
 

 

 

Montreal, December 14, 2022 

 

Mr. Sirros, 

I am saddened that you and some of the members of Team Praxis felt resignation was your only 

course of action.  Your voices will be missed.  My intention to develop a coalition amongst our 

different perspectives will still guide my vision of the Board.  It is unfortunate we could not work 

together.  

Mr. Sirros, we did not see eye to eye on several issues and the rhetoric between us was heated 

to say the least, but I can honestly say your experience and your passion for this community was 

exemplary and should be held up as an example of the volunteerism our community needs. 

I wish you the best of luck in the future. 

To the rest of the people resigning.  Your work did not go unnoticed.  I thank you for your input 

and your service to the community and I hope the community can still benefit from your 

continued volunteerism and support. 

 

Λυπάμαι που εσείς και μερικά μέλη της ομάδας Praxis θεώρησαν ότι η παραίτηση ήταν η μόνη 
τους επιλογή.  Οι απόψεις σας θα μας λείψουν.  Η πρόθεσή μου να σχηματίσω έναν 
συνασπισμό μεταξύ των διαφορετικών αντιλήψεών μας θα εξακολουθήσει να καθοδηγεί το 
όραμά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο.  Είναι λυπηρό που δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε.  

Κύριε Σύρρο, δεν συμφωνούσαμε σε αρκετά θέματα και η ρητορική μεταξύ μας ήταν 
τουλάχιστον έντονη, αλλά μπορώ να πω ειλικρινά ότι η εμπειρία σας και το πάθος σας για την 
κοινότητα αυτή ήταν υποδειγματικά και θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα του 
εθελοντισμού που χρειάζεται η κοινότητά μας. 

Σας εύχομαι καλή τύχη στο μέλλον. 

Για τα υπόλοιπα άτομα που παραιτούνται.  Το έργο σας δεν πέρασε απαρατήρητο.  Σας 
ευχαριστώ για τη συμβολή σας και τις υπηρεσίες σας στην Κοινότητα και ελπίζω ότι η 



 

Κοινότητα μπορεί να εξακολουθήσει να επωφελείται από τον συνεχή εθελοντισμό και την 
υποστήριξή σας. 

 

 

Dr. George Tsoukas 

President/Πρόεδρος 


