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είτε τελικά είναι ποτισμένος με τόσα χάπια και 
φάρμακα, που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είμα-
στε σαν τα σπίτια με τα κόκκινα φωτάκια. Ολοι 
έρχονται να μας πούνε και να διαβάλλουν».

Ο «γυφτοκούμπαρος»
 Για τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, τις μηνύσεις 
και τις αγωγές από μέχρι πