ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΕΚΛΟΓΕΣ 31/05/2017
Νέο ξεκίνημα στο Propeller Club Πειραιά από εχθές μετά την Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31.5.2017. Με μια πρωτοφανή προσέλευση των μελών αλλά και σε
ένα υπέροχο περιβάλλον όπως αυτό του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας τα μέλη του Σωματείου δείξανε
την πίστη και αφοσίωση στις αξίες και τις αρετές του Propeller Club του πρώτου Λιμανιού της χώρας.
Με την εκλογή για ακόμη μια φορά στην θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του
αξιαγάπητου Αντρέα Ποταμιάνου και στην θέση του Γενικού Γράμματεα της Συνέλευσης του κ.
Θόδωρο Κόντε η συνέλευση άρχισε με την ανάγνωση των πεπραγμένων της περασμένης διετίας
2015-2017 από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Γιώργο Ξηραδάκη παρουσία σύσσωμου σχεδόν του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Λίγο πριν ξεκινήσει την ανάγνωση, το Σώμα τήρησε ενός Λεπτού Σιγή στην μνήμη του αποθανόντα
τ. Πρωθυπουργού αλλά και τέως Υπουργού Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Πρόεδρος κ.
Ξηραδάκης υπενθύμισε την συμβολή του αποθανόντα στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας αλλά
και την γενική υποστήριξη του στον κλάδο.
Ακολούθησε η ανάγνωση των πεπραγμένων. Ο κ. Ξηραδάκης σε μια διαφορετική προσέγγιση στην
επικοινωνία με το σώμα προτίμησε να τονίσει πρώτα τις αδυναμίες του σωματείου πριν προχωρήσει
στην απαριθμησή του ομολογουμένως λαμπρού έργου του Propeller Club Πειραιά τα τελευταία δύο
χρόνια. Έτσι τόνισε την αναγκαιότητα παραγωγικής συμμετοχής όλων των εκλεγμένων στην θέση του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και όλων των μελών που επιβάλλεται να
επικοινωνούν τις οποίες ιδέες η επιθυμίες τους με σκοπό την υλοποίηση τους. Ο κ. Ξηραδάκης
περιέγραψε την δυσκολία που υφίσταται το Σωματείο την ανάπτυξη των οικονομικών
αποτελεσμάτων ως απόρροια τόσο της ελληνικής οικονομικής κρίσης αλλά και της διεθνούς
Ναυτιλίας. Όλο το κείμενο των πεπραγμένων επισυνάπτεται.
Πρέπει να σημειωθεί ότι με ειδική αναφορά ο κ. Ξηραδάκης ευχαρίστησε για την προσφορά τους τα
απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. που δεν έβαλαν εκ νέου υποψηφιότητα για διάφορους λόγους είτε
τυπικούς είτε προσωπικούς.
Κυρία αναφορά έγινε στα πρόσωπα της κ. Δέσποινας Φόρου-Τσιροζίδη και των κ.κ. Γρηγόρη Τιμαγένη
και Δημήτρη Φαφαλιού για την μακρόχρονη προσφορά τους στο Propeller Club.
Ακολούθησε η ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Ταμία κ. Δημήτρη Βασιλάκο και η
επισήμανση του ίδιου στην συλλογή των απλήρωτων συνδρομών των μελών. Ακολούθως ο
εκπρόσωπος της απερχόμενης Εφορευτικής Επιτροπής κ. Δημήτρης Δημητριάδης διάβαση την
έκθεση της Επιτροπής και επιβεβαίωσε ότι όλα τα οικονομικά ήταν σωστά προτείνοντας την έγκριση
τους από την Γ.Σ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Ποταμιάνος ζήτησε την απαλλαγή του ΔΣ τη οποία το Σώμα ενέκρινε
ομόφωνα.
Έπειτα εκλέχτηκε η Εξελεγκτική Επιτροπή από το Σώμα και η οποία αποτελείτο από την κ. Νάντια
Ζορμπά και τους κυρίους Παναγιώτη Κτενά και Κώστα Αναστασίου.
Η όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν πραγματικά ευχάριστη αφού όλα τα μέλη είχαν την
δυνατότητα να πιουν ένα κρασάκι και να απολαύσουν την μοναδική θέα και την παρέα τους σε ένα
υπέροχο δειλινό.
Τα πλέον των 140 ψηφοδέλτια απαίτησαν πιο πολύ κόπο και χρόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή η
οποία αργά πλέον το βράδυ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους Συμβούλους (Governors) που
εκλέχτηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Governors).
1. Ξηραδάκης Γιώργιος (116)
2. Κόντες Κωνσταντίνο (Κώστας) (90)
3. Πατρίκιος Δημήτριος (90)
4. Ρόκκος Κωνσταντίνος (90)
5. Λάππα Παπαματθαίου Ζωή (89)
6. Βασιλάκος Δημήτριος Γ. (75)
7. Κωνσταντίνου Κώστας (69)
8. Δαλακούρας Μιχάλης (63)
9. Μπελούσης Ιωάννης (61)
10. Τιμαγένης Χρήστος Γ. (58)
11. Φραγκούλης Κωστής Ι. (55)
12. Ποταμιάνου Αικατερίνη (53)
13. Χαχάλης Λάμπρος Α. (51)
14. Μωραίτης Παναγιώτης (37)
15. Ματθαίου Δημήτριος (33)
16. Δημητριάδης Δημήτρης (30)
Ακολούθησαν τα Αναπληρωματικά Μέλη
1. Μαρματσούρης Νικόλαος
2. Σκόρδιας Γιώργος
3. Παυλοπούλου Ιωάννα

Τα εκλεγμένα μέλη του νέου Δ.Σ. θα συνέλθουν για πρώτη φορά σε Σώμα την Πέμπτη 8.6.2017 για
να εκλέξουν το Προεδρείο και να προχωρήσουν στο προγραμματισμό για τις επόμενες δράσεις.
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