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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        

            Ως απόγονοι των γενοκτονηµένων στον Πόντο προγόνων µας, έχουµε 

γαλουχήσει τα παιδιά µας µε τις αξίες του ελληνισµού που ανθίσταται και 

αποκρούει την βαρβαρότητα του φανατισµού. Ειδικότερα, σε επίπεδο συλλόγων, 

τα κατά τόπους σωµατεία µέσα από τις διαρκείς τους δράσεις, αναδεικνύουν τον 

πολιτισµό και την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Ιστορία που στιγµατίστηκε 

από το χειρότερο έγκληµα κατά της Ανθρωπότητας, την Γενοκτονία του 

Ποντιακού Ελληνισµού, που µαζί µε τις γενοκτονίες Αρµενίων και Ασσυρίων 

συνέβησαν την ίδια χρονική περίοδο, στον ίδιο χώρο, για τους ίδιους λόγους από 

τον ίδιο θύτη. 

            Στο παραπάνω πλαίσιο διαπαιδαγώγησης τα µέλη των σωµατείων 

ενηµερώνονται για τη καταδικαστέα δράση και τις πρακτικές των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων που διέπραξαν γενοκτονίες, αναδεικνύεται η ανάγκη προστασίας του 

αδυνάτου, ενώ παράλληλα καταδικάζεται η βία και ο φανατισµός. 

            Την προσεχή Πέµπτη 19-11-2015 και ώρα 09.00 ο νεαρός συµπατριώτης 

µας, µέλος της ποντιακής νεολαίας, καίτοι έθεσε το σώµα του ως ασπίδα 

προστασίας του βουλευτή Γ. Κουµουτσάκου που δεχόταν επίθεση, 

κατηγορείται για τον προπηλακισµό του τελευταίου, που έλαβε χώρα στην 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Σύνταγµα, στις 05-11-2015. 

            Στο συµβάν, το µέλους της οργανωµένης νεολαίας µας έπραξε µε καθαρή 

συνείδηση το πρέπον. Προστάτευσε τον αδύνατο, δηλαδή τον καθυβριζόµενο 

βουλευτή, ο οποίος δεχόταν ταυτόχρονα και αναίτια επίθεση από άτοµα ξένα 

προς την Οµοσπονδία µας, δίχως να τον γνωρίζει, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι 

έχει γαλουχηθεί µε τις παραπάνω αξίες. Ωστόσο, φέρεται στο εδώλιο αντιµέτωπος 

µε τις κατηγορίες της απρόκλητης επικίνδυνης σωµατικής βλάβης στην οποία 

συµµετείχαν περισσότεροι και τη διατάραξη κοινής ειρήνης. 

            Έχοντας εµπιστοσύνη στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη, γνωρίζουµε ότι η 

αλήθεια θα αποδειχθεί περίτρανα µε την αθώωση του µέλους της νεολαίας 

µας και την απαλλαγή του από τις ανυπόστατες κατηγορίες. Για το λόγο αυτό, 

δηλώνουµε την στήριξή µας προς το πρόσωπό του και την συµπαραστασή µας,µε 

την φυσική µας παρουσία στον χώρο των  ∆ικαστηριών της πρώην σχολής 

Ευελπίδων την Πέµπτη 19-11-2015 και ώρα 9:00. 
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