
To the President of HCGM and the Members of the Board of Directors of the HCGM. 

For several months I have been requesting that the Executive Committee discuss its 

vision for the HCGM and set goals and priorities. I have never received a reply to my 

written or verbal requests.  Yesterday the president informed the Board of Directors that 

he has a vision, priorities and a strategic plan – this has never been discussed at the 

Executive Committee.  When asked why he has never shared the plan he informed all 

present that I don’t know anything and am ill informed.  

I must express my profound regret that the President’s leadership is divisive rather than 

inclusive. His tone and attitude towards me have been aggressive and disrespectful 

from the onset. Unfortunately, many of the members of the Executive Committee have 

emulated his behaviour and have not given consideration to any of my comments or 

concerns pertaining to proper governance. The President has never initiated thoughtful 

and open discussion with ALL members of his executive.  He has instead chosen to 

discuss with a select group and then defined questions and concerns from the rest of us 

as ‘filibustering’. 

I am very concerned that the Executive Officers do not fully grasp the importance of 

their role of oversight nor understand the extent of their fiduciary responsibility. Both 

require that rules of proper governance be implemented immediately. Justifying poor 

governance by saying we have insurance is irresponsible. 

It is therefore, with regret, that I must tender my resignation as Secretary of 

Interrelations of the HCGM as I do not consider it appropriate to have a title without 

fulfilling the responsibilities attached to it.   

To be successful, the secretary must have a good understanding of the administration’s 

vision and priorities and have a respectful and collaborative relationship with the 

president. Neither of these prerequisites is fulfilled. 

My resignation is prompted by the lack of transparency of the leadership, the 

disrespect of the by-laws, the neglect of proper record-keeping, the lack of 

financial and administrative oversight provided, and above all, the absence of 

respect and collaboration within the Executive Committee. 

Respectfully, 

Kostia Pantazis 

Montreal - December 7th, 2022  

 

 

 

 



 

Προς τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. 

Εδώ και αρκετούς μήνες ζητώ από την Εκτελεστική Επιτροπή να συζητήσει το όραμά 
της για την ΕΚΜΜ και να θέσει στόχους και προτεραιότητες. Δεν έχω λάβει ποτέ 
απάντηση στα γραπτά ή προφορικά αιτήματά μου.  Χθες ο πρόεδρος ενημέρωσε το 
Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει όραμα, προτεραιότητες και στρατηγικό σχέδιο - αυτό δεν 
έχει συζητηθεί ποτέ στην Εκτελεστική Επιτροπή.  Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχει 
μοιραστεί ποτέ το σχέδιο, ενημέρωσε όλους τους παρευρισκόμενους ότι δεν ξέρω 
τίποτα και ότι είμαι κακώς πληροφορημένη.  

Οφείλω να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για το γεγονός ότι η ηγεσία του Προέδρου είναι 
διχαστική και όχι περιεκτική. Ο τόνος και η συμπεριφορά του απέναντί μου ήταν από 
την αρχή επιθετικός και ασεβής. Δυστυχώς, πολλά από τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής έχουν μιμηθεί τη συμπεριφορά του και δεν έχουν λάβει υπόψη τους κανένα 
από τα σχόλια ή τις ανησυχίες μου που αφορούν την ορθή διακυβέρνηση. Ο πρόεδρος 
δεν έχει ποτέ ξεκινήσει στοχαστική και ανοικτή συζήτηση με ΟΛΑ τα μέλη του 
εκτελεστικού του οργάνου.  Αντ' αυτού επέλεξε να συζητήσει με μια επιλεγμένη ομάδα 
και στη συνέχεια να χαρακτηρίσει τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των υπολοίπων ως 
"κωλυσιεργία". 

Ανησυχώ πολύ για το γεγονός ότι τα εκτελεστικά στελέχη δεν αντιλαμβάνονται πλήρως 
τη σημασία του ρόλου τους στην εποπτεία ούτε κατανοούν την έκταση της 
εμπιστευτικής τους ευθύνης. Και τα δύο απαιτούν την άμεση εφαρμογή των κανόνων 
ορθής διακυβέρνησης. Το να δικαιολογείται η κακή διακυβέρνηση λέγοντας ότι 
έχουμε ασφάλεια είναι ανεύθυνο. 

Ως εκ τούτου, με λύπη μου, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου από Γραμματέας 
Διασύνδεσης της ΕΚΜΜ, καθώς δεν θεωρώ σκόπιμο να έχω έναν τίτλο χωρίς να 
εκπληρώνω τις ευθύνες που συνδέονται με αυτόν.   

Για να είναι επιτυχής, ο γραμματέας πρέπει να έχει καλή κατανόηση του οράματος και 
των προτεραιοτήτων της διοίκησης και να έχει μια σχέση σεβασμού και συνεργασίας με 
τον πρόεδρο. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρούται. 

Αφορμή για την παραίτησή μου είναι η έλλειψη διαφάνειας της ηγεσίας, η έλλειψη 
σεβασμού των εσωτερικών κανονισμών, η παραμέληση της ορθής τήρησης 
αρχείων, η έλλειψη οικονομικής και διοικητικής εποπτείας που παρέχεται και, 
κυρίως, η έλλειψη σεβασμού και συνεργασίας εντός της εκτελεστικής επιτροπής. 

Με όλο το σεβασμό, 

Κωστία Πανταζή 

Μόντρεαλ - 7 Δεκεμβρίου 2022 


