
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2015 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών 

Προς τον Πρόεδρο της ΕΚΒ 

∆ήλωση παραίτησης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της παράταξης 

‘Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Ελλάδα που αντιστέκεται’ από το ∆Σ της ΕΚΒ 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη εκλεγµένα µε την παράταξη 

‘Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Ελλάδα που αντιστέκεται’ στο ∆Σ της ΕΚΒ, υποβάλουµε µε την 

παρούσα επιστολή την παραίτησή µας από το ∆Σ της ΕΚΒ, σύµφωνα µε το άρθρο 13  του 

καταστατικού της κοινότητας. 

 

Η Πρωτοβουλία αγωνίστηκε τα τελευταία δυο χρόνια, και µέσω της διαχείρισης του ταµείου, και 

γενικότερα, ώστε να κάνει τη λειτουργία του ∆Σ πιο διαφανή, δηµοκρατική, και να στρέψει την 

ΕΚΒ στην εκπλήρωση των πραγµατικών αναγκών των Ελλήνων µεταναστών. Θεωρούµε ότι έτσι 

εκπληρώσαµε στο µέγιστο των δυνατοτήτων µας τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Επιπλέον, 

θεωρούµε ότι χρειάζονται αλλαγές στο καταστατικό της ΕΚΒ, προκειµένου να περιοριστούν οι 

υπάρχουσες αυθαιρεσίες και να γίνει η Κοινότητα ένα ανοιχτό και δηµοκρατικό όργανο των 

Ελλήνων µεταναστών. Το παρόν καταστατικό είναι εξαιρετικά ασαφές σε πολλά σηµεία του, και σε 

πολλά άλλα σηµεία είναι βαθειά αντιδηµοκρατικό και αναχρονιστικό. Η Πρωτοβουλία έχει κάνει 

συγκεκριµένες δηµόσιες προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό. Θεωρούµε όµως ότι, εφόσον 

πλέον έχει ήδη εκπνεύσει η κανονική θητεία του ∆Σ, η διαδικασία αυτή πρέπει να ανατεθεί σε 

επόµενο ∆Σ που θα προκύψει από νέες εκλογές. Αυτό που χρειάζεται επειγόντως η ΕΚΒ είναι να 

απαλλαγεί από το σηµερινό πρόεδρο και τη σηµερινή πλειοψηφία που δε σέβονται τους βασικούς 

κανόνες λειτουργίας της.  

 

Οι παρατάξεις που πρόσκεινται στη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ στο ∆Σ της 7 Απρίλη 2015 καταπάτησαν 

τις πιο στοιχειώδεις δηµοκρατικές διαδικασίες, όταν αρνήθηκαν να θέσουν σε ψηφοφορία την 

πρόταση τεσσάρων µελών του ∆Σ για άµεση προκήρυξη εκλογών πριν το πέρας της 

προβλεπόµενης διετούς θητείας του ∆Σ, κατά παράβαση του καταστατικού (άρθρο 15 παρα.3, 

άρθρο 13 παρα. 1). Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στην παράτυπη µη ολοκλήρωση της 

ετήσιας ΓΣ του 2014, λόγω άρνησης του Προεδρείου να τεθούν σε ψηφοφορία νοµότυπα 

κατατεθειµένες προτάσεις της Πρωτοβουλίας. Τα γεγονότα αυτά δε µας δίνουν άλλο περιθώριο από 

το να αποχωρήσουµε από αυτήν την παρωδία ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  



 

Η πλειοψηφία και το προεδρείο του ∆Σ που ανήκει στις παρατάξεις «Νέα ∆ηµοκρατική Κίνηση» 

και «∆ηµοκρατική Εξόρµηση» µπλοκάρει τη δηµοκρατική λειτουργία της Κοινότητας αρνούµενο 

τις ψηφοφορίες και διαλύοντας τις διαδικασίες κάθε φορά που βρίσκεται σε µειοψηφία. Μόνο µε 

εκλογές µπορεί να βγει η Ελληνική Κοινότητα από την πορεία διάλυσης στην οποία την έχει βάλει 

η τωρινή πλειοψηφία.  

  

Το καταστατικό ορίζει ότι σε περίπτωση παραίτησης του 1/3 του ∆Σ «τότε το ∆.Σ. συγκαλεί 

υποχρεωτικά µέσα σε 45 µέρες έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου ∆.Σ.». Με άλλα λόγια, η 

παραίτηση τεσσάρων από τα έντεκα µέλη του ∆Σ σηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει 

Γενική Συνέλευση µέσα στις επόµενες 45 µέρες είτε για να αναδειχθεί µέσα από αυτή ένα 

προσωρινό ∆Σ µέχρι την τέλεση εκλογών ή ακόµα καλύτερα εκλογοαπολογιστική συνέλευση για 

να γίνουν εκλογές µέχρι της 14 Ιουνίου.  

 

Καλούµε τα εναποµείναντα µέλη του ∆Σ που επιθυµούν να βγάλουν την Κοινότητα από την 

κατάντια και την παρωδία στην οποία την έχουν οδηγήσει οι δυο παρατάξεις της πλειοψηφίας, να 

πράξουν το αυτονόητο και να παραιτηθούν, ώστε να δροµολογηθούν άµεσα οι σχετικές 

διαδικασίες.   
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