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Την Κυριακή Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ., καλούνται τα μέλη της Εστίας Νέας Σμύρνης
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο κτήριο της Εστίας αίθουσα «Πάνος Χαλδέζος» για
την εκλογή Προέδρου και νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τη θέση του Προέδρου του
7μελούς Δ.Σ. της Εστίας διεκδικούν ο νυν Πρόεδρος, Νομικός και τ. Νομάρχης κ.
Ιωάννης Καλογείτων (αριστερά) και ο κ. Παράσχος Δρακούλης (δεξιά) τ.
Διευθυντικό Στέλεχος Τράπεζας Πειραιώς και τ. Αντιδήμαρχος.
Για τις υπόλοιπες 6 θέσεις τακτικών Μελών και τις 6 θέσεις αναπληρωματικών Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε μικρό ενδιαφέρον, κατατέθηκαν 9 υποψηφιότητες, από τις
οποίες εγκρίθηκαν οι 8. Λόγω της μικρής αυτής συμμετοχής όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως
αποτελέσματος θα συμμετέχουν είτε ως τακτικά, είτε ως αναπληρωματικά μέλη στη
σύνθεση του νέου Δ.Σ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣ
Σε αποκλειστική δήλωσή του στο neasmyrni.net.gr ο Πρόεδρος της Εστίας κ. Ιωάννης
Καλογείτονας
αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους διεκδικεί ξανά την Προεδρία της Εστίας:
«Είναι γνωστό ότι η Εστία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και λόγω της
γενικότερης οικονομικής κρίσης της Χώρας μας και κυρίως λόγω της στερήσεώς της από
τον Δήμο Νέας Σμύρνης του βασικού εσόδου της επί τριετία, η οποία συνεχίζεται. Έκρινα,
λοιπόν, ότι αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή για το μέλλον της Εστίας η εμπειρία που
απέκτησα κατά τη διάρκεια της επί εννέα συναπτά έτη ενασχόλησής μου με αυτή από τη
θέση του Προέδρου του Δ.Σ. , οι ειδικές νομικές γνώσεις μου και η πλήρης γνώση των
ποικίλων προβλημάτων του Σωματείου μας είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους.
Για το λόγο αυτό και κινούμενος από ειλικρινές ενδιαφέρον για την Εστία αποφάσισα να
υποβάλω υποψηφιότητα ξανά για το αξίωμα του Προέδρου στις Αρχαιρεσίες της 30ης
Μαρτίου 2014...»

Από την άλλη ο έτερος διεκδικητής της Προεδρίας της Εστίας κ. Παράσχος Δρακούλης
σε ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του αναφέρει:
«Κατάγομαι από γονείς Μικρασιάτες πρόσφυγες και γι’ αυτό είχα και έχω πάντα ιδιαίτερη
ευαισθησία για το έργο και την τύχη της Εστίας μας. Ο προηγούμενος Πρόεδρός της
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Ιωάννης Καλογείτων επιτέλεσε τα τελευταία 10 χρόνια σημαντικό έργο, το οποίο όμως
θεωρώ ότι ολοκλήρωσε και δεν έχει πλέον κάτι νέο να προσθέσει.
Η Εστία τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται και «γερνάει», ενώ η οικονομική κρίση την έχει
οδηγήσει επιπλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την Εστία
μας να ξεπεράσει τα αδιέξοδά της και να εκπληρώσει τους σκοπούς της. Όνειρο μου είναι
να ξαναφτιάξουμε την Εστία του οραματιστή Πάνου Χαλδέζου.
Καλώ τα μέλη της Εστίας να στηρίξουν τις νέες ιδέες και να δώσουν στο Ιστορικό μας
Σωματείο την ευκαιρία ανασυγκρότησης και ανανέωσης που τόσο έχει ανάγκη για να
επιβιώσει.»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΣΤΙΑΣ
Για τις 6 θέσεις τακτικών Μελών και τις 6 θέσεις αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εστίας κατατέθηκαν 9 υποψηφιότητες, εκ των οποίων οι 8 είναι έγκυρες
(αποκλείστηκε ο κ. Κυριάκος Μαλόβρουβας βάσει του καταστατικού γιατί εκκρεμεί
αντιδικία του με την Εστία) και έχουν αλφαβητικά ως εξής:
1. Ζάκας Ανδρέας
2. Παπαδάτος Ιωάννης
3. Παπαδοπούλου Θέμιδα
4. Πιτσαδιώτη Κολυβάνου Ελισάβετ
5. Πολέμη Αγγελική
6. Σιμιτός Ιωάννης
7. Τσουρουκτσόγλου Δωρίτα
8. Χαμουδοπούλου – Κωνσταντινίδου Βιργινία

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την Εξελεκτική Επιτροπή θα αποτελούν οι: Γαλάνη Βασιλική, Μουζάκη Θελξινόη (Θέλξη) και
Παραβαττός Σπυρίδωνας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, εκτός από τις εκλογές περιλαμβάνει την εκποίηση
Μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, τις οποίες κατέχει η Εστία, την μείωση της ετήσιας
εισφοράς και της εγγραφής των μελών κ.ά. Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης.
2.
Ανάγνωση περίληψης των Πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 24ης Μαρτίου του 2013.
3.
Υποβολή Εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2013.
4.
Υποβολή οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού της Εστίας και των
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Κληροδοτημάτων για το οικονομικό έτος 2013.
5.
Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.
Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του έτους 2013 και
απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε αστική ευθύνη.
7.
Υποβολή και έγκριση του Προϋπολογισμού της Εστίας και των Κληροδοτημάτων για το
οικονομικό έτος 2014.
8.
Αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς και της εισφοράς εγγραφής των μελών του
Σωματείου.
9.
Ρευστοποίηση των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για απονομή του μεταλλίου της Εστίας στα
τακτικά μέλη της που συμπλήρωσαν 15ετία από την αρχική τους εγγραφή.
11. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.
12. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και έξι (6) τακτικών και έξι (6)
αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τριών (3) τακτικών και
τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση τυχόν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών θα
επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με τα
ίδια θέματα της πιο πάνω Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Α. Κατά την προσέλευσή σας στη Γενική Συνέλευση θα έχετε τη δυνατότητα να καταβάλετε
τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές σας προκειμένου να συμμετάσχετε σε αυτήν.
Β. Ο ισολογισμός – απολογισμός θα διανεμηθεί στα μέλη κατά την προσέλευσή τους στη
Γενική Συνέλευση. Για όσα μέλη επιθυμούν να ενημερωθούν ενωρίτερα για τον απολογισμόισολογισμό, αναρτώνται 8 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στους πίνακες ανακοινώσεων
της Εστίας.
Γ. Οι υποψηφιότητες για Πρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. καθώς και για την Εξελεγκτική
Επιτροπή υποβάλλονται προσωπικώς και εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες
προ της ημέρας της Γεν. Συνέλευσης, στη Γραμματεία της Εστίας κατά τις ώρες
λειτουργίας της από Δευτέρα έως Παρασκευή (08.00 – 16.00).
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