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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ :
ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
Μοντρεάλ, 21 Απριλίου 2020---- Η απόφαση της περασμένης εβδομάδας από το Ανώτατο
Δικαστήριο του Οντάριο είναι μια σαφής νίκη για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (CHC). Η
εξαντλητική και χρονοβόρα δικαστική μάχη – που υποκινήθηκε άδικα από το Ελληνικό Κογκρέσο
του Κεμπέκ (HCQ) – η οποία κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 2 ετών, κατέληξε την
περασμένη εβδομάδα με μια νίκη για το CHC.
Η ουσία είναι ότι κανένα από τα επιχειρήματα που προέβαλε το HCQ για την αμφισβήτηση της
νομιμότητας του CHC και της εγκυρότητας των εκλογών του 2016, δεν πέτυχε. Η δικαστική
απόφαση, όχι μόνο ακυρώνει αυτές τις αξιώσεις του HCQ εναντίον του CHC, αλλά περαιτέρω
αναφέρεται στη δέσμευση του HCQ να πληρώσει 7.000 $, σε εκκρεμή τέλη συνδρομής, στο CHC
εντός 60 ημερών μετά την απόφαση αυτή.
Στην πραγματικότητα, το HCQ υπήρξε ως επί το πλείστον, ανεπιτυχές στις απαιτήσεις του κατά
του CHC, όπως φαίνεται στην ακόλουθη περίληψη.
Απαίτηση 1 : Μία δικαστική απόφαση προς το CHC, να συμμορφωθεί με το Καταστατικό του
1999 και όχι με εκείνο του 2016.
Αποτέλεσμα : Ο δικαστής δήλωσε ότι το Καταστατικό του 2016 είχε συνταχθεί για να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Industry Canada Not-for-Profit Corporations Act και δεν το
κήρυξε άκυρο. Μόνο 8 διατάξεις (που αντιπροσωπεύουν 9 παραγράφους από τις συνολικά 307,
δηλαδή μόλις το 2,9 % αυτών) του Καταστατικού του 2016, που θεωρήθηκαν ότι επηρεάζουν τα
δικαιώματα του HCQ, αναστέλλονται ή κηρύσσονται, ότι δεν έχουν ισχύ ή αποτέλεσμα, έως ότου
τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του 1999. Μέχρι τότε,
ισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού του 1999 που αντιστοιχούν μόνο σε αυτές τις 8 διατάξεις.
Απαίτηση 2 : Μία δικαστική απόφαση προς το CHC, να διατάζει ότι το Καταστατικό του 2016
ΔΕΝ είναι το Καταστατικό του CHC.
Αποτέλεσμα : Το ίδιο με το αποτέλεσμα της Απαίτησης 1.
Απαίτηση 3 : Μία δεσμευτική δικαστική απόφαση προς το CHC, να διατάσσει την διεξαγωγή
εκλογών από το CHC το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στην Οτάβα του Οντάριο, σύμφωνα
με το Καταστατικό του 1999.
Αποτέλεσμα : Ο δικαστής αρνήθηκε να κηρύξει άκυρα τα αποτελέσματα των εκλογών του 2016.
Απαίτηση 4 : Μια δικαστική απόφαση για τη διάλυση του Περιφερειακού Συμβουλίου του
Κεμπέκ (QRC).
Αποτέλεσμα : Απλή δήλωση του CHC ότι το QRC δημιουργήθηκε ακατάλληλα και χωρίς
εξουσιοδότηση.
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Απαίτηση 5 : Μία δεσμευτική δικαστική απόφαση προς το CHC, να το διατάξει να παρουσιάσει
οικονομικό απολογισμό για τα έτη 2012 έως σήμερα, εντός 10 ημερών.
Αποτέλεσμα : Κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης, το HCQ ενημέρωσε ότι δεν ζητούσε
πλέον οικονομικό απολογισμό.
Απαίτηση 6 : Μια δικαστική απόφαση προς το CHC, ότι το CHC να καλύψει τα νομικά έξοδα της
αγωγής του HCQ εναντίον του.
Αποτέλεσμα : Ο δικαστής ενθάρρυνε τόσο το HCQ όσο και το CHC να καταλήξουν σε συμφωνία,
ότι ο καθένας θα καλύψει τα δικά του έξοδα.
Απαίτηση 7 : Μια δικαστική απόφαση προς το CHC για επιπρόσθετη ανακούφιση στο HCQ
(δηλαδή επιπρόσθετες κυρώσεις ενάντια στο CHC), που το δικαστήριο θα έκρινε δίκαιη.
Αποτέλεσμα : Δεν χορηγήθηκε πρόσθετη ή άλλη ανακούφιση.
Όπως έχει ήδη δηλώσει, το CHC δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου
και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όσον αφορά τη δήλωση για το Περιφερειακό Συμβούλιο του
Κεμπέκ (QRC), καθώς και για να φέρει τις 8 προαναφερθείσες διατάξεις στην επόμενη Γενική
Συνέλευση του για τροποποίηση.
Το CHC επαναλαμβάνει, ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι το HCQ επέλεξε να επιλύσει τα ζητήματα
αυτά μέσω των δικαστηρίων, δεδομένου ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που το CHC είχε
προτείνει από την αρχή. Στην πραγματικότητα, το CHC είχε καταβάλει προσπάθειες, καλή τη
πίστει, για την επίλυση των θεμάτων αυτών, καλώντας το HCQ στην ετήσια Συνέλευση του 2016,
καθώς επίσης, στέλνοντας επιστολές, τόσο τον Ιανουαρίου 2017, όσο και τον Ιανουαρίου 2018,
ζητώντας από το HCQ να πληρώσει τις συνδρομές του και να επανέλθει στην οικογένεια του CHC.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το HCQ – με την άρνησή του να το κάνει – αναμφίβολα έβλαψε την
ενότητα του Ελληνισμού στον Καναδά. Παρ' όλα αυτά, το CHC είναι ανθεκτικό και συνεχίζει να
προωθεί τα συμφέροντα του Ελληνισμού στον Καναδά και στο εξωτερικό.
-30Συνημμένο έγγραφο (στην αγγλική) : “CHC – Backgrounder: Comparison between CHQ
Application and Judge’s Ruling”
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Απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Οντάριο :
Νόμιμο το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο !
Μοντρεάλ, 15 Απριλίου 2020---- Με την έλευση της Μεγάλης εβδομάδος ήλθε επί τέλους η πολυπόθητη
νίκη, την οποία αναμέναμε και η οποία δικαίωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σαν Εθνικό οργανισμό. Η
κακοήθεια, ο οπορτουνισμός, οι προκλήσεις ορισμένων ανεύθυνων συμπαροικών, κόστισαν στην ενότητα του
Ελληνισμού τον οποίον δίχασαν ανεπανόρθωτα, εθνικά και οικονομικά, για να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες
ολίγων.
Η απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο είναι ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ :

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΜΟ [clause 146].

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΝΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ [clause 147]

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 2016
ΑΚΥΡΟ [clause 150].

ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ 7.000$ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [clause 154]. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
θα καταργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ που ίδρυσε και θα αναγνωρίσει το
Επαρχιακό μετά την καταβολή των τελών των 7.000$.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 2016.
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ 8 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (ΕΚΚ) ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
1999. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο θα παρουσιάσει μελλοντικά μια λεπτομερή ανάλυση της δικαστικής αυτής
απόφασης. Βεβαίως, μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου, απαιτούμε από τους ανεύθυνους και
ανεύθυνες της παροικίας, που υπήρξαν οι υπαίτιοι εθνικής μείωσης του παροικιακού Ελληνισμού, αλλά και
της οικονομικής αφαίμαξης χιλιάδων δολαρίων, για να ικανοποιήσουν τις μικροαστικές τους φιλοδοξίες, να
ΑΠΕΧΟΥΝ από τέτοιου είδους ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ενέργειες και να γίνουν μέρος του ΟΛΟΥ, για το καλό του
Ελληνισμού του Καναδά.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ !!!
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CHC – BACKGROUNDER: COMPARISON BETWEEN CHQ APPLICATION AND JUDGE’S RULING

Demands of CHQ Application as they appear
on the Notice of Application
dated 07-March-2018, filed with
Ontario Superior Court 13-March-2018
1. A declaratory order that the Constitution of the
Canadian Hellenic Congress is the 1999 Hellenic
Canadian Congress – National Constitution and ByLaws (the “1999 Constitution”);

