
	

28ης	Οκτωβρίου	55,	Ν.	Πεντέλη,	Τ.Κ.	15236,	emai:	info@anthitispetras.gr	url:	www.anthitispetras.gr		

        ▪ ΦΙΛΟΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	▪	

«ΑΝΘΗ	ΤΗΣ	ΠΕΤΡΑΣ»		

		

ΠΡΑΚΤΙΚΟ		ΥΠ’	ΑΡΙΘΜ.	35		

Στην	Αθήνα,	στην	αίθουσα	του	καταστήματος	«ΩΡΑΙΑ	ΕΛΛΑΣ»,	οδός	Μητροπόλεως	59,	1ος	όροφος,	
σήμερα	 14	 Σεπτεμβρίου	 2017	 	 και	 ώρα	 3:00μμ,	 συνήλθε,	 	 κατόπιν	 της	 από	 02-09-2017	
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.	

	

ΘΕΜΑΤΑ:		

1.	Οικονομικά		

2.	Νέα	Μέλη	

3.	Δραστηριότητες	ΑΝΘΕΩΝ-κτήριο	Ρηγόπουλου		

4.	Συζήτηση	για	την	πρόοδο	των	εργασιών	στο	γεφύρι	της	εισόδου	των	Λαγκαδίων	

	 

	

1. Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Τσιαούσης	 ενημέρωσε	 για	 την	 χορηγία	 των	 3.000	 euro	 από	 την	
εταιρεία	 Atlantic	 και	 ευχαρίστησε	 το	 μέλος	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 κ.	
Καλαφάτη	για	 την	διαμεσολάβησή	του	στη	συγκεκριμένη	προσφορά.	Αναφέρθηκε	
επίσης	στην	 έγκριση	 του	ποσού	 των	9.000	euro,	σαν	 επιχορήγηση	στα	ΑΝΘΗ	ΤΗΣ	
ΠΕΤΡΑΣ,	 από	 το	 Υπουργείο	 Πολιτισμού.	 Ο	 ταμίας	 	 κ.	 Τσαφαράς	 ανέφερε	 ότι	 δεν	
έχουν	 συγκεντρωθεί	 μέχρι	 σήμερα,	 όλα	 τα	 τιμολόγια	 από	 τις	 δαπάνες	 πού	
αφορούσαν	 το	 Εργαστήρι	 της	 Πέτρας.	 Θα	 υπάρχει	 αναλυτική	 παρουσίαση	 σε	
επόμενο	Διοκητικό	Συμβούλιο.	

2.	 Έγιναν	ομόφωνα	αποδεκτές	οι	αιτήσεις	των	κ.	Στασινάκη	Νίκου,	κ.	Ωττα	Καλλινίκης,	
κ.	 Κουκούλη	 Σοφίας	 και	 κ.	 Μαραβέλλια	 Μηνά,	 προκειμένου	 να	 καταστούν	 μέλη		
ΑΝΘΕΩΝ	ΤΗΣ	ΠΕΤΡΑΣ.	

3.	 	Αποφασίστηκε	 ομόφωνα	 να	 πραγματοποιηθεί	 εκδήλωση	 των	 ΑΝΘΕΩΝ	 σε	
συνεργασία		το	Υπουργείο	Πολιτισμού-Διεύθυνση	Άυλης	Πολιτιστικής	Κληρονομιάς,	
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με	θέμα	την	ένταξη	την	Λαγκαδινής		τέχνης	της	πέτρας	στον	Εθνικό	κατάλογο	Άυλης	
Πολιτιστικής	Κληρονομιάς	καθώς	και	τον	απολογισμό	του	έργου	των	ΑΝΘΕΩΝ.		

							Ο	Πρόεδρος	κ.	Τσιαούσης	επισκέφθηκε	μαζί	με	τον	ταμία	κ.	Τσαφαρά,		Διευθυντικά		
στελέχη	(κ.κ.	 Ιωαννίδου	και	Δοϊρανλής)	του	ομίλου	ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΗΡΑΚΛΗΣ	μετά	από	
πρόσκλησή	 τους.	 Υπήρξε	 έντονο	 ενδιαφέρον,	 από	 πλευράς	 του	 ομίλου,	 για	 το	
Εργαστήρι	Πέτρας	και	εξέφρασαν	την	πρόθεση	να	χρηματοδοτήσουν	το	αντίστοιχο	
Εργαστήριο,	 το	 2018.	 Ο	 Πρόεδρος	 κ.	 Τσιαούσης	 πρότεινε	 να	 υιοθετηθεί	 	 από	
πλευράς	 των	 ΑΝΘΕΩΝ,	 ο	 θεσμός	 των	 Εταιρικών	 μελών	 και	 να	 ακολουθήσουν	 οι	
απαραίτητες	ενέργειες.	Η	πρόταση	έγινε	ομόφωνα	αποδεκτή.		

