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Μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο σκέψης, συζητήσεων και διαβουλεύσεων,
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, να περάσουμε δηλαδή από την
σκέψη, τα λόγια και τη μελέτη στην πράξη.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε τρία στοιχεία:

Πρώτον, έχει γίνει φανερό, από τις συζητήσεις μας με την παροικία, ότι υπάρχει μεγάλη
δυσαρέσκεια με την τρέχουσα κατάσταση της ΕΚΜΜ. Αυτό πηγάζει από μια βαθιά έλλειψη
εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου.

Δεύτερον, ύστερα από τις διαβουλεύσεις που είχαμε πέρυσι την άνοιξη με την ευρύτερη
παροικία, η εκτίμηση μας είναι ότι οι προτάσεις για αναδιοργάνωση και εκ μοντερνοποίηση
που έχουμε θέσει ως στόχους για την ΕΚΜΜ, είναι βιώσιμες και γενικά αποδεκτές.

Τέλος, και το πιο σημαντικό, υπάρχει ένας επαρκής αριθμός άξιων και πρόθυμων μελών
της ΕΚΜΜ που πιστεύουν στο όραμα μας και που θέλουν να κατέβουν ως υποψήφιοι στις
εκλογές του Ιουνίου.

Με αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την κίνηση γνωστή ως “Φιλική
Εταιρεία” σε ομάδα υποψηφίων με νέο όνομα.



Δεν σας κρύβω ότι ένας από τους προβληματισμούς που μας οδήγησε σε αυτή την αλλαγή ονόματος
είναι το γεγονός ότι κάποιοι θεώρησαν άστοχη τη χρήση του ονόματος που συνδέεται με την
πρόδρομο οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης. Ίσως να θεώρησαν λανθασμένη τη χρήση του
ονόματος “Φιλική Εταιρεία” και να το είδαν σαν μια επίθεση κατά του “εχθρού”. Θέλω να είμαι σαφής
εδώ! Δεν υπάρχουν εχθροί σε μια κοινότητα. Υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις για το τι
πρέπει να είναι η Κοινότητα και το πώς πρέπει να διοικείται.

Διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια η
Κοινότητα μας. Η σημερινή Κοινότητα δεν είναι πια ένας απλός σύλλογος, ένας μικρός οργανισμός.

Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αρνήθηκε να δεχτεί τη συνεργασία μας. Αισθανόμαστε χρέος
απέναντι στην κληρονομιά μας να αναβαθμίσουμε την ΕΚΜΜ σε ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι προς
όφελος των μελλοντικών γενεών και πιστεύουμε ότι η ώρα για δράση και για πράξη είναι τώρα. Για
να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις λοιπόν, και για να μην αποσπαστεί η προσοχή από τον ουσιαστικό
μας στόχο της αναδιοργάνωσης και καλυτέρευσης που επείγει για την ΕΚΜΜ, θα είμαστε στο εξής
γνωστοί ως : Ομάδα Πράξις!



Με πολλαπλές προσπάθειες, επιδιώξαμε να ανοίξουμε διάλογο με το σημερινό Διοικητικό
Συμβούλιο, μια πρωτοβουλία εκ μέρους μας που βρήκε ελάχιστη ανταπόκριση. Σε διάφορες
δηλώσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την άρνησή του να αναγνωρίσει ότι
υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των μελών προς την
Κοινότητα. Η συστηματική αποθάρρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσει σοβαρά
μαζί μας, ως ενδιαφερόμενα μέλη που έχουν πολλά να προσφέρουν (ακόμα περιμένουμε
απάντηση στο “θα επικοινωνήσουμε μαζί σας” που μας είπαν τον περασμένο Μάιο),
επιβεβαιώνει ότι η σημερινή ηγεσία της ΕΚΜΜ έχει φτάσει στο τέλμα της… στα όριά της.

Η ομάδα ΠΡΑΞΙΣ πιστεύει ότι είναι καιρός για αλλαγή, για νέα ηγεσία και καιρός να φέρουμε
στο τραπέζι ανθρώπους που είναι προσηλωμένοι στις αξίες της Διαφάνειας, της
Ακεραιότητας και της Λογοδοσίας. Άτομα για τα οποία ο Επαγγελματισμός, η
Αποτελεσματικότητα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν είναι απλώς λέξεις αλλά
θεμελιώδεις αξίες μιας σωστής διακυβέρνησης. Άτομα για τα οποία η λέξη κοινότητα
σημαίνει ενότητα, σεβασμός και συμμετοχή.



Η δέσμευση μας προς τα μέλη της ΕΚΜΜ και τον οργανισμό βασίζεται στα έξι σημεία που
απεικονίζονται στις δύο επόμενες διαφάνειες. Είναι έξι κοινά σημεία τα οποία γενικώς όλοι
αποδέχονται.

