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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια ανελέητη επίθεση των ΜΜΕ απέναντι στον Φορέα «Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» και ειδικά στο 
πρόσωπο του Προέδρου Αρτέμη Σώρρα. Τις τελευταίες μέρες επιχειρούνται εκ νέου από τα ΜΜΕ ψευδείς συσχετισμοί του 
ονόματος του Αρτέμη Σώρρα με άσχετες υποθέσεις, προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων, όπως πάντα.  

Αυτή τη φορά, και με αφορμή τις ενέργειες μιας «κίνησης» πολιτών που αυτοαποκαλούνται «επιτροπή συνδιαχειριστών 
αυτοχθόνων Ελλήνων ιθαγενών» να στραφούν με αυτόφωρες διαδικασίες έναντι διευθυντών σχολείων, παρακολουθήσαμε στο 
κανάλι MEGA τον Δήμαρχο Συκεών ΣΙΜΟ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ να συσχετίζει ψευδώς την «κίνηση» αυτή με τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», λέγοντας συγκεκριμένα ότι «αυτοί είναι του Σώρρα(ς)» !! Ο δημοσιογράφος που έκανε το ρεπορτάζ αμέσως 
απάντησε επί λέξη «δεν γνωρίζουμε αν είναι παρακλάδι …» αλλά δεν εισακούστηκε. Ο κ. Δανιηλίδης συνέχισε να κάνει τον 
αυθαίρετο συσχετισμό μιλώντας για τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή 
του. Στο τέλος όμως, ο ίδιος αυτοαναιρέθηκε όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο πρόσωπο από την κίνηση αυτή, είπε ότι δεν 
γνωρίζει αν είναι «του Σώρρα». Άρα, παραδεχόμενος ότι δεν γνωρίζει, ουσιαστικά ομολόγησε μόνος του πως διέπραξε διασπορά 
ψευδών ειδήσεων !!  

(Να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος δήμαρχος, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Συκεών, είχε δεχθεί το 2014 επίσημη ενημέρωση 
και πρόταση χρηματοδότησης για τον Δήμο Συκεών, χωρίς δανεισμό, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Δήμο, 
αλλά τελικά, εις βάρος των Δημοτών, δεν προχώρησε καν στην παραχώρηση πληρεξουσίου για την δόμηση χρηματοδότησης).  

Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΈΧΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ. Το ότι κάποιοι 
χρησιμοποιούν ανάλογες έννοιες για να αυτοπροσδιοριστούν, είναι κάτι που βεβαίως δικαιούνται και που φυσικά δεν αφορά τον 
Φορέα μας. Επίσης καταγγέλλουμε την στάση κεντρικών ΜΜΕ όπως το MEGA που με μεγάλη ευκολία, χωρίς διασταύρωση και εν 
τέλει χωρίς εγκυρότητα σπιλώνει πρόσωπα και Φορείς, παραπληροφορώντας τους Έλληνες Πολίτες, στους οποίους ανήκουν οι 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ που χρησιμοποιούνται από τα συγκεκριμένα ΜΜΕ.   

Ο Φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι ο Ανθρωποκεντρικός Οργανισμός που σέβεται και δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους. 
Είναι ο Οργανισμός που εποπτεύει τα κακώς κείμενα και τις δόλιες ενέργειες των «κραταιών», εις βάρος πάντα των Ελλήνων 
Πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Ο Φορέας μας είναι καθόλα Νόμιμος και λειτουργεί πάντα με γνώμονα την νομιμότητα. Παρόλα 
αυτά, έχει πολλάκις δεχθεί επιθέσεις με ψεύδη και συκοφαντίες από το «πολιτικό» και «μιντιακό» καθεστώς, το οποίο 
παραφράζει γεγονότα και δημιουργεί ανύπαρκτες ειδήσεις προκειμένου να δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις στις 
συνειδήσεις των πολιτών, κάτι που φυσικά είναι η πάγια τακτική τους απέναντι στον Ελληνικό λαό. Ειδικά στην περίπτωση του 
Αρτέμη Σώρρα έχουν καταφέρει σε έναν μεγάλο βαθμό να δημιουργήσουν μια «δαιμονοποίηση» στο πρόσωπό του, ώστε ο 
ανίδεος πολίτης να μην τολμάει καν να μιλήσει για το τεράστιο ζήτημα που λέγεται «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», υπό τον φόβο του 
«στιγματισμού» ...  
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Σήμερα, είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, οι Έλληνες Πολίτες να πληροφορηθούν για τα τεράστια Οικονομικά εργαλεία που 
είναι κατατεθειμένα από το 2012-2013, όπως και για την δόμηση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ». Καλούμε όλους τους 
Πολίτες να επισκεφτούν τα γραφεία μας και να ζητήσουν ενημέρωση, που θα τους δοθεί αφιλοκερδώς και βάση μόνο επίσημων 
στοιχείων και εγγράφων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο Πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί και να πάρει θέση άμεσα.  
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