Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΕΚ Πράγας/Κοπή της Πίτας
15 Ιανουαρίου 2017
Πρόεδρος της Συνέλευσης – Κυριακή Σαΐτη
Πρακτικά – Κυριακή Κυρέζη
Εφορευτική Επιτροπή/Επιτροπή Ελέγχου – Μιλτιάδης Σπυράτος, Γιαροσλαβ Πέτελικ,
Παύλος Σιδηρόπουλος
Μέλη της Κοινότητας (2016) – 110 άτοµα (µε πληρωµένη συνδροµή για το 2016)
Παρόντες: 49 µέλη (11 άτοµα µε δικαιολογηµένη απουσία), 61 άτοµα απουσίαζαν
Απαρτία: Σύµφωνα µε το νόµο της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, παρόντες πρέπει να είναι
το ένα τρίτο των µελών. Απαρτία είχαµε.
Μετά την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης και Επιτροπή Ελέγχου, η Πρόεδρος Κ.
Σαΐτη, έδωσε το λόγο στα µέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey στην ανασκόπηση για τη δράση
του ∆Σ το 2016 µίλησε για τις πιο σηµαντικές εκδηλώσεις του 2016 (διοργάνωση
των εθνικών επετείων και των
συναυλιών, για την έκδοση του περιοδικού
Καληµέρα, εκµάθηση ελληνικής γλώσσας, τις επιτυχίες του χορευτικού
συγκροτήµατος της ΕΚ Πράγας, επισκέψεις σχολείων από την Ελλάδα στο Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων, κ.ά). Η Πρόεδρος επισήµανε τη βελτίωση και επιτυχιών των
δραστηριοτήτων του ∆Σ και την βοήθεια και οικονοµική υποστήριξη πολλών µελών
της Κοινότητάς µας µε χορηγίες για τις διάφορες δραστηριότητες µας. Επίσης µίλησε
για την καλή συνεργασία της Κοινότητάς µας µε την Οµοσπονδία Ελληνικών
Κοινοτήτων, µε τις άλλες µειονότητες στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, µε την
Πρεσβεία της Ελλάδας. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του ∆Σ, τους καλούς
χορηγούς µας (Χ. Προβίδα, Σ. Ζαβαλιάνη, Μιχάλη Στεφανίδη, Αλέξη Κοράνη, κ.ά.)
και όλα τα µέλη που συµβάλουν τακτικά για την επιτυχία των εκδηλώσεων µας όπως
και τους αναγνώστες του περιοδικού Καληµέρα στην Ελλάδα που στηρίζουν το
περιοδικό µας είτε οικονοµικά είτε µε άρθρα που µας στέλνουν τακτικά. Έτσι το 30%
της επιδότησης (σύµφωνα µε το νόµο) για το περιοδικό µας µπορέσαµε και το
καλύψαµε. Η Νίκη Σπάλα-Podlahova, Αντιπρόεδρος και Ταµίας µίλησε για τα
οικονοµικά της Κοινότητας και συγκεκριµένα για τις επιδοτήσεις του Υπουργείου
Πολιτισµού της Τσεχίας και της ∆ηµαρχίας της Πράγας και επισήµανε ότι το 2016
ήταν µια καλή χρονιά για τα οικονοµικά της Κοινότητας. Κάλεσε τα µέλη της
Κοινότητας που θέλουν να γνωρίσουν πιο συγκεκριµένες λεπτοµέρειες να ελέγξουν
τα ντοκουµέντα στο τραπέζι. Η Κατερίνα Σπάλα, υπεύθυνη για την εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας, επισήµανε την µεγάλη επιτυχία της συµµετοχής των µικρών
µαθητών µας (τέταρτης γενιά), την πρόοδο που έχουν κάνει όχι µόνο στην
εκµάθηση της γλώσσας αλλά και στους παραδοσιακούς χορούς που τους διδάσκει η
ίδια. Αυξήθηκε και η συµµετοχή στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από Τσέχους
πολίτες. Ο Μιχάλης Σπάλα-Λάσο µίλησε για το χορευτικό συγκρότηµά µας, τις
επιτυχίες του σε διάφορες εκδηλώσεις στην Τσεχία και ενηµέρωσε τα µέλη µας για
τις µέρες και ώρες που γίνονται οι πρόβες.
Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κλείνοντας το απολογιστικό µέρος της Συνέλευσης,
έδωσε το λόγο στην Εφορευτική Επιτροπή/Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει µε τις
διαδικασίες για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μετά τις εξηγήσεις το πώς
ψηφίζουµε µε το ψηφοδέλτιο (µε σφραγίδα της Κοινότητας), τα µέλη της ΕΕ
µοιράσανε τα ψηφοδέλτια, οι ίδιοι τα µαζέψανε, συνεδριάσανε και ανακοινώσανε τα
αποτελέσµατα: Ψήφισαν 46 µέλη, 3 µέλη δεν ψήφισαν. Το νέο ∆Σ συνεδρίασε
αµέσως µετά και ανακοίνωσε τις υποχρεώσεις του κάθε µέλους του ∆Σ.
Τασούλα Ζησάκη-Healey – Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας µε 45 ψήφους.
Νίκη Σπάλα-Podlahova – Αντιπρόεδρος και Ταµίας µε 45 ψήφους
Κατερίνα Σπάλα –Υπεύθυνη εκµάθησης ελληνικής γλώσσας µε 44 ψήφους
Μιχάλης Σπάλας-Λάσο – Υπεύθυνος χορευτικού συγκροτήµατος µε 44 ψήφους
Κυριακή Σαΐτη – Μέλος της Σύνταξης του Καληµέρα, επιµέλεια µε 42 ψήφους

Κωνσταντίνος Τσιρτσίκος – ∆ηµοσίων Σχέσεων µε 36 ψήφους
Κυριακή Κυρέζη – ∆ηµοσίων Σχέσεων µε 32 ψήφους
Ο υποψήφιος Εµµανουήλ Στιβακτάκης µε 26 ψήφους δεν εκλέχτηκε στο 7µελή ∆Σ,
αλλά ευχαρίστησε όλα τα µέλη που τον ψηφίσανε και υποσχέθηκε πάντα να είναι
δίπλα στο ∆Σ για οτιδήποτε βοήθεια τον χρειαστεί.
Λίγο µετά τις 17:30, ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ευθυµιάδης και η Α’ Σύµβουλος της
Ελληνικής Πρεσβείας ∆ήµητρα Γεωργαντζόγλου ήρθανε στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων. Ο κ. Ευθυµιάδης χαιρέτησε τα µέλη της ΕΚ Πράγας, µας ευχήθηκε
καλή χρονιά και καλές επιτυχίες και ακόµα καλύτερη συνεργασία µεταξύ της
Ελληνικής Πρεσβείας και της Κοινότητάς µας.
Ευχαριστούµε όλα τα µέλη της ΕΚ Πράγας που αψηφώντας το πολύ κρύο και χιόνι,
µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα συµµετείχανε στην Συνέλευση. Σε όλα τα µέλη
που δεν µπορέσανε να αποφύγουνε τη γρίπη, ευχόµαστε καλή ανάρρωση και
σύντοµα να τους δούµε στις διάφορες εκδηλώσεις.
Κλείνοντας την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η Πρόεδρος της Συνέλευσης
ανακοίνωσε τις επόµενες εκδηλώσεις:
25 Φεβρουαρίου – Συναυλία µε το µουσικό σχήµα Γιάννης Καπνιστής και Μπόρο,
µε τη συµµετοχή και της Κατερίνας Σπάλα. Θα ακολουθήσει ‘Ελληνική κουζίνα» - η
τρίτη γενιά µαγειρεύει για την πρώτη και δεύτερη γενιά Ελλήνων στην Πράγα, ώρα
14:00, στη µεγάλη αίθουσα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2.
1 Απρίλη – Εορτασµός της επετείου της 25ης Μαρτίου. Θα λάβετε πρόσκληση.

