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Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, 2022. 

Με θλίψη και μεγάλη απογοήτευση οι υπογράφοντες ανακοινώνουμε σήμερα την παραίτησή μας από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ. 

Μετά τις εκλογές της 12ης Ιουνίου, αποφασίσαμε να παραμείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
καλόπιστα με στόχο να προσφέρουμε εποικοδομητικά την εμπειρία και τις γνώσεις μας και με την 
πεποίθηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο περιθώριο για μια χρήσιμη συμβολή στην ορθή 
διακυβέρνηση του ΕΚΜΜ, ακόμη και αν η πλατφόρμα της Ομάδας Πράξις πάνω στην οποία 
εργαστήκαμε επί δύο χρόνια δεν μπορούσε να μεταφραστεί σε σχέδιο δράσης όπως ελπίζαμε. 

Όσοι από εμάς τρέξαμε υπό το έμβλημα της Ομάδας Πράξις προέρχονταν από διάφορα υπόβαθρα, 
ορισμένοι με δεκαετίες εμπειρίας σε όλες τις πτυχές της ανώτερης διοίκησης, της κυβέρνησης και σε 
Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΜΜ. Εργαστήκαμε στον στρατηγικό σχεδιασμό, 
στα οικονομικά, στη λογιστική, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη νομική, στην κτηματομεσιτική, στις 
δημόσιες και κυβερνητικές σχέσεις. 

 

Στους σχεδόν έξι μήνες που πέρασαν από τις εκλογές, οι υπογεγραμμένοι και τα άλλα μέλη της Team 

Praxis αγνοήθηκαν συστηματικά, και οι εποικοδομητικές προτάσεις που κάναμε σχετικά με τον 
σεβασμό τον εσωτερικών κανονισμών και τη χρηστή διακυβέρνηση αντιμετωπίστηκαν με 
περιφρόνηση. 

Αυτή η διοίκηση ιππεύει το κύμα των 7 εκατομμυρίων δολαρίων επιδότησης μισθών και ενοικίων που 
δόθηκαν στην ΕΚΜΜ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανακούφισης 
του Covid. Τα κονδύλια αυτά εξαφανίζονται γρήγορα και χάνεται η ευκαιρία να τεθεί η ΕΚΜΜ σε 
στέρεες βάσεις ως αποτέλεσμα ελαττωματικής εποπτείας και διακυβέρνησης.  

 

Έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, η ΕΚΜΜ εξακολουθεί να μην έχει 
στρατηγικό σχέδιο και να μην έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η κριτική αυτής της κατάστασης 
πραγμάτων, η οποία σε κάθε φυσιολογικό οργανισμό θα θεωρούνταν δραματική, απλά αποτινάσσεται 
ως προσπάθεια της Team Praxis να φέρει σε δύσκολη θέση την ΕΚΜΜ και καταδικάζεται ως 
"κοινοβουλευτική τακτική που δεν έχει θέση σε έναν κοινοτικό οργανισμό".  

Η τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2022 κατέστησε απολύτως 
σαφές ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους της παρούσας διοίκησης να συνεργαστεί.  

Σπάνια ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες συνεδριάσεων και συχνά δεν επιτρέπεται στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουν ερωτήσεις. Επιπλέον, τα πρακτικά των συνεδριάσεων διατίθενται 
με καθυστέρηση και δεν είναι ακριβή, ενώ οι ειδοποιήσεις, οι ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα 
αποστέλλονται μόνο λίγες ώρες πριν από τις συνεδριάσεις. Ακόμη και προτάσεις που εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η πρόταση της 10ης Νοεμβρίου για τη δημιουργία μιας 
οικονομικής επιτροπής και την υποβολή νέου προϋπολογισμού εντός εξήντα ημερών, αγνοούνται ή 
ξεχνιούνται.  Άμεση αίτηση να κατατεθεί η σύμβαση με την Αρχιεπισκοπή που λήγει στις 31 



Δεκεμβρίου, 2022, απορρίπτεται και αφαιρείται από το Συμβούλιο η πιθανότητα να την δει και να την 
συζητήσει. 

Όλες οι προσπάθειες που κάναμε, εμείς και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Πράξις, να επισημάνουμε 
ότι αγνοούνται οι κανόνες, ότι λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς την κατάλληλη εποπτεία, ότι ο 
σχεδιασμός είναι πολύ ελλιπής και ότι υπονομεύονται οι εσωτερικοί κανονισμοί, αντιμετωπίστηκαν ως 
εχθρική και ανεπιθύμητη κριτική. 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος μας θα ξοδευτεί καλύτερα, σε αυτό το στάδιο της ζωής μας, 
εστιάζοντας περισσότερο στην εργασία και τις οικογένειές μας και συμβάλλοντας σε άλλους τομείς 
ενδιαφέροντος που μπορεί να επωφεληθούν από τη συμμετοχή μας, παρά στην επιμονή σε 
ανεπιθύμητες προσπάθειες να προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας εκεί όπου δεν είναι 
επιθυμητές. 

Ευχόμαστε στα μέλη της ομάδας της Praxis που παραμένουν, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Τους 
ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να αποτελούν παράδειγμα των αξιών της αριστείας και του 
επαγγελματισμού που αντιπροσωπεύαμε. 

 Ελπίζουμε ότι η Διοίκηση θα βρει το δρόμο της και θα ασχοληθεί σοβαρά με την αποτελεσματική 
λειτουργία της ΕΚΜΜ όπως αξίζει σε έναν οργανισμό που αντιπροσωπεύει μια παροικία  80,000 
Ελλήνων.  

 

Από σήμερα, οι υπογράφοντες δεν θα είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. 

Με λύπη μας, 

Χρήστος Σύρρος 

Γιώργος Καρύδης. 

Δημήτρης Κατσαούνης ** 

Gerry Kolaitis 

Τζιμ Λέκας  

Κώστια Πανταζής  

*** Ο Δημήτρης Κατσαούνης διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ και συμμετείχε στο Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή καθώς κατείχε την θέση του προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου του Μόντρεαλ. Έχει αποσταλεί ξεχωριστή επιστολή παραίτησής του στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο του Μόντρεαλ, το οποίο με τη σειρά του θα ενημερώσει την Γραμματεία και 
το Προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου για τις αλλαγές. Τη θέση του στο Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΜΜ και στην Εκτελεστική Επιτροπή θα καταλάβει ο νέος πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς. 


