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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Και όμως επιμένει!
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Ο 
λόγος του είναι χειµαρρώδης, χωρίς τε-
λείες και διακόπτεται µόνο για να χαµη-
λώσει το κινητό του που χτυπά µε ήχο 

το «Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας». «∆εν είµαστε τί-
ποτα ντιντήδες», σχολιάζει για την επιλογή του 
ήχου, πριν συνεχίσει τη θεωρία του, που στην 
πραγµατικότητα είναι σκέψεις και αποφθέγµα-
τα ατάκτως ερριµµένα. Η Realnews µπήκε στο 
άντρο του Αρτέµη Σώρρα, στη ∆άφνη, και ζή-
τησε απαντήσεις για τα έργα και τις ηµέρες του 
ανθρώπου που συστήνεται ως ιδιοκτήτης µυθι-
κής περιουσίας. Επιµένει ότι διαθέτει 600 δισ. 
δολάρια σε αµερικανικά οµόλογα και 2,3 τρισ. 
ευρώ, που είναι έτοιµος να προσφέρει στους ελ-
ληνικούς δήµους, µέσω 49.000 έτοιµων µελε-
τών έργων, εγκεκριµένων από τον ΟΗΕ σε 123 
ενότητες έργων! Στην υποδοχή περίπου 10 ερ-
γαζόµενοι κινούνται γύρω του και ακούν ευλα-
βικά τις οδηγίες του. Η γραµµατέας µεταφέρει 
την ηλεκτρική σόµπα που θερµαίνει τον χώ-
ρο στο ελάχιστων τετραγωνικών γραφείο του, 
όπου θα γίνει η συνέντευξη, και σερβίρει καφέ 
σε κούπες µε το σήµα «Ελλήνων Συνέλευσις». 

Στις ντουλάπες στοιβάζονται εκατοντάδες εξώ-
δικα τα οποία Ελληνες πολίτες έχουν πειστεί να 
στείλουν στις εφορίες και στις ∆ΕΚΟ, νοµίζοντας 
ότι θα πληρώσει τα χρέη τους ο Α. Σώρρας. «Ο 
κόσµος ξεχρεώνει µε δικά του λεφτά. Από το 
2012 τα εξακόσια δισεκατοµµύρια έχουν µπει 
στον κυρίαρχο ελληνικό λογαριασµό της Ελλη-
νικής ∆ηµοκρατίας και ανήκουν σε κάθε Ελλη-
να. Γίνεται µια εντολή εξουσιοδότησης, µε την 
οποία ο πολίτης πληρώνει», λέει ο Σώρρας και 
αρνείται ότι το ποσό που καταβάλλουν οι πολί-
τες για το εξώδικο -έως 60 ευρώ- καταλήγει στα 
ταµεία του. «Τα χρήµατα είναι για τον δικαστι-
κό επιµελητή, δεν τα παίρνουµε εµείς. Πάντα, 
όλη µου τη ζωή, µε χτυπούσαν. Από τότε που 
εµφανίστηκα και πήγα στους κραταιούς, στους 
τότε κραταιούς του ’12, στον Αρειο Πάγο, στη 
Βουλή, και είπα, πριν µπείτε στο τρίτο µνηµόνιο, 
ελάτε να ξεµπερδέψουµε µε το χρέος της Ελλά-
δας. Το ’12 είχαν στοχεύσει να πτωχεύσουν την 
Ελλάδα. Ολα αυτά τα ζώα που νοµίζετε ότι εί-
ναι ελίτ στον πλανήτη είναι ζώα, είναι φοβισµέ-
να ανθρωπάκια, που στο τέλος είναι τόσο φο-
βισµένα που θα έχουν φύγει µέχρι να περάσω. 
Και θέλω να περάσω και την παγκόσµια κυβέρ-
νηση και την παγκόσµια θρησκεία».
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Η «R» µπήκε στο 
στρατηγείο του 
επικεφαλής της 
οργάνωσης «Ελλήνων 
Συνέλευσις», που 
έχει πείσει 7.000 
εγγεγραµµένα µέλη ότι 
έχει 600 δισ. δολάρια 
για να σώσει τη χώρα 
και 2,3 τρισ. ευρώ 
για να επενδύσει σε 
49.000 έργα. Ο Αρτέµης 
Σώρρας αρνείται 
τον χαρακτηρισµό 
«απατεώνας» και 
κατηγορεί πρώην 
συνεργάτες του που τον 
έχουν καταγγείλει στη 
∆ικαιοσύνη

 
«Είµαστε σαν σπίτι µε κόκκινα φωτάκια»
 Τεσσεράµισι χρόνια από τότε που εµφανίστηκε µε τα ανύπαρ-
κτα αµερικανικά οµόλογα των 600 δισ. δολαρίων και αφού εί-
χε προηγηθεί η θεωρία µε τις µετοχές της Τράπεζας της Ανα-
τολής, ο Σώρρας παραµένει στο απυρόβλητο από τις αρµόδι-
ες Αρχές. Και αυτό γιατί ουδέποτε άσκησε αναίρεση η εισαγ-
γελέας του Αρειου Πάγου κατά απόφασης, που είχε εκδώσει 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο της Αθήνας αναγνωρίζοντας το 
απίστευτο: «Οτι... όπως αποδείχθηκε, ο Σώρρας τυγχάνει δια-
χειριστής ποσού 600 δισ. δολαρίων, που ανήκει σε αλλοδαπή 
εταιρεία επενδύσεων µε την επωνυµία Red Panther limited, που 
εδρεύει στο Λονδίνο, βάσει πληρεξουσίου». Ετσι η απόφαση 
κατέστη αµετάκλητη και έγινε... φέιγ βολάν στα χέρια του Σώρ-
ρα και ταυτόχρονα όπλο για τους ισχυρισµούς του.

Στο προσκήνιο τον έφερε ξανά η άγρια δολοφονία της παιδο-
ψυχιάτρου Θώµης Κουµπούρα από το πρώην µέλος της οργά-
νωσης Χρήστο Μπαλαντίνα. «Η δολοφονία ήταν µια αφορµή 
να χρεώσουν την "Ελλήνων Συνέλευσις". Αν έρθουν 10 µασόνοι 
που µας µισούν και ανοίξουν γραφείο, δεν µπορούµε να τους 
πούµε ‘‘όχι’’. Αυτόν (σ.σ.: τον Μπαλαντίνας) τον στείλαµε στον 
διάολο, τον διώξαµε. Για τη Θώµη λυπάµαι πάρα πολύ. Και για 
τους δύο λυπάµαι, γιατί ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος στο 
χώµα, αν και δεν ξέρουµε τι έγινε γιατί δεν έχει βρεθεί το όπλο. 
Αρα όταν δεν έχεις όπλο και βρεθεί ένας τρελός να πει ‘‘τη σκό-
τωσα’’, δεν σηµαίνει ότι το έκανε. Μπορεί και να µην είναι αυ-
τός. Είναι µια τρελή οµολογία, η οποία είτε κάποιον έτσι βολεύει, 

Οχι μόνο θα κατέβω 
στις εκλογές, 
αλλά θα πάρω 
την Ελλάδα με 
κάθετη κυριαρχία. 
Οι επόμενες εκλογές 
είναι των Ελλήνων. 
Τα ποσοστά μας 
είναι τεράστια, πριν 
από ενάμιση μήνα 
ήμασταν στο 35%

ο φόνος
«Η δολοφονία 
ήταν µια αφορµή 
να χρεώσουν 
την "Ελλήνων 
Συνέλευσις". 
Αν έρθουν 10 
µασόνοι που 
µας µισούν και 
ανοίξουν γραφείο, 
δεν µπορούµε να 
τους πούµε ‘‘όχι’’. 
Αυτόν (σ.σ.: τον 
Μπαλαντίνα) 
τον στείλαµε 
στον διάολο, τον 
διώξαµε. Για τη 
Θώµη λυπάµαι 
πάρα πολύ»

Ο εωσφόρος, 
ο γυφτοκούµπαρος 
και τα 2,3 τρισ. ευρώ
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