
Μετά από μια ζωή σαν παραμύθι, ο 
γκουρού των Beatles Αλέξης Μάρδας 
πέθανε ξεχασμένος. Ηταν για μέρες 
νεκρός στο σπίτι του στο Κολωνάκι, 
αλλά δεν τον αναζήτησε κανείς

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ
Η R» αποκαλύπτει ότι είχαν δοθεί από την 
Ε.Ε. 188,5 εκατ. ευρώ για την προετοιμασία 
των προσφυγικών δομών ενόψει του 
χειμώνα, αλλά τελικά άφησαν τους 
πρόσφυγες να παγώσουν στα χιόνια

Ο «Μagic 
Alex» έφυγε 
ξεχασμένος  ΣΕΛ. 38-39

Τ
ον φάκελο του Αρτέµη Σώρρα άνοιξε η 
∆ικαιοσύνη µετά τις καταγγελίες που πή-
ραν τη µορφή χιονοστιβάδας, µε αφορ-

µή τη δολοφονία της παιδοψυχιάτρου Θώµης 
Κουµπούρα. Κατόπιν εντολής της εισαγγελέ-
ως του Αρείου Πάγου Ξένης ∆ηµητρίου άρχι-
σε την περασµένη εβδοµάδα η προκαταρκτική 
έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών. Στο µικροσκόπιο βρίσκονται όλες οι υπο-
θέσεις, από την Τράπεζα της Ανατολής και τα 
αµερικανικά οµόλογα υποτιθέµενης αξίας 600 
δισ. δολαρίων, που λέει ότι έχει ο Σώρρας για να 
«σώσει» την Ελλάδα, µέχρι τις τουλάχιστον 218 
MΚΟ που έχει συστήσει σε όλη τη χώρα υπό τον 
φορέα «Ελλήνων Σύνελευσις». Ως πρώτος µάρ-
τυρας κλήθηκε ο γιατρός Λευτέρης Ρήνος από 
τη Ρόδο, ο οποίος το 2014 κατέθεσε µηνυτήρια 
αναφορά κατά του Α. Σώρρα και του δολοφό-
νου της παιδοψυχιάτρου Χρήστου Μπαλαντί-
να. Στην αναφορά περιέγραφε απειλές για τη 
ζωή του και έκανε ευθέως λόγο για εγκληµατι-
κή οργάνωση. Ο Λ. Ρήνος έµεινε στο εισαγγε-
λικό γραφείο τρεις ώρες, δίνοντας πληροφορί-
ες και έγγραφα που ξεπερνούν τις 250 σελίδες. 
Οπως εξήγησε στην εισαγγελική λειτουργό, η 
άκρη του νήµατος για τον υποτιθέµενο πλούτο 
κρύβεται σε ένα τιµολόγιο, που έστειλε ο Αµερι-
κανός δικηγόρος Στίβεν Λούις Γουόσνι προς τον 
δικηγορικό σύλλογο της Ουάσιγκτον το 2004. 

Ο δικηγόρος, που διαγράφηκε από τα µη-
τρώα του συλλόγου λόγω επεισοδίων που προ-
καλούσε στις δίκες, χαρακτήρισε το όνοµά του 
trademark (εµπορικό σήµα) και κοστολόγη-
σε την κάθε αναφορά του στο διαδίκτυο προς 
500.000 δολάρια. Στο τέλος, έστειλε στον δι-
κηγορικό σύλλογο τον µυθικό λογαριασµό των 
2,3 τρισ. και το 2012 όρισε διαχειριστή τον Α. 
Σώρρα. Το θέµα είχε προβληµατίσει τότε την 
Οµογένεια και ο επιχειρηµατίας Γιώργος Γιαλ-
τουρίδης, που ζει στη Βοστώνη, ζήτησε εξηγή-
σεις από το αµερικανικό υπουργείο Οικονοµι-

κών για να πάρει γραπτώς ξεκάθαρη απάντηση: 
«Το υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ δεν εκδίδει 
και δεν αναγνωρίζει αυτούς τους τίτλους, ούτε καν 
διατηρεί τέτοιου είδους ιδιωτικούς λογαριασµούς». 

Το έγγραφο προσκοµίστηκε στην Εισαγγελία, ενώ 
τις επόµενες ηµέρες από το κατώφλι του εισαγγε-
λικού γραφείου θα περάσουν και άλλοι µάρτυρες 

που έχουν στοιχεία για τη δράση του Α. Σώρρα. 
«Εκείνη την περίοδο πρόσωπα υψηλού κύρους πί-
στεψαν τον Α. Σώρρα και τον ακολούθησαν. ∆εν 
ξέρω αν γνώριζαν από την αρχή περί τίνος πρό-
κειται, γρήγορα όµως τον εγκατέλειψαν», λέει ο Γ. 
Γιαλτουρίδης στη Realnews.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στοιχεία-φωτιά για τη 
«φούσκα» του Σώρρα 
Κατάθεση-ποταµός στον εισαγγελέα από µάρτυρα-κλειδί για 
τον δικηγόρο που κρύβεται πίσω από τα... 600 δισ. δολάρια
και τα 2,3 τρισ. ευρώ, που θα «σώσουν» την Ελλάδα
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Τρεις Γκέιτς και δύο Μπάφετ µαζί 
Ο ΣΚΟΤ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ έλεγε ότι οι 
πλούσιοι είναι διαφορετικοί. Αν ζούσε 
σήμερα και άκουγε την ιστορία ενός 
μυστηριώδους προσώπου, με άγνω-
στο επάγγελμα, που δηλώνει μεγι-
στάνας με περιουσία μεγαλύτερη των 
2 τρισ. ευρώ, ο οποίος χαρακτηρίζει 
«ζώο» όποιον τολμήσει να τον ρωτήσει 
«πού βρήκες τα λεφτά;», είναι σίγου-
ρο ότι θα έγγραφε το καλύτερό του μυ-
θιστόρημα. «Ελλην ιθαγενής, επιχειρη-
ματίας με μεγάλη πείρα σε πολλούς το-
μείς, όπως εμπόριο, κατασκευές, τε-

χνολογία, ενέργεια, ευρεσιτεχνίες, κά-
τοχος ολοκληρωμένου χαρτοφυλακί-
ου συσσωρευμένου πλούτου και φο-
ρέας κρατικής εξουσίας και θεματο-
φύλακας της κυρίαρχης βούλησης του 
ελληνικού λαού στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό με αμετάκλητο πληρεξούσιο 
του 2013 υπογραμμένο από τον δή-
μαρχο Τροιζηνίας», είναι μερικές από 
τις «ιδιότητες» που χρησιμοποιεί ο Αρ-
τέμης Σώρρας. Και το περίεργο είναι 
ότι βρέθηκαν 7.000 συμπατριώτες μας 
που τον πίστεψαν...
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