Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στο Πολυμενάκειο. Η παρουσία
των μελών κάλυπτε την απαρτία ώστε να διεξαχθεί η συνέλευση. Προεδρεύων
εκλέχθηκε ο κος Μουρατίδης Μιχάλης ο οποίος τήρησε άψογα την όλη
διαδικασία.
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης και τέθηκε σε ψηφοφορία
η πρόταση της διοίκησης γιά μείωση των μελών του Δ.Σ. από 36 σε 21 .
Η πρόταση υπερψηφίστηκε απο το σώμα.
Έγιναν αναλυτικές αναφορές από τον Πρόεδρο και τον Tαμία
Στα οικονομικά ο ταμίας κος Νικόπουλος έκανε λεπτομερή παρουσίαση στοιχείων
με γραφήματα για τα έξοδα και τα έσοδα της ΕΚΤ,ενώ ο πρόεδρος κος Νίκωνας
Γεωργακόπουλος ,αφού έκανε μία ιστορική αναδρομή για τα χρέη πού
κληρονόμησε η διοίκηση,αναφέρθηκε στην πώληση του κτιρίου αναλυτικά και
τόνισε δε ιδιαίτερα οτι για να επιβιώσει η Κοινότητα και να αναπτυχθεί πρέπει να
μειώσει το χρέος της και να γίνει ενοποίηση των χρεών,να υπάρχει αυστηρή
τήρηση των προυπολογισμών, να γίνει αύξηση των μελών,να οργανωθεί καλύτερα
και να επανεξετασθεί το επίπεδο του προσωπικού, να προσληφθεί Γενικός
Διευθηντής, να γίνεται καλύτερη εκκμετάλευση της ακίνητης περιουσίας της
Κοινότητας και τέλος να ανανεωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας γιατί
είναι μία απο τις βασικές πηγές εσόδων της.
Η ενοποίηση των χρεών τέθηκε σε ψηφοφορία και
υπερψηφίστηκε από το σώμα.
Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά πού έκανε το Ίδρυμα Ελληνικής
Κληρονομιάς(HHF) δια του εκπροσώπου του κου Φαναρά.Δεσμεύτηκε με
συνολικό ποσό $180,000 για την ολοκλήρωση της ανακαίνησης του σχολείου στο
Πολυμενάκειο. Αναλυτικά καλύπτει το υπόλοιπο των $78,000 για τίς νέες
αίθουσες που έγιναν και τον εξοπλισμό των υπολογιστών, και τίς $102,000 πού
προγραμμάτισε η διοίκηση για την ανακαίνηση του υπόλοιπου σχολείου.Το Δ.Σ.
ευχαρίστησε τον κο Φαναρά για λογαριασμό του Ιδρύματος τα δε μέλη της
συνέλευσης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο κος Φαναράς δήλωσε εκ μέρους του

Ιδρύματος ότι το HHF θα είναι πάντα δίπλα στην Κοινότητα διότι οι προσπάθειες
της διοίκησης έχουν αποτέλεσμα.
Εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή για τις επερχόμενες εκλογές με δυσκολία. Τα
πρόσωπα που την απαρτίζουν είναι : Χρηστάκος Νίκος, Δημάκος Στέλιος,
Μανούκας Παύλος, Μουρατίδης Μιχάλης, Μουρατίδη Ρούλα, Ράλλης
Θεόδωρος, Σωτηράκου Ελένη, Σούντας Παναγιώτης, Σταυριανός Γεώργιος,
Συριόπουλος Νικήτας και Τσάτσος Τρύφων.
Να σημειωθεί ότι έγινε αντιπρόταση να συνεχίσει η διοίκηση το έργο γιά ένα
χρόνο ακόμη αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τον προεδρεύοντα λόγω καταστατικού.
Η εκλογή επιτροπής ορκωτού ελέγχου μεταφέρθηκε στην επόμενη συνέλευση
διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και τα μέλη της συνέλευσης πρέπει να είναι
περισσότερα.
Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με την δήλωση του προεδρεύοντα κου Μουρατίδη
ότι η αξιοπιστία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο επανήλθε .
Απο την ΕΚΤ