							Συζητήθηκε	επίσης	η	ανάγκη	να	σταλεί	επιστολή	προς	 τους	εκπαιδευόμενους	 του	
1ου	 Εργαστηρίου	 Πέτρας,	 μέσω	 της	 οποίας	 θα	 ζητείται	 η	 άποψή	 τους	 για	 το	
Εργαστήρι	(πιθανές	προτάσεις		για	τροποποιήσεις,	προσθήκες	κλπ)	ενώ	παράλληλα	
θα	προαναγγέλλεται	και	το	επόμενο	Εργαστήρι,	το	2018.	Η	επιστολή	θα	προωθηθεί	
στο	επόμενο	χρονικό	διάστημα.	

							Έγινε	 ενημέρωση	από	 τον	Πρόεδρο	 κ.	 Τσιαούση	 για	 την	πορεία	 των	μελετών	 του	
κτηρίου	Ρηγόπουλου.	Έχει	προγραμματισθεί	να	παραδοθούν	εντός	του	Οκτωβρίου	
2017,	 το	 σχέδιο	 της	 αποτύπωσης	 και	 τα	 φωτορεαλιστικά	 σχέδια,	 από	 την	
αρχιτέκτονα	 κ.	 Αθανασοπούλου	 η	 οποία	 και	 θα	 ετοιμάσει	 τον	 χορηγικό	 φάκελλο	
πού	 θα	 αφορά	 την	 αναπαλαίωση	 του	 κτηρίου	 Ρηγόπουλου	 και	 θα	 περιλαμβάνει	
αναλυτικά	 τις	 φάσεις	 του	 έργου,	 προϋπολογισμό	 ανά	 φάση	 κτλ.	 	 	 Μετά	 από	
πρόταση	 του	 κ.	 Γκανιάτσα	αποφασίστηκε	 ομόφωνα	 η	 κάλυψη	 της	 λιθοδομής	 του	
κτηρίου	 με	 προστατευτικό	 ειδικό	 υλικό	 (μουσαμά),	 σαν	 μια	 άμεση	 σωστική	
παρέμβαση,	 με	 σκοπό	 την	 απορροή	 των	 βρόχινων	 νερών	 και	 την	 προστασία	 του	
κτηρίου.	Η	τοποθέτηση	του	υλικού,	στο	άμεσο	χρονικό	διάστημα,		ανατέθηκε	στον	
εργολάβο	κ.	Καγιούλη	Στάθη.	Ο	Πρόεδρος	κ.	Τσιαούσης	πρότεινε	να	τεθεί	χρονικός	
ορίζοντας	 	 για	 την	 ολοκλήρωση	 των	 μελετών.	 Ενημέρωσε	 επίσης	 ότι	 ο	
προϋπολογισμός	 του	 ποσού	 των	 9.000	 euro	 πού	 εγκρίθηκε	 από	 το	 Υπουργείο	
Πολιτισμού	για	τα	ΑΝΘΗ	ΤΗΣ	ΠΕΤΡΑΣ,		θα	καλύψει	τις	ανάγκες	των	μελετών	για	το	
κτήριο	Ρηγόπουλου.	

4.	 	Συζητήθηκε	 το	 θέμα	 της	 προόδου	 των	 εργασιών	 στη	 γέφυρα	 της	 εισόδου	 των	
Λαγκαδίων.	Ελήφθη		ομόφωνη	απόφαση		με	την	οποία	καλούνται	όλοι	οι	αρμόδιοι	
φορείς	 να	 παραδώσουν	 το	 έργο	 αφού	 συνεκτιμήσουν	 όλους	 τους	 παράγοντες	
(ασφάλεια,	προσβασιμότητα,	παραδοσιακή	αρχιτεκτονική,	φυσικό	περιβάλλον).	Με	
αφορμή	 το	 γεγονός	 αυτό	 αποφασίστηκε	 ομόφωνα,	 τα	 ΑΝΘΗ	 ΤΗΣ	 ΠΕΤΡΑΣ	 να	
αναλάβουν	 πρωτοβουλίες,	 προκειμένου	 να	 χαρακτηριστούν	 ως	 διατηρητέα,	
σημαντικά	 παραδοσιακά	 κτίσματα	 τόσο	 στην	 Αρκαδία	 όσο	 και	 στην	 ευρύτερη	
περιοχή	 της	 Πελοποννήσου,	 προκειμένου	 να	 ενταχθούν	 σε	 καθεστώς	 ειδικής	
προστασίας.				
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Μη	υπάρχοντος	άλλου	θέματος	η	συνεδρίαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	έκλεισε	με	την	

ανάγνωση	των	παραπάνω	πρακτικών	τα	οποία	συμφωνήθηκαν	και	υπογράφονται.		

Κατόπιν	των	παραπάνω	η	συνεδρίαση	κηρύχθηκε	περατωθείσα.	

	

	

																												

	

					Ο	Πρόεδρος																																																															Η	Γεν.	Γραμματέας	

Ιωάννης	Τσιαούσης																																																			Αγγελική	Αναστοπούλου	

	

						

			Ο	Αντιπρόεδρος																																																																		Ο	Ταμίας	

Γεώργιος	Κατσιούφης																																															Τριαντάφυλλος	Τσαφαράς							

																																																																																														

	

																																																	Τα	μέλη	

	

															Αντώνης	Καλαφάτης															Απόστολος	Φανός	

	

	


