),	 μετά	 από	
επίσκεψη	και	καταμέτρηση-φωτογράφηση	των	υπαρχόντων	χώρων.	Ο	κ.	Γκανιάτσας,	στον	
οποίο	έχουν	παραδοθεί	αντίγραφα	αυτών	των	τοπογραφικών	σχεδίων,	 	μελετά	σε	πρώτο	
επίπεδο,	σε	συνδυασμό	και	με	τις	προτάσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	τον	σχεδιασμό	
του	τελικού	κτηρίου.	Συζητήθηκαν	οι	προσφορές	των	κ.	Κόνδη,	Γεωργιάδου	και	Ξάνθου,	για	
την	 αποτύπωση	 του	 κτηρίου	 Παραδοσιακής	 Αρχιτεκτονικής.	 Δεν	 ελήφθη	 συγκεκριμένη	
απόφαση.	Αντίγραφα	των	προσφορών		υπάρχουν	στο	αρχείο	των	ΑΝΘΕΩΝ.		
	
6.	 Αποφασίστηκε	 ομόφωνα	 να	 γίνουν	 άμεσα	 σωστικές	 παρεμβάσεις	 στο	 κτήριο.	 Για	 το	
σκοπό	 αυτό	 θα	 συζητηθεί	 με	 κ.	 Γκανιάτσα	 το	 είδος	 των	 σωστικών	 παρεμβάσεων	
προκειμένου	να	εκπονηθεί	ανάλογη	μελέτη	και	να	υλοποιηθεί	η	απόφαση.		
	
7.	 Ο	 Πρόεδρος	 	 κ.	 Τσιαούσης	 πρότεινε	 την	 άμεση	 κινητοποίηση	 όλων	 των	 μελών	 του	
Διοικητικού	 Συμβουλίου	 για	 	 ανεύρεση	 χορηγών	 προκειμένου	 να	 συγκεντρωθούν	 τα	
χρήματα	πού	απαιτούνται	για	την	εκπόνηση	των		αναγκαίων	μελετών	(για	την	επισκευή	και	
ολοκλήρωση	του	κτηρίου	ως	Κέντρου	Παραδοσιακής	Αρχιτεκτονικής).	
		
8.	Ο	Πρόεδρος	 κ.	 Τσιαούσης	 ενημέρωσε	 το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	ότι	 	 ορίστηκε	η	ομάδα	
των	καθηγητών	πού	θα	συμμετέχουν	στο	Καλοκαιρινό	Εργαστήρι	της	Πέτρας	στα	Λαγκάδια,	
ως	εξής:	κ.	Γκανιάτσας,	κ.	Κορρές.	Θα	συμμετέχει	επίσης	ο	κ.	Πετράκης.	Το	εργαστήρι	θα	
περιλαμβάνει	θεωρητικό	και	πρακτικό	μέρος.	Στην	καλλιτεχνική	εκδήλωση	πού	θα	γίνει	5-
8-2017,	 στα	 πλαίσια	 των	 Γιορτών	 της	 Πέτρας,	 θα	 συμμετέχει	 ο	 ηθοποιός	 κ.	
Μιχαλακόπουλος	 Γιώργος.	 	 Έγινε	 συνάντηση	 του	Προέδρου,	 του	 μέλους	 του	 Διοικητικού	
Συμβουλίου	 κ.	 Δαλιάνη	 και	 της	 καλλιτέχνιδος	 κ.	 Τηγανούρια	 ,	 προκειμένου	 να	συζητηθεί		
πιθανή	 συμμετοχή	 της	 στις	 καλλιτεχνικές	 εκδηλώσεις	 του	 Αυγούστου.	 Ζητήθηκε	 να	
αποστείλει	συγκεκριμένη	πρόταση	η	οποία	θα	συζητηθεί		στο		Διοικητικό		Συμβούλιο.			

	
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	
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Ιωάννης	Τσιαούσης																																																			Αγγελική	Αναστοπούλου	

	

						

			Ο	Αντιπρόεδρος																																																																		Ο	Ταμίας	

Γεώργιος	Κατσιούφης																																															Τριαντάφυλλος	Τσαφαράς							

																																																																																														

	

																																																										Τα	μέλη	

	

		Φωτεινή	Δαλιάνη													Αντώνης	Καλαφάτης															Απόστολος	Φανός	

	

	
							
	

	
								
						

	
	
	
	

		

	

																					

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	


