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Με μεγάλη μας λύπη σας ανακοινώνουμε την παραίτησή μας με άμεση ισχύ από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Μόντρεαλ, μέλη του οποίου εκλεγήκαμε με τις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022. 

Κατεβήκαμε στις εκλογές με την ομπρέλα της Ομάδας Πράξις εμπνεόμενοι από το όραμά της για μια 
ΕΚΜΜ στην οποία η διαφάνεια, ο επαγγελματισμός και η χρηστή διακυβέρνηση θα αποτελούν τους 
πυλώνες πάνω στους οποίους θα λειτουργεί.  

Το αποτέλεσμα των εκλογών μας έφερε αντιμέτωπους με μια δύσκολη πραγματικότητα. Ενώ το 
περιφερειακό συμβούλιο του Μόντρεαλ μοιράζονταν το προαναφερθέν όραμα, η Ομάδα Πράξις δεν 
είχε την πλειοψηφία στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ, όπου παίρνονται όλες οι αποφάσεις για την 
υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων. Παρόλα αυτά αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε 
τον εθελοντισμό μας και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν προσπαθώντας από τη θέση 
που είχαμε να επιφέρουμε τις αλλαγές που πιστεύουμε θα έβαζαν την ΕΚΜΜ σε μια τροχιά 
σταθερότητας και επαγγελματικής διαχείρισης.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας: 

Οργανώσαμε ένα πετυχημένο πανηγύρι, παρά την έλλειψη εθελοντών, για το οποίο δώσαμε αναλυτική 
οικονομική αναφορά, αλλά κυρίως μια εκτενή έκθεση με προτάσεις και υποδείξεις για το τι δούλεψε 
καλά, τι χρειάζεται προσοχή, και τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν αν επιθυμούμε ως κοινότητα να 
επωφεληθούμε τα μέγιστα από παρόμοιες εκδηλώσεις. Δυστυχώς πέραν των συγχαρητηρίων, καμία 
προσέγγιση δεν έγινε προς εμάς για την εφαρμογή ή/και συζήτηση έστω και μερικών μόνο από τις 
προτάσεις μας.  

Υποβάλαμε ερωτήσεις σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την περιφέρειά μας αλλά οι απαντήσεις 
που λάβαμε είχαν περισσότερο περιφρονητικό χαρακτήρα και τόνο, παρά ουσία. Παρά τα όσα 
αναγράφονται στους εσωτερικούς κανονισμούς μας υποδείχθηκε ότι είμαστε εκεί μόνο για να βοηθάμε 
στις εκκλησίες. Όμως ακόμα κι όταν υποβάλλαμε ιδέες για την περισσότερο εύρυθμη λειτουργία των 
εκκλησιών, όπως την δημιουργία καταλόγου με τα περιεχόμενα στις εκκλησίες (τάματα, εικόνες), τον 
τρόπο καταμέτρησης των χρήματών από τα κεριά, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας κανονισμού ώστε 
οι εκκλησίες να μην στηρίζονται στην καλοσύνη των εθελοντών, αλλά στον επαγγελματισμό των 
εργαζομένων της ΕΚΜΜ, αντιμετωπιστήκαμε με αδράνεια, αλλά και αρνητική διάθεση (για να το 
θέσουμε ευγενικά).  

Μετά από 6 μήνες και τα δείγματα γραφής της παρούσας διοίκησης δεν βλέπουμε πλέον πως θα 
μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά που υποσχεθήκαμε προεκλογικά όταν η μόνη βοήθεια που μας 
ζητείται είναι χειρωνακτικής φύσεως και οι όποιες ιδέες μας περιφρονούνται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12.10 των εσωτερικών κανονισμών η ταυτόχρονη παραίτηση πέντε (5), ή 
παραπάνω, μελών του περιφερειακού συμβουλίου σημαίνει και την άμεση διάλυσή του και προκήρυξη 
εκλογών εντός 45 ημερών με ευθύνη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. Μέχρι την ημερομηνία των 



εκλογών το παρόν συμβούλιο παραμένει στη θέση του για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών 
υποχρεώσεων.  

Ελπίζουμε ότι με την διενέργεια των εκλογών το νέο συμβούλιο θα συνεργαστεί αρμονικά με την 
παρούσα διοίκηση και θα επιτύχει τους στόχους του για το καλό της ΕΚΜΜ.  
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