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Μοντρεάλ, 4 Φεβρουαρίου 2020 
 

Μην τολμήσετε ποτέ… 
 

Μην τολμήσετε ποτέ να έρθετε σε αντίθεση με την εξουσία ή να έχετε διαφορετική άποψη 
για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η αγαπημένη μας κοινότητα ! 
 

Υπάρχει μια ομάδα ατόμων που, τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες, – πέρα από ορισμένα χρόνια 
μην έχοντας την εξουσία – έχουν επιδιώξει να κοντρολάρουν την λειτουργία της παροικίας 
μας. Πιστεύουν ότι μόνο εκείνοι και εκείνοι μόνο γνωρίζουν το τι είναι καλό για την 
παροικία μας και θεωρούν όποιον άλλον με διαφορετική άποψη ή τρόπο λειτουργίας όχι 
μόνο ανίκανο, αλλά επίσης ως εχθρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, με 
αυτό τον τρόπο παρανοϊκής διοίκησης της κοινότητας, τόσο μικρότερος γίνεται ο κύκλος 
γύρω από την κοινότητα, τόσο απομακρύνεται η παροικία και τόσο πιο δύσκολη γίνεται η 
οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ. 
 

Τελικά, ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι μιας διοίκησης της ΕΚΜΜ ; 
 
1) Να δίνει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα παιδιά μας, στους ηλικιωμένους μας και ότι 
χρειάζεται να επιβιώσει ο ελληνισμός της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ, να αγκαλιάζει 
ΟΛΗ την παροικία μας και ανεξάρτητα από τις ιδέες τους, το «πιστεύω» τους και όλοι να 
αισθανθούν ευπρόσδεκτοι στην ζεστή αγκαλιά της αγαπημένης μας κοινότητας ; 
 

 ή 
 

2)  Να αρπάζουν την εξουσία, να την κρατάνε με νύχια και με δόντια, να κλείνουν πόρτες, 
να διώχνουν κόσμο, να προσπαθούν να καταστρέψουν άλλους οργανισμούς που θέλουν να 
προσφέρουν με τον τρόπο τους στον ελληνισμό της παροικίας μας, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών θεμάτων, όλα αυτά ταυτόχρονα να οδηγούν στην οικονομική καταστροφή της 
κοινότητάς μας ; 
 

Για να πάρουν την εξουσία, δημιουργούν θέματα με « ροζ τηλέφωνα », μολυσμένο έδαφος, 
διαγραφές, δουλεύοντας εναντίον τα εθνικά μας θέματα, με μπλοκαρίσματα στην γερουσία, 
μποϊκοταρίσματα σε θέμα της Μακεδονίας, προσπάθειες εναντίον της αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, να αποκαλούν το Εθνικό Κογκρέσο παράνομο και να 
το οδηγούν στα δικαστήρια, με σπατάλη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων που μπορούσαν να 

είχαν προσφερθεί για τις οικονομικές ανάγκες της παροικίας, να αγνοούν την νόμιμη 
εκλογή από Γενική Συνέλευση της εξελεγκτικής επιτροπής την περασμένη άνοιξη και 
αργότερα να ισχυρίζονται ότι δεν την αναγνωρίζουν και να μην δημοσιεύουν το πόρισμά 
αυτής, να έχουν συνεδριάσεις του ΔΣ « κεκλεισμένων των θυρών », να διώχνουν και μέλη 
και εκπρόσωπους των ΜΜΕ που είναι τα θεμέλια μιας παροικίας, κλπ… Και πρόσφατα να 
έρχονται σε ρήξη με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης…          …/2 
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Η κάθε εποχή, ο κάθε οργανισμός και το κάθε μέλος, με τον παράπονό του ! Παράπονο 
που έχει ως κοινό παρανομαστή αυτόν τον ίδιον τρόπο λειτουργίας. Να αγνοούν την 
δημοκρατία, να αγνοούν άτομα, να δυσφημίζουν άτομα και οργανισμούς, να κινδυνεύουν 
εθνικά θέματα, να βάζουν τους εαυτούς τους σε θέση σύγκρουσης συμφερόντων για να 
εξασφαλίσουν τον πλήρης έλεγχο σε όλα τα θέματα και τους τομείς, να λειτουργούν 
εναντίον τους ιερούς σκοπούς μιας κοινότητας για να εξασφαλίσουν καρέκλα και να 

εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την εξουσία, ανεξαρτήτως αν διώχνουν συμπάροικους και 
οικονομικούς πόρους, οδηγώντας σε σύντομή καταστροφή την αγαπημένη μας κοινότητα. 
Όλα αυτά άραγε για το καλό της κοινότητας ή για τα πρωσοπικά τους συμφέροντα ; 
 
Η κοινότητα και τα μάτια μας ! Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το « ΜΟ » (modus 
operandi) αλλιώς σύντομα δεν θα υπάρχει κοινότητα… 
 
  
Ο Πρόεδρος 
  
 
 
Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης 


