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Για άμεση δημοσίευση 
 

Δήλωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου σχετικά 
με τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου 

για τα δικαστικά έξοδα 
 

 
Μοντρεάλ, 10 Αυγούστου 2020---- Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) έκανε σήμερα τις 
ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου για τα δικαστικά έξοδα : 
 
Αν και το ΕΚΚ είναι πολύ απογοητευμένο με τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα 
νομικά κόστη, επαναλαμβάνει ότι δεν αλλάζει η αρχική απόφαση του δικαστηρίου, καθώς κανένα 
από τα επιχειρήματα που προέβαλε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ (HCQ) για την 
αμφισβήτηση της νομιμότητας του ΕΚΚ και της εγκυρότητας των εκλογών του 2016, δεν επέτυχε. 
Στην πραγματικότητα, η σημερινή δικαστική απόφαση για την πληρωμή των εξόδων από το ΕΚΚ 
απλώς επιβεβαιώνει τη νομιμότητα του ΕΚΚ, καθώς το δικαστήριο αναγνωρίζει σαφώς την νομική 
του οντότητα. 
 
Το ΕΚΚ επαναλαμβάνει επίσης το γεγονός ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την ανομία, τη νομιμότητα, ή 
το δικαίωμα ύπαρξης του HCQ. Το ΕΚΚ είχε δημιουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του 
Κεμπέκ (QRC) με σκοπό την εκτέλεση της εντολής του στην επαρχία του Κεμπέκ, δεδομένου ότι 
χρειαζόταν έναν ενεργό και συνεργατικό εταίρο στην επαρχία, για να προχωρήσει επιτυχώς το έργο 
του, π.χ. την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από δήμους του Κεμπέκ. Στην 
πραγματικότητα, όσον αφορά το QRC, το ΕΚΚ είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με το HCQ 
πριν από τη δικαστική δίκη και ήταν πλήρως έτοιμο να διαλύσει το QRC, ωστόσο, το HCQ 
αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. 
 
Όπως έχει ήδη αναφέρει, σε προηγούμενα δελτία τύπου και δημόσιες δηλώσεις, το ΕΚΚ 
δεσμεύεται να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου και έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα όσον αφορά το QRC, καθώς και για να φέρει τις 8 διατάξεις του Καταστατικού του 2016 – 
που αναγράφονται  στην αρχική δικαστική απόφαση – για τροποποίηση στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση, η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα στο Μόντρεαλ το Νοέμβριο του 2020. Εν τω 
μεταξύ, το ΕΚΚ περιμένει από το HCQ να σεβαστεί την δέσμευσή του να καταβάλει στο ΕΚΚ 

7.000 $ σε εκκρεμή τέλη συμμετοχής, εντός 60 ημερών μετά την δικαστική απόφαση του 
Απριλίου 2020, δέσμευση που το HCQ δεν έχει ακόμα σεβαστεί. Όσο για τις επόμενες εκλογές του 
ΕΚΚ, αυτές θα διεξαχθούν – μετά που τροποποιηθεί και ψηφιστεί το Καταστατικό του 2016 – 
σύμφωνα με τους όρους του τροποποιημένου καταστατικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
155 της δικαστικής απόφασης του Απριλίου. 
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Μοντρεάλ, 10 Αυγούστου 2020 
 
 

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα βασίζεται αποκλειστικά στην 
ερμηνεία του δικαστή όσον αφορά τη νομιμότητα του HCQ – η οποία δεν είχε ποτέ τεθεί υπό 
αμφισβήτηση από το ΕΚΚ. Το ΕΚΚ υποστηρίζει την πεποίθησή του ότι – όπως και σε 
οποιονδήποτε οργανισμό – τα δικαιώματα και τα προνόμια του μέλους παρέχονται με την 
καταβολή τελών συνδρομής και την ταμειακή τακτοποίηση τους. 
 
Το ΕΚΚ ουδέποτε διανοήθηκε να απαιτήσει από το HCQ δικαστικά έξοδα – ενέργεια την οποία 
θεώρησε απαράδεκτη – από ένα μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό και δεν την επιχείρησε. 
Τουναντίον δεν συνέβη το ίδιο με το HCQ, που αποδεικνύει ότι το μόνο κίνητρο είναι το χρήμα 
και η σκόπιμη πρόκληση οικονομικής ζημιάς σε ένα Εθνικό οργανισμό. 
 
Το ΕΚΚ 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 ΕΚΚ είχε 
προτείνει από την αρχή. Στην πραγματικότητα, το ΕΚΚ είχε καταβάλει προσπάθειες, καλή τη 
πίστει, για την επίλυση των θεμάτων αυτών, ωστόσο, η απροθυμία και η άρνηση του HCQ να 
συμμετάσχει σε σωστό διάλογο, αναμφίβολα έβλαψε την ενότητα του Ελληνισμού στον Καναδά. 
Παρ' όλα αυτά, το ΕΚΚ είναι ανθεκτικό και συνεχίζει να προωθεί τα συμφέροντα του Ελληνισμού 
στον Καναδά και στο εξωτερικό. 
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