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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 6/04/11/2017 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Σάββατο 4  Νοεμβρίου  2017 και 

ώρα 6.00μ.μ.,  συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών για να 
συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εφτά (7) τακτικών μελών, ήταν 
παρόντα τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αργύριος Γ. Καραλιόλιος Πρόεδρος, Κων/νος Χάτσιος Γραμματέας, 
Κων/νος Β. Κιούρκας Ταμίας,  Κων/νος Σίνης, Στέργιος Παπαλιούρας, Δημήτρης 
Παπαϊωάννου (τακτικά μέλη) Νικόλαος Α. Δεινόπαπας, Στέργιος Σ. Λιάκας, Θανάσης Μ. 
Κουταλής (αναπληρωματικά μέλη) 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Δ. Λιάκας  Αντιπρόεδρος, Θωμάς Ν. Ρότσικας (αναπληρωματικό 
μέλος) 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:  
Για το πρώτο  θέμα είπε ότι  πρέπει μέχρι να στολίσουμε εορταστικά το Δ.Δ. Υπεύθυνος ο 

Βασίλης Νέστορας (αφιλοκερδώς). 
Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να διοργανώσουμε την αναβίωση 

των ρουνγκουτσαριών στις Αμυγδαλιές την Πρωτοχρονιά.  Να βγει η επισυναπτόμενη ανακοίνωση.. 
Προτείνεται φέτος τα ρουνγκουτσάρια να μην πάνε στη Λόχμη γιατί είναι πολύ επίπονο, χρονοβόρο 
και κουραστικό. 

Για το τρίτο  θέμα είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε 2 παραδοσιακές φορεσιές για επίδειξη στην 
αίθουσα του δημοτικού σχολείου (σε κούκλες). Για το σκοπό αυτό πρέπει να βγάλουμε ανακοίνωση 
με την οποία να καλούμε όσους έχουν παλιές παραδοσιακές φορεσιές να μας τις προσφέρουν και 
αν δεν γίνει αυτό, να αγοράσουμε δύο πιστά αντίγραφα. (Πρόταση του Σαράντη Κ. Κουταλή) 

Για το τέταρτο  θέμα ότι πρέπει κλείσουμε για την 23η γιορτή κερασιού που θα γίνει στις 23 
Ιουνίου το συγκρότημα του Κώστα Τσιοτίκα , στο ντέφι ο Κώστας Γιαννούλας, βιολί ο Σάκης 
Φασούλας, λαούτο ο Κώστας Γιαννούλας και στο τραγούδι τη Μάρω Παναγούλα, το Θανάση 
Παπαργύρη και το Χρήστο Ντάγκαλα. Στην εκδήλωση θα τιμήσουμε με το «βραβείο Αμυγδαλιάς» 
τον Χρήστο Ντάγκαλα και τον Θανάση Παπαργύρη για την προσφορά τους στο Γρεβενιώτικο 
τραγούδι. Για το 4ο  αντάμωμα των Αμυγδαλιωτών το Σάββατο 18 Αυγούστου το συγκρότημα 
Λαλητάδες. 

Για το πέμπτο  θέμα πρέπει μέσα στο Νοέμβριο να  προχωρήσουμε στην έκδοση του 
ημερολογίου του Συλλόγου σε 200 αντίτυπα σε  μία σελίδα με φωτογραφία από το χωριό. Η έκδοση 
φέτος θα γίνει στο τυπογραφείο της Θεολογίας Τσουκαλά με τα ίδια χρήματα με πέρσι, σε αντίθετη 
περίπτωση θα τα παραγγείλουμε από την Ελένη Δροβατζήκα.  

Για το έκτο θέμα είπε ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3ο αντάμωμα Αμυγδαλιωτών, 
εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου.  

Για το έβδομο  θέμα είπε ότι  πρέπει να διοργανώσουμε εκδήλωση «γιορτή τσιγαρίδας» και 
κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι με 
δωρεάν τσιγαρίδες και κρασί από το σύλλογο και γλέντι με τοπικό μουσικό συγκρότημα (Τσιοτίκας).  

  
 
Τα μέλη του Δ.Σ., αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις του 

καταστατικού του Συλλόγου, έκαναν διαλογική συζήτηση και 
Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνουν την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και συμφωνούν να πραγματοποιηθούν 
όλα τα προαναφερόμενα. 

 
 

Η απόφαση πήρε αριθμό –06/2017- 
 Αφού συντάχτηκε το παραπάνω Πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
  

Α/Α        ΑΞΙΩΜΑ  Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ. Καραλιόλιος   

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Δ. Λιάκας  

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Χάτσιος  
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4 ΤΑΜΙΑΣ Κων/νος Β. Κιούρκας  

5 ΜΕΛΟΣ Κων/νος Σίνης  

6 ΜΕΛΟΣ Στέργιος Παπαλιούρας  

7 ΜΕΛΟΣ Δημήτρης Παπαϊωάννου  

 α/α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Στέργιος Σ. Λιάκας  

2 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Νικόλαος Α. Δεινόπαπας  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θωμάς Ν. Ρότσικας  

4 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θανάσης Μ. Κουταλής  


