
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2020 

Αγαπητοί συμπάροικοι, 

Με τη σκέψη στραμμένη στην τραγωδία της πανδημίας και με τη Μεγάλη Εβδομάδα περιχαρακωμένη 
έξω από τις εκκλησιές μας, περιμένουμε το θαύμα της Ανάστασης και την Αναγέννηση του Πάσχα. 

Αντί απαντήσεων στα οφθαλμοφανή ψεύδη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, επιλέγουμε να 
μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ, του Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας και των άλλων θεσμικών 
οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για 
κατάχρηση του καταστατικού, παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ. 

Η απόφαση του δικαστού αναγράφει: 

«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο CHC 
ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς το καταστατικό του.   ∆εν είχε 
οικονομικούς απολογισμούς και δεν διεξάγονταν εκλογές και ετήσιες συνελεύσεις.  
∆εδομένου ότι η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε πώς ο 
οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.  Ασφαλώς δεν λειτουργούσε 
σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 1999.   

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε με το Καταστατικό  του 
1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Κεμπέκ) .  Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν 
με την απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης.  Αν και ήταν το 
Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις 
εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες 
παροικιακές οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο  του 2016.   

Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή. 

Τα άρθρα του καταστατικού που αλλάχθηκαν το 2016 πρέπει να επανέλθουν σε εκείνα 
που ορίζει το καταστατικό του 1999.» 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ επιλέγει αυτές τις άγιες μέρες να μην υπεισέλθει σε περισσότερες 
λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσει πλήρης ανάλυση της δικαστικής απόφασης και των συνεπειών της. 

Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία! 

Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ 

∆ιονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος 