Για το πρώτο σημείο, σχετικά με την αποστολή μας για την ΕΚΜΜ, θα ήθελα να επισημάνω
μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Κύρια αποστολή μας είναι βεβαίως να διατηρήσουμε και να
προωθήσουμε τον Ελληνισμό αλλά, εξίσου σημαντικό, είναι να ενθαρρύνουμε και να
προάγουμε τον Φιλελληνισμό διότι ο πολιτισμός μας είναι το θεμέλιο του δυτικού
πολιτισμού και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει.



Σημαντικό είναι να κοιτάξουμε πέρα από το μικρόκοσμό μας, την αυλή μας και να
μοιραστούμε τον πολιτισμό μας με τους συμπολίτες μας. Για να παίξουμε σημαντικό ρόλο
στην εδώ κοινωνία, πρέπει να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ως Καναδούς Ελληνικής
καταγωγής και όχι μόνο ως Έλληνες που ζουν στον Καναδά.



Βασικό κριτήριο για την υλοποίηση του οράματός μας είναι ο σχεδιασμός με στρατηγική
προσέγγιση.

Για μας, αυτό σημαίνει προσδιορισμός προτεραιοτήτων, συγκέντρωση πόρων,
διαβούλευση και συμμετοχή των μελών της Κοινότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης υλοποίησης είναι, από τη μία, η αναβάθμιση
των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεών μας και, από την άλλη, η λήψη των
αποφάσεων από τα άτομα που ενδιαφέρονται άμεσα από τις σχετικές υπηρεσίες. Αυτή είναι
άλλωστε και η σημασία της αποκέντρωσης. Οι ανθρώπινοι πόροι μας, τόσο οι εθελοντές
όσο και το προσωπικό, πρέπει να επανεξεταστούν και να αξιολογηθούν για να διασφαλιστεί
ότι όλοι εργάζονται μαζί για την υλοποίηση των στόχων ενός κοινού στρατηγικού σχεδίου.

Για την Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ, επαγγελματική διαχείριση σημαίνει να λειτουργούμε με μια σωστή
διαδικασία διαχείρισης, με επαγγελματισμό, ώστε το προσωπικό να έχει κίνητρα και να
συνεργάζεται αποτελεσματικά. Η διαφάνεια, η ακεραιότητα, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα
και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνουν τα χαρακτηριστικά (οι κύριες αξίες) της οργανωσιακής
κουλτούρας της ΕΚΜΜ.



Η ομάδα ΠΡΑΞΙΣ έχει ένα κοινό όραμα για την ΕΚΜΜ. Βλέπουμε μια ΕΚΜΜ που θα είναι πηγή
υπερηφάνειας. Μια Κοινότητα όπου η νεολαία μας θα μπορεί να συνδεθεί με τις ρίζες και τη γλώσσα
μας. Μια Κοινότητα που θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων μας. Μια Κοινότητα
που θα εμπλουτίζει τη γνώση μας για την ταυτότητα μας και θα που προβάλλει τον πολιτισμό μας
στους συμπολίτες μας μη-ελληνικής καταγωγής.

Βλέπουμε την ανάγκη για ένα νέο υπερσύγχρονο σχολείο "Σωκράτης-Δημοσθένης" που θα είναι
φάρος αριστείας. Επίσης, βλέπουμε την ανάγκη για ένα κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης για
τους ηλικιωμένους μας. Βλέπουμε την ανάγκη για ένα Ελληνικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο που θα
είναι αρωγός πολιτισμού με σκοπό τη μεταλαμπάδευση της κληρονομιάς μας από γενιά σε γενιά και
τη προώθηση της στους συμπατριώτες μας στο Κεμπέκ. Τέλος, βλέπουμε την ανάγκη για την
Ορθόδοξη Εκκλησία μας να είναι μια ακόμα ισχυρότερη πηγή πνευματικής στήριξης.

Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με μια αναμορφωμένη δομή διακυβέρνησης, με λογοδοσία προς
τα μέλη, με τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που θα παίρνονται με την απαραίτητη πλήρη
διαφάνεια. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της υπερηφάνειας
για την Κοινότητα.



Είναι βέβαιο ότι για να τα πετύχει κανείς όλα αυτά χρειάζεται μια στρατηγική και μια ομάδα. Η
στρατηγική της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ βασίζεται σε τρεις αρχές που έχουμε θέσει από την αρχή: την
Αποκέντρωση, τον Επαγγελματισμό και τη Διαφάνεια. Αυτές, για μας δεν είναι απλώς λέξεις.

Είναι σημαντικές αξίες που υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις και αποτελεσματικούς
τρόπους δράσης στη διακυβέρνηση της ΕΚΜΜ. Για την ενσωμάτωση των αξιών αυτών,
συνεπάγονται δομικές αλλαγές, όπως η δημιουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την Εκπαίδευση
και τη Γλώσσα, την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό, την Υγεία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθώς και
η δημιουργία Ενοριακών Συμβουλίων για τις Εκκλησίες.

Υλοποιούνται επίσης με εσωτερικούς κανονισμούς που κατοχυρώνουν τη διαφάνεια και τη
λογοδοσία, καθώς και με την εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων για την σωστή λειτουργία του
οργανισμού.

