Μια
μαύρη
ημερομηνία

13 Απριλίου 2015,
περίπου στις 7:30μ.μ.
εκδηλώθηκε η πυρκαγιά
στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου

Τ

ο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν ο Ι.
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, η «Παναγίτσα» μας, είχε κτιστεί μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1962, η Αποστολική
Εκκλησία, ιδιοκτήτριά του εκείνη την εποχή, έκανε επέκταση του κτιρίου. Το κτίριο
αγοράστηκε από την Ελληνική Κοινότητα
Μοντρεάλ στις 12 Απριλίου 1968, για να στεγάσει τον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου. Τα
εγκαίνια έγιναν στις 5 Ιουνίου 1968. Ακριβώς
47 χρόνια από την αγορά του κτιρίου, στις 13
Απριλίου 2015, Δευτέρα του Πάσχα, η «Παναγίτσα», «το στολίδι του Park Ex» καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Το σοκ ήταν ισχυρό, όχι μόνο για τους πιστούς και τους ενορίτες, που εκκλησιάζονταν στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου,
αλλά για όλους τους κατοίκους που ζουν
στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ. Αξιωματούχοι από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα
και διαφόρων οργανισμών, εξέφρασαν τη
θλίψη τους για την απώλεια της «Παναγίτσας» και το δράμα που ζούσε η παροικία
μας. Όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, γαλλόφωνα και αγγλόφωνα, για πολλές ημέρες
φιλοξενούσαν το τραγικό περιστατικό, ως
πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων.
Με αίσθημα ευθύνης, πίστης και προσφοράς
στην παροικία, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, Νικόλαος
Τ. Παγώνης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντετριμμένοι από το γεγονός,
ξεκίνησαν έναν δύσκολο και επίπονο αγώνα, ώστε «το στολίδι του Park Ex» να λάμψει
ξανά, ανοίγοντας τις πόρτες του διάπλατα,
να δεχτεί τις χιλιάδες πιστούς της Ελληνικής
Παροικίας του Μοντρεάλ.
Μια μαύρη ημερομηνία: 13 Απριλίου
2015, περίπου στις 7:30μ.μ. το βράδυ, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου.
Εκατοντάδες πιστοί, αρχικά από την περιοχή
του Park Ex κι αργότερα από άλλες γειτονιές
του Μοντρεάλ, συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της οδού St-Roch, όσο πιο κοντά στον
Ι. Ναό μπορούσαν, για να γίνουν μάρτυρες
αυτής της απίστευτης τραγωδίας. Γυναίκες
και άντρες, με δάκρυα στα μάτια, παρακολουθούσαν την «Παναγίτσα» να παραδίνεται
στην αβυσσαλέα οργή της πύρινης λαίλαπας, ανήμποροι να βοηθήσουν.
Οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στο πόρισμα που εξέδωσαν, αναφέρουν πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από
ατύχημα (accidental cause). Την αιτία της
πυρκαγιάς αποδέχτηκαν και οι εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρίας.
Από τη μανία της πυρκαγιάς σώθηκε μόνο το
παρεκκλήσι της Γεσθημανής.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

16 ΜΑΪΟΥ 2016

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 14-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ
ενέκρινε την κατεδάφιση
του κτιρίου του Ι. Ναού
Κοίμησης της Θεοτόκου
και την ανέγερση νέου.

Ξεκίνησαν τα έργα κατεδάφισης του κτιρίου.

Κατάθεση αρχιτεκτονικών
σχεδίων στον Δήμο του
Μοντρεάλ, με αίτημα εξαίρεσης από τον πολεοδομικό κανονισμό.

Κατάθεση αίτησης στον
Δήμο του Μοντρεάλ για
την έκδοση οικοδομικής
άδειας.

Στη διάρκεια Συνέντευξης
Τύπου, δημόσιο άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών για την οικοδόμηση
του νέου κτιρίου. Παρόντες ήταν ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού της
Κοίμησης της Θεοτόκου,
π. Νικόλαος Παπαγεωργίου, μέλη της Φιλοπτώχου
και της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής, καθώς και δημοσιογράφοι από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η
χαμηλότερη οικονομική
προσφορά για την οικοδόμηση του νέου Ι. Ναού
ήταν $2,800,000 και η ψηλότερη $3,365,000.

Έχοντας επιλέξει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, υπογραφή συμβολαίου με την εταιρία
Ecodomus Construction,
ως Γενικός Εργολάβος για
την οικόδόμηση του νέου
κτιρίου.

Έκδοση άδειας οικοδόμησης από τον Δήμο του
Μοντρεάλ.

Εκκίνηση των εργασιών
ανέγερσης του νέου κτιρίου.

Προσωρινή διακοπή των
εργασιών για τον εορτασμό της Κοίμησης της
Θεοτόκου και την απεργία
των οικοδόμων που ακολούθησε.

