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Προς      
1.Τα μέλη της ΕΚΜΜ 
2.Το ΔΣ και τους Προεδρεύοντας του Συμβουλίου και της ΕΚΜΜ κκ Κριλή και Μητσόπουλο 
3.Μέσα ενημέρωσης Μόντρεαλ   

Θέμα: Παραίτησή από το ΔΣ  της ΕΕΜΜ 

Κύριοι προεδρεύοντες, κύριοι συνάδελφοι του Συμβουλίου της ΕΚΜΜ 
Φίλοι συμπολίτες και συμπάροικοι του Μόντρεαλ 
 

Απορώ και ενίσταμαι, διερωτώμαι και ερωτώ: είναι δυνατό ένας οργανισμός σαν 
την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ στον ετήσιο οικονομικό και διοικητικό 
απολογισμό του να μη έχει θέμα, να μην επιτρέπει στην ουσία σε μέλη του ΔΣ της 
Κοινότητας ή ακόμα και σε μέλη της κοινότητα να τοποθετηθούν και να εκφραστούν 
ελεύθερα παρά μόνο να υποβάλουν ερωτήσεις;  

Σε προηγούμενη συνέλευση της Κοινότητάς μας, πάλι με θέμα οικονομικός 
απολογισμός-προϋπολογισμός είχα αναφερθεί ότι επείγει η προάσπιση και ανάπτυξη της 
γλώσσα μας της ελληνικής. Αυτό ήταν η αιτία και η αφορμή να «εγγραφώ» στη μαύρη λίστα 
της διοίκησης Νίκου Παγώνη. Σε επισήμανσή μου ότι Η γλώσσα μας κινδυνεύει και ότι μόνο 
το 56% των Ελλήνων του Καναδά μιλούν ελληνικά υπέστην επίθεση και χαρακτηρίστηκα 
λαϊκιστής και ότι παίζω θέατρο, από τον κ. Παγώνη και έλαβα ακόμη τη μνημειώδη, 
εσφαλμένη και απαράδεκτη απάντηση: Μη κάνετε σόου… η Κοινότητα είναι καναδικός 
οργανισμός.  

Αναρωτιέμαι και ερωτώ και ενίσταμαι και απορώ φίλοι συμπάροικοι , πώς είναι 
δυνατό  να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος στην Κοινότητά μας όταν εγώ σαν μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας (ΕΚΜΜ) δεν μπορώ να εκφραστώ κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, λόγω της αυθαίρετης διαδικασίας που 
επιβάλλει ο ελεγχόμενος από τον πρόεδρο Νίκο Παγώνη προεδρεύων του Συμβουλίου 
κύριος Μητσόπουλος; Και είναι αυθαίρετη η διαδικασία λειτουργίας  του Δ. Σ, διότι δεν 
λειτουργεί βάσει κάποιου κανονισμού αλλά σύμφωνα με τη διάθεση του κυρίου 
Μητσόπουλου αφού δίνει το λόγο σε μέλη του Συμβουλίου κατά βούληση… Οι 
συνεδριάσεις του συμβουλίου καταντούν πολλές φορές αληθινή φάρσα. Φθάσαμε και 
καταντήσαμε στο σημείο, να ερωτηθεί επαγγελματικό στέλεχος της Κοινότητας τι 
κουβεντιάζει και εάν κουβεντιάζει ορισμένα θέματα με τον ή την σύντροφό του. Ντράπηκα 
φίλοι συμπάροικοι. Και ακόμα πιο πολύ ντράπηκα που το ανέχθηκαν οι, προεδρεύοντες  
του Συμβουλίου και της Κοινότητας κ.κ Μητσόπουλος και Κριλής. Νέοι άνδρες. Μήπως θα 
έπρεπε, αναρωτιέμαι, να είναι και λίγο περήφανοι και όχι τελείως οπαδοί;;;   

Εκπλήσσομαι πολλές φορές με τη λειτουργία των οργάνων της Κοινότητά μας. Εγώ, 
ούτε θέλω ούτε ωφελούμαι σε τίποτα να αντιδικώ με κανέναν. Και ακόμα δεν μου είναι 
ευχάριστο να συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία. Όμως δεν έχω δικαίωμα να μην 
απαντήσω στις επιθέσεις που μου γίνονται.  Η ευπρέπεια και η τάξη στην Κοινότητά μας 
ανήκει και είναι δικαίωμα του Ελληνισμού και της Παροικίας μας την οποία πρέπει να 
εκπροσωπούμε και να υπηρετούμε. 

Αναρωτιέμαι και ερωτώ. Σε ποια κοινωνία βρισκόμαστε, όταν οι ετήσιοι 
απολογισμός-προϋπολογισμός της Κοινότητας που εγγίζουν τα 20 περίπου εκατομμύρια 
δεν γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη του ΔΣ πριν κληθούμε να αποφανθούμε περί αυτών; 
Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Κάτι δύσοσμο υπάρχει στην 
Κοινότητά μας με τη Διοίκηση Παγώνη. Οι συμπολίτες μας, του Μόντρεαλ, έτσι σχολιάζουν 
και κουβεντιάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κοινότητά μας επί διοίκησης Παγώνη. 
Κουβεντιάζουν και σχολιάζουν ακόμα, ότι η λεγόμενη αερογέφυρα της εκκλησίας του Αγ. 
Γεωργίου δηλαδή μια πλάκα τσιμέντο και μερικά σκαλοπάτια με την αντίστοιχη θεμελίωση, 



στοίχισαν μισό περίπου εκατομμύριο δολάρια. Ποσό, που φτιάχνει κανείς μία βίλα. Ναι, 
κάτι δύσοσμο υπάρχει στην Κοινότητά μας αφού η διοίκηση Παγώνη αποποιείται 
δυνητικούς πόρους της Κοινότητας από διάφορους χορηγούς.   

Εγώ δεν μπορώ να ανεχθώ αυτήν τη ανυπόφορη κατάσταση. Δεν μπορώ να 
συμμετέχω σε αμφισβητούμενες και αμφιλεγόμενες ή σε παράνομες λειτουργείες. Και λέω 
παράνομες λειτουργείες γιατί παράνομες ήταν οι παρουσιάσεις των ετήσιων οικονομικών 
απολογισμών δίχως έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. Παράνομη είναι η αυθαίρετη 
μετάφραση των ελληνικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα αγγλικά. Όπως παράνομη είναι η 
άρνηση καταγραφής των τοποθετήσεων των μελών του Δ.Σ και η άρνηση καταγραφής 
ονομαστικής ψηφοφορίας όταν ζητηθεί αυτό. Δεν μπορώ φίλοι συμπάροικοι να συνυπάρχω 
σε τέτοιο περιβάλλον.  

Σε ένδειξη  διαμαρτυρίας όλων αυτών που συμβαίνουν στο δικό μας βασίλειο της 
Δανικαρκίας, με πόνο ψυχής, σας υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του Δ. Σ.  
Προσπάθησα να σας εκπροσωπήσω σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και τις ελπίδες σας. 
Δεν είναι πράξη λιποταξίας η παραίτησή μου. Είναι ύστατη πράξη αφύπνισης και 
εγρήγορσης της Παροικίας μας.  

Για τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ και την Κοινότητά μας, ελπίζω και εύχομαι να 
πρυτανέψει η σύνεση και η λογική και να μην αναδειχθεί ως μοιραία η παρούσα διοίκηση 
της ΕΚΜΜ.                                                                                                                                                                  

 
Δρ Γαβριήλ Μανωλάτος 
Μέλος του Δ Σ της ΕΚΜΜ 
 

 