Ας δούμε λοιπόν, με περισσότερη λεπτομέρεια, ποιες αλλαγές προτείνουμε για τη Διακυβέρνηση, τις
Εκκλησίες και την Εκπαίδευση.
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Τα άτομα, μέχρι στιγμής, που έχουν πλαισιώσει την Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ αντιπροσωπεύουν τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά της παροικίας μας. Η ομάδα ΠΡΑΞΙΣ απαρτίζεται από άτομα με ποικίλες δεξιότητες και
υπόβαθρα, φρέσκα νέα πρόσωπα, αλλά και από έμπειρους βετεράνους προηγούμενων διοικήσεων που έχουν
δει τις γραμμές ρήξης. Μια ομάδα που κινείται προς το όραμά της για μια ανανεωμένη Κοινότητα με τη γνώση
του παρελθόντος και τις προσδοκίες του μέλλοντος.

Είναι όλα άτομα που έχουν προσέλθει ελεύθερα και έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν το όραμά μας. Συνολικά,
οι θέσεις είναι 51, 24 στο Κεντρικό Συμβούλιο και 27 στα τρία Περιφερειακά Συμβούλια. Μέχρι την τελευταία
καταμέτρηση, 26 άτομα είχαν υπογράψει τη δήλωση πρόθεσης να θέσουν υποψηφιότητα με την Ομάδα
ΠΡΑΞΙΣ στις επερχόμενες εκλογές. Πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, αυτό είναι αρκετά
εξαιρετικό! Στο παρελθόν της ΕΚΜΜ, δεν νομίζω να έχει συγκροτηθεί ομάδα για τις εκλογές που να έχει
αφιερώσει μήνες σκέψης και προετοιμασίας. Προσωπικά, το επίπεδο της δέσμευσης που φέρνει στο τραπέζι
κάθε μέλος της ομάδας μας είναι πολύ ικανοποιητικό. Είμαι σίγουρος ότι, στις επόμενες εβδομάδες, και πολλοί
άλλοι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πλαισιώσουν την ομάδα μας. Ήδη είναι άτομα που αυτήν την στιγμή αξιολογούν
την προσωπική και επαγγελματική τους κατάσταση πριν δώσουν τη δέσμευση τους σε κάτι που οπωσδήποτε
απαιτεί πολύ χρόνο και αφοσίωση.

Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν πολλά ενεργά μέλη της ΕΚΜΜ που βλέπουν την ανάγκη για μια αναδιοργάνωση
με βάση τις αρχές και το όραμά μας. Όλοι όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμα και τους στόχους μας είναι
ευπρόσδεκτοι.



(δείτε κείμενο της διαφάνειας)



Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αυτή τη διευκρίνιση, επειδή έχει υποπέσει στην αντίληψή
μας ότι γίνονται συνειδητές προσπάθειες από ορισμένους, για να παρορμηνεύσουν την
αλήθεια σχετικά με την αποκέντρωση και το πρόγραμμά μας. Αποκέντρωση σημαίνει
μεταβίβαση εξουσίας, όχι την εγκατάλειψή της.

Η ΕΚΜΜ θα συνεχίσει να είναι ένας ενιαίος οργανισμός που θα απαρτίζεται από τα μέλη
του και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέτει τις
εργασίες στον Εκτελεστικό Διευθυντή και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι αποποιείται την εξουσία του.

Ούτε τα σχολεία, ούτε οι Εκκλησίες θα πάψουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
υπηρεσιών της ΕΚΜΜ προς την παροικία.



Τα Ενοριακά Συμβούλια θα αποτελούνται αποκλειστικά από μέλη της ΕΚΜΜ που ανήκουν
στην Ελληνορθόδοξη πίστη και, μαζί με τον Ιερέα, θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που
αφορούν την Εκκλησία, δηλαδή, τη λειτουργία και τα οικονομικά της. Κανένας μη-
Ελληνορθόδοξος δεν θα έχει λόγο για το μέλλον των Εκκλησιών.

Θα ιδρυθεί ένα νέο Ίδρυμα (Foundation), το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες της ΕΚΜΜ. Θα είναι κάτω από την αιγίδα της ΕΚΜΜ αλλά θα διευθύνεται από
ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και
λογοδοσία.

Όλοι οι Κεμπεκιώτες ελληνικής καταγωγής, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους θα μπορούν να 
γίνουν μέλη της ΕΚΜΜ χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.



Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση αυτή με μια τελευταία επισήμανση στην ανάγκη
ανάκτησης εμπιστοσύνης, η οποία βασίζεται στη διαφάνεια, στην ευθύνη και έχει ως
αποτέλεσμα την πρόοδο και την βιωσιμότητα της Κοινότητας.

Η πρώτη πράξη μας, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της Κοινότητας, καλώς εχόντων των
πραγμάτων, εν ονόματι αυτής της διαφάνειας, θα είναι η εξέταση της υπάρχουσας
κατάστασης σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλα τα
ερωτήματα που έχουν υποβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και
που δεν έχουν απαντηθεί. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής θα δημοσιοποιηθεί και θα
τεθεί υπόψη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα μπορέσει να κρίνει και να
αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.



.


