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«ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» 
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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Την περασμένη Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 
στις 3:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενι-

κή Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ, στο Ελληνικό 
Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής». Η συνέλευση 
αυτή ήταν η πρώτη για τη  Διοίκηση του Δρ. Γεώργιου 
Τσούκα. 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Νι-
κόλαος Μαύρος και Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος 
Μεράκος. 

Στο ξεκίνημα της συνέλευσης και καθώς ο συγκε-
ντρωτικός προϋπολογισμός 2022-23 δεν ήταν έτοι-
μος για παρουσίαση στα μέλη, το σώμα ενέκρινε δύο 
τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμέ-
να, την έγκριση δαπάνης για τις επιδιορθώσεις στη 
σκεπή του κτιρίου της ΕΚΜΜ στη Νότια Ακτή και τη 
δημιουργία ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής. 

Στη συνέχεια διαβάστηκε επιστολή της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 2019-2022 στην οποία εξηγούνταν οι λό-
γοι για τους οποίους δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 
το έργο της. 

Ακολούθως, παρουσιάστηκε ο ελεγμένος οικονομι-
κός απολογισμός της ΕΚΜΜ για το οικονομικό έτος 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Η παρουσίαση έγι-
νε με προβολή slides. Αμέσως μετά, ο εκπρόσωπος 
των ορκωτών λογιστών της ΕΥ, Wajih Chameli και 
ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κοινότητας Διονύσης 
Κότσορος απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών σχε-
τικά με τον απολογισμό. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος 
Τσούκας πρότεινε στα μέλη τη διατήρηση της ΕΥ για 
τον έλεγχο και την έκδοση του ελεγμένου οικονομι-
κού απολογισμού, για έναν ακόμη χρόνο. Η πρόταση 
υπερψηφίστηκε από τα μέλη. 

Σχετικά με τα έργα επιδιόρθωσης της οροφής του Ι. 
Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στο Κοινοτικό Κέ-
ντρο Νότιας Ακτής, η Συνέλευση ενέκρινε το ποσό 
των $64,000. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
το συντομότερο δυνατόν, εξασφαλίζοντας τις απα-
ραίτητες νόμιμες εγγυήσεις του εργολάβου.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με πα-
λιότερη πρόταση του κ. Γιώργου Πλέσσα, που είχε 
παρουσιαστεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, 
για τη δημιουργία ανεξάρτητης πενταμελούς εξετα-
στικής επιτροπής η οποία θα γνωμοδοτήσει για το 
κόστος των έργων ανοικοδόμησης του Ι. Ναού Κοί-
μησης της Θεοτόκου, της πεζογέφυρας και έργων 
στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου και τη μετα-
φορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην ΕΚΜΜ. Η επι-
τροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αναφορά 
της εντός τεσσάρων μηνών από την εκλογή της.  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δημιουργία της επι-
τροπής, η οποία θα αποτελείται από τους Γιώργο 
Πλέσσα, Πήτερ Παπαγεωργίου, Κώστα Νασιούλη, 
Γιάννη Μανίκη και Βούλα Δημοπούλου.

Αμέσως μετά συζητήθηκε και ψηφίστηκε η κάλυψη 
των κενών θέσεων της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Κοινότητας. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους 
Νίκο Μητσόπουλο (έχει ήδη αναδειχτεί από τις εκλο-
γές της ΕΚΜΜ, τον περασμένο Ιούνιο), Γιώργο Βα-
μιανάκη, Γιώργο Πέτσικα, Πήτερ Παπαδόπουλο και 
Νίκο Παπαπάνο. 

Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, με επιστολή του, ο κ. Νίκος 
Παπαπάνος υπέβαλε την παραίτησή του στην Εξελε-
γκτική Επιτροπή, δεδομένης της σχέσης μεταξύ στε-
νού οικογενειακού μέλους και μέλους της οικογένειας 
του σημερινού προέδρου της ΕΚΜΜ.

Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Καθη-
γητής Γεώργιος Τσούκας αναφέρθηκε στα έργα που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της πεντά-
μηνης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 
των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν δρομολο-
γηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν, στο επόμενο 
διάστημα. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιτυχία 
των καλοκαιρινών πανηγυριών, στην επίσημη υπο-
δοχή της νέας Γενικής Προξένου της Ελλάδας στο 
Μοντρεάλ Κατερίνας Βαρβαρήγου, στις προσωπικές 
του συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό των 
σχολείων μας, στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, 
στην τιμητική εκδήλωση των μελών του τμήματος νε-
ολαίας της Αγίας Τριάδας, το οποίο εξελίχθηκε στην 
πρώτη ελληνική ομάδα βόλεϊ του Μοντρεάλ και τέλος 
στη συμμετοχή της ΕΚΜΜ στις εκδηλώσεις για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, 
ενημέρωσε για τις επαφές που είχε στην Ελλάδα, 
με την πολιτική ηγεσία, τους Υπουργούς Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Παιδείας και άλλους φορείς, καθώς 
και για τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ 
«Δελφοί», που διοργανώθηκε στο Τορόντο. 

Στη συνέχεια, ανέπτυξε τις 6 βασικές προτεραιότη-
τες της Διοίκησής του και τις δραστηριότητες γύρω 
από αυτές. Οι προτεραιότητες είναι: Αναβάθμιση των 
σχολείων, οικονομική εξυγίανση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, σχέσεις με την Εκκλησία, σχέσεις με την Ελλη-
νική Κυβέρνηση και διαφάνεια. 

Τέλος, αναφέρθηκε στον Γραμματέα Συντήρησης 
Ακίνητης Περιουσίας Γιάννη Βάθη, στο μέλος του ΔΣ 
Γιώργο Κανελλάκη και στην ομάδα τους, τους οποί-
ους ευχαρίστησε θερμά, για την προσωπική εθελοντι-
κή εργασία σε έργα συντήρησης στα κτίρια της ΕΚΜΜ. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις μελών της Κοινότητας.
Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε στις 8:01 μ.μ.

Tο τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ οργανώνει τη σει-
ρά μαθημάτων “Άσκηση και Ευεξία”, με ασκήσεις ειδικά δια-

μορφωμένες για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας,  ώστε να γυμνα-
στείτε και να δυναμώσετε με ασφάλεια το σώμα σας, χωρίς καν να 
σηκωθείτε από την καρέκλα σας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας δραστήριος τρόπος ζωής είναι ενδεδειγ-
μένος για να σας κρατά σε φόρμα, δυνατούς, να σας βοηθά να δι-
αχειριστείτε την υγεία σας και να αποφύγετε τις συχνές επισκέψεις 
στο νοσοκομείο.

Εγγραφείτε στα μαθήματα “Άσκησης και Ευεξίας”, με την έμπειρη 
εκπαιδεύτρια υγείας και φυσικής κατάστασης Ελευθερία Νίκα, που 
θα πραγματοποιηθούν στο Montreal, Laval, και South Shore. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, επικοινωνήστε 
μαζί μας.

Καλέστε: 514-738-2421 εσωτ. 121, 135.
Email: infosshq@hcgm.org
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