Issues raised by the CHQ’s Application
at the October 9, 2019 Hearing
(with further written submissions
on October 31, 2019)
(c) Was the 2016 Constitution of the CHC validly
passed?
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Applicable extracts from
Ontario Superior Court Judge’s
decision rendered 14-April-2020
[148] In respect of the Constitution, the CHQ seeks a
declaration that the 1999 Constitution is the
Constitution of the CHC.
[149] Pursuant to s. 97 of the CJA, the court may
“make binding declarations of right, whether or not any
consequential relief is or could be claimed.” The court
may also make mandatory orders when it appears just
or convenient to do so: CJA, s. 101.
[150] However, the 2016 Constitution has been
drafted to comply with the requirements of the NFP
Act and has been filed with Industry Canada as the
by-laws of the CHC. As such, it would be
problematic to declare that the 2016 Constitution
is invalid. In addition, the CHQ has not raised
concerns regarding the majority of the provisions of
the 2016 Constitution.
[151] As a result, it is my view that the more
appropriate remedy would be to declare that certain
provisions of the 2016 Constitution that impacted
upon the rights of the CHQ be suspended, or declared
to have no force or effect until properly amended in
accordance with the amendment procedure under
section 19 of the 1999 Constitution. Those
provisions are as follows:
 Article 7, section 6 – removing the recognition of the
three largest municipal organizations;
 Article 13, section 3 – regarding the loss of status as
a provincial organization due to non-payment of
membership fees;
 Article 19, section 1 – reducing quorum to one-third
of registered delegates to a Convention;
 Article 21, section 5 – altering the composition of the
National Council;
 Article 22, sections 3 and 4 – extending the term of
President and increasing the term limit to three
consecutive three-year terms;
 Article 23, section 1 – eliminating the positions of
regional Vice-Presidents as officers;
 Article 24, section 10 – reducing quorum of the
National Council to one-third of all councilors; and
 Article 36, section 2 – changing the procedure for
amending the Constitution.
[152] In the meantime, the provisions of the 1999
Constitution that correspond with the provisions listed
above will apply.
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Demands of CHQ Application as they appear on the
Notice of Application dated
07-March-2018, filed with
Ontario Superior Court 13-March-2018
2. A declaratory order that the version of the
Constitution allegedly enacted by the Canadian
Hellenic Congress on February 21, 2016 (the “2016
Constitution”), is NOT the Constitution of the
Canadian Hellenic Congress;
3. A mandatory order that the Respondent hold an
election for the National Council no later than
December 31, 2018, in Ottawa, Ontario in
accordance with the 1999 Constitution;

Issues raised by the CHQ’s Application
at the October 9, 2019 Hearing
(with further written submissions
on October 31, 2019)
(c) Was the 2016 Constitution of the CHC validly
passed?

4.

A declaratory order of the dissolution of the Quebec
Regional Council of the CHC (“QRC”);

(d) Was the creation of the QRC proper?

5.

A mandatory order that the Respondent, the
Canadian Hellenic Congress (“CHC”) present a
financial accounting from the fiscal year of 2012 to
present within 10 days;

6.

Costs of this Application; and

(f) If necessary, what relief is appropriate in the
circumstances?

7.

Such further and other relief as to this Honourable
Court may seem just.

(f) If necessary, what relief is appropriate in the
circumstances?

(e) Were the 2016 Elections valid?
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Applicable extracts from
Ontario Superior Court Judge’s
decision rendered 14-April-2020
Same as above

[146] In the absence of specific concerns or
complaints about the composition of the National
Council after the 2016 Election, I decline to declare
the results of the 2016 Election null and void. In
any event, the councilors’ terms came to an end in
2018 (under the 1999 Constitution) and in 2019 under
the 2016 Constitution. There was no evidence before
me as to whether elections were held subsequently or
what the outcome was. Moreover, the relief sought by
the CHQ is impracticable. The CHQ seeks a
declaration that the board, or National Council, should
be as it was constituted in 2012, however, there is no
indication as to whether those individuals are currently
willing to serve as councilors.
[153] The Applicant seeks an order “dissolving” the
QRC. I have not been provided with any authority
for this relief and lack evidence as to how the QRC
was constituted, for example, whether it is
incorporated and if so, under what legislation. As a
result, the relief will be limited to a declaration that
the QRC was created improperly and without
authority.
[154] The CHQ has undertaken to pay $7,000 in
outstanding fees within 60 days of the making of this
order. That undertaking ought to be honoured. In
addition, at the hearing, the CHQ advised that it is
no longer seeking a financial accounting.
[159] Counsel requested an opportunity to make
submissions on costs. Given the restrictions on the
court’s operations and the constraints on the
court’s resources during the current pandemic, the
parties are encouraged to agree on costs. …
No further or other relief awarded.
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