Ολοκλήρωση του έργου
ανοικοδόμησης του Ι. Ναού
Κοίμησης της Θεοτόκου.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Έπρεπε να κτιστεί ο Ιερός Ναός;
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Η ανοικοδόμηση του Ι. Ναού της
Κοίμησης της Θεοτόκου ήταν εντολή του λαού του Park Extension, που
με απόλυτη πλειοψηφία, στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2015
αποφάσισε την ανέγερση νέου κτιρίου
για τη στέγαση του Ι. Ναού.

Ποια είναι η διαδικασία που
ακολουθήθηκε;
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Το κόστος της ανέγερσης του
νέου κτιρίου είναι υπερβολικό.
Γιατί;
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Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση για την έγκριση
ανόδου του κόστους;
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Αληθεύει πως η εταιρία Ecodomus Construction υπερχρέωσε το έργο;

Δεν αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων η ανάληψη του έργου από
την εταιρία Ecodomus Constructions,
η οποία ανήκει στον πρώην Πρόεδρο
της ΕΚΜΜ, Γιάννη Θεοδοσόπουλο;

Θα υπάρξει αντικειμενική αποτίμηση του κόστους;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία που ορίζουν οι δημοτικοί, επαρχιακοί και ομοσπονδιακοί νόμοι
του Καναδά: Κατεδάφιση, καθαρισμός
χώρου, αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά
σχέδια, δημοπράτηση του έργου, επιλογή Γενικού Εργολάβου, άδεια οικοδομής,
και ανέγερση της οικοδομής.
Υπερβολικό σε σχέση με τι; Το κόστος κάθε οικοδομής είναι ανεξάρτητο από την ασφαλιστική αποζημίωση. Εξαρτάται μόνο από την ποιότητα
της κατασκευής.
Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης
του κτιρίου, προέκυψαν απαραίτητες αλλαγές και προσθέσεις στην
κατασκευή, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσό των $315,000. Το ποσό αυτό,
αντιπροσωπεύει 10% του συνολικού κόστους και είναι εντός των καθιερωμένων
ορίων της αγοράς (10-15%).
Ο κ. Γιάννης Θεοδοσόπουλος υπήρξε Πρόεδρος της Κοινότητας και
μέλος του ΔΣ, από το 2000 έως το
2010. Έκτοτε, δεν έχει καμία σχέση οικονομικής ή άλλης εξάρτησης από την
ΕΚΜΜ, ώστε να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Οι 37 αλλαγές και προσθέσεις που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
οικοδόμησης επήλθαν σταδιακά με
ένα κατά μέσο όρο κόστος $8,513 που εκ
των πραγμάτων δεν απαιτεί τη σύγκλιση
Γενικής Συνέλευσης. Εξ' άλλου το έργο
δεν δύναται να σταματήσει στην εξέλιξή
του. Το επιπλέον κόστος που θα προέκυπτε θα ήταν απαγορευτικό.
Ολα τα οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερα μεγίστου μεγεθους ελέγχονται
διεξοδικά κατά τη διάρκεια του
ετήσιου οικονομικού ελέγχου, από τους
ορκωτούς λογιστές, ελεγκτές της ΕΚΜΜ,
Ernst & Young, μια από τις τέσσερεις μεγαλύτερες στο είδος της, παγκοσμίως.
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Ημέρα χαράς
Ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, «το στολίδι του Park Ex»
ξαναμπήκε στη θέση του, ανοίγοντας τις πόρτες του διάπλατα, για
να δεχτεί και πάλι τις χιλιάδες πιστούς της υπερήφανης παροικίας
μας, υπό την ποιμαντορία του π.
Νικολάου Παπαγεωργίου, ώστε να
μπορούν να εκφράσουν το θρησκευτικό τους αίσθημα, την πίστη
τους και να μετέχουν στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Το κτίριο που στεγάζει τον Ι. Ναό
είναι μια σύγχρονη οικοδομική
κατασκευή, η οποία σέβεται όλες
τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους τρέχοντες πολεοδομικούς
κανονισμούς, τηρώντας όλα τα
προληπτικά μέτρα ασφάλειας και
πυρασφάλειας. Παράλληλα, διατηρεί την παραδοσιακή γραμμή
των ναών της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις
ανάγκες των ατόμων με κινητικά
προβλήματα. Για τον λόγο αυτό,
εγκαταστάθηκε ασανσέρ για πρόσβαση στους πάνω ορόφους.
Τα ξυλόγλυπτα και ο πολυέλαιος
που κοσμούν τον Ι. Ναό καθώς και
τα Ιερά Σκεύη είναι προσωπική
επιλογή του Ιερατικώς Προϊσταμένου της «Παναγίτσας», π. Νικολάου Παπαγεωργίου, τα οποία κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
7700 Avenue de l’Épée
Montréal, QC H3N 2E6
Τηλέφωνο: (514) 273-9888
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