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Αγαπητά µέλη της Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ),
Σας ενηµερώνουµε ότι µετά από πολλή σκέψη και προ της ανησυχητικής κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί
τον τελευταίο καιρό στην ΕΚΜΜ, ιδρύσαµε την «Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτικής ∆ιαφάνειας»
(Σ.Ε.Κ.∆.).
Πρόκειται για µια κοινοτική παροικιακή κίνηση που δηµιουργήθηκε από ενεργά µέλη της Ελληνικής
Κοινότητος Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) και που είµαστε για πολλά χρόνια, ενεργά µέλη, πολλοί εκ των
οποίων έχουν υπηρετήσει σε προηγούµενα διοικητικά συµβούλια για πολλά χρόνια.
Κάνουµε επίσης γνωστό στα µέλη της ΕΚΜΜ, ότι µετά τα όσα έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται τελευταία
στην ΕΚΜΜ και κυρίως τα όσα συνέβησαν µετά την βιαστική απόφαση της σηµερινής ∆ιοίκησης να
πουλήσει τα δικαιώµατα της Κοινότητας επί του οικοπέδου της Αγίας Τριάδος, καθώς και τα όσα
ης
διαδραµατίστηκαν στην Γενική Συνέλευση της 14 Οκτωβρίου, όπου ταχτήκαµε κατά της πώλησης,
αποφασίσαµε από εδώ και στο εξής, να συµµετέχουµε ενεργά σε όλες τις κοινοτικές διοικητικές
δραστηριότητες, να παρακολουθούµε τα τεκταινόµενα της ∆ιοίκησης στην ΕΚΜΜ και να λαβαίνουµε ενεργά
µέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της Κοινότητας, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πάντα µε απόλυτο
σεβασµό και εφαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών.
Πρωταρχικός σκοπός και στόχος όλων µας είναι η διοικητική αναβάθµιση της ΕΚΜΜ, µια αναβάθµιση που
θα βασίζεται σ’ έναν σωστό διοικητικό και οικονοµικό προγραµµατισµό, στην συνέπεια, στην
διοικητική ευθύνη, την αξιοπρέπεια, τον σεβασµό, την σοβαρότητα και προπαντός, την διαφάνεια στα
πεπραγµένα της διοίκησης.
Ως εκ τούτου, θεωρώντας ότι η σηµερινή κοινοτική διοικητική και οικονονοµική διαχείριση της Κοινότητος
µας έχει πάρει εναν «κατήφορο µε χωρίς πλέον ελπίδες για κάποιο ανήφορο», σαν ενεργά µέλη της
κοινότητος καλούµε όλα τα µέλη της ΕΚΜΜ σε µια γενική συσπείρωση µαζί µας, µε σκοπό όλες οι
διοικητικές και οικονοµικές αποφάσεις να υλοποιούνται για το καλύτερο όφελος της Κοινότητας µας, και
πάντα µε σεβασµό στην εφαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών αλλά και µε απόλυτη διαφάνεια.
Γνωστοποιούµε δε, σε όλους σας ότι την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018 καταθέσαµε αίτηση µε 119 υπογραφές
ενεργών µελών της ΕΚΜΜ για την διεξαγωγή Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των µελών της Κοινότητος µε
σκοπό την πλήρη ενηµέρωση (µέχρι και την ηµέρα της Συνέλευσης) σχετικά µε την όλη οικονοµική
κατάσταση και το τραπεζικό χρέος της ΕΚΜΜ, ως επίσης και τον διορισµό Εξελεγκτικής Επιτροπής και
πάντα όπως αυτά ορίζονται απο του εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας της κοινότητος,
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