ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μετά την παρωδία Συνεδρίου/Γενική Συνέλευση του περασμένου Σαββατοκύριακου, 25-27 Νοεμβρίου
2016, του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, που έγινε με την επιμονή του Εθνικού Συμβουλίου και παρά τις
αντιρρήσεις μας και τις προτροπές μας, υποχρεούμεθα να προβούμε στις κάτωθι δηλώσεις:
1. Θεωρούμε την οργάνωση του Συνεδρίου εντελώς παράτυπη και ενάντια στους εν ισχύει
Εσωτερικούς Κανονισμούς του, Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και κατά συνέπεια το σύνολο των
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Εθνικού
Συμβουλίου παράνομες και χωρίς την παραμικρή ισχύ.
2. Θεωρούμε τη συμμετοχή ατόμων στο Συνέδριο ως εκπρόσωποι των νόμιμα συστημένων
Επαρχιακών Κογκρέσων, που δεν είχαν εκλεγεί από αντίστοιχες τοπικές συνελεύσεις, παράνομη και
αντικανονική και ως εκ τούτου η εκλογή τους σε αξιώματα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου χωρίς
ισχύ και έννοια.
3. Καταδικάζουμε την επιμονή του επερχόμενου Εθνικού Συμβουλίου να προβεί σε μια διασπαστική
και χωρίς ουσία οργάνωση Συνεδρίου, αγνοώντας θεμελιώδεις αρχές του, Ελληνοκαναδικού
Κογκρέσου όπως τον τριτοβάθμιο χαρακτήρα του, την ύπαρξη των Επαρχιακών Κογκρέσων και την
πανακαναδική εμβέλεια που οφείλει να έχει, ώστε να μπορεί εν πράγματι να αποκαλείται
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο.
4. Η σημερινή μορφή του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου δεν θυμίζει σε τίποτα τον Οργανισμό που
οραματίσθηκαν οι ιδρυτές του και δεν εκπροσωπεί τίποτα περισσότερο από μια Επαρχία και
μερικούς ιδιώτες, οι οποίοι στο σύνολο τους δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται ούτε τον τίτλο
μελών του Εθνικού Συμβουλίου ούτε ότι εκπροσωπούν πανακαναδικά την ομογένεια.
5. Οι Οργανισμοί, τους οποίους εκπροσωπούμε, αποτελούν τον κορμό του Ελληνισμού στον Καναδά
και η σημαντικότητά τους προσθέτει το απαιτούμενο κύρος στην ύπαρξη και λειτουργία του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, πράγμα που σήμερα στερείται καθόσον έχουν αποκλειστεί από τη
σύνδεση και δομή του Κογκρέσου.
6. Επιμένουμε στη οργάνωση νόμιμου Συνεδρίου σύμφωνα με τους προ του 2012 Εσωτερικούς
Κανονισμούς, στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα Επαρχιακά Κογκρέσο και μεγάλες
Κοινότητες, διαφυλάττοντας έτσι την ενότητα και ισχύ της πανακαναδικής ομογένειας.
7. Εφιστούμε τη προσοχή όλων των ενδιαφερομένων στο γεγονός ότι οποιοσδήποτε φέρει τίτλους και
αξιώματα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου σήμερα δεν τυγχάνει της αποδοχής και αναγνώρισης
των Οργανισμών μας καθόσον έχει αναδειχθεί από μια παράτυπη και παράνομη διαδικασία και στην
ουσία δεν εκπροσωπεί τίποτα περισσότερο από τον εαυτόν του.
8. Θα συνεχιστούν με επιμονή η προσπάθειες για την Οργάνωση ενός νόμιμου και ουσιαστικού
Συνεδρίου, η ημερομηνία και ο τόπος του οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα. Για το καλό και την
ενότητα του ελληνισμού του Καναδά, ελπίζουμε ότι η διοίκηση του Ομοσπονδιακού
Κογκρέσου που εκλέχτηκε το 2012, θα κατανοήσει και θα συνεργαστεί μαζί μας στην
οργάνωση αυτού του συνεδρίου.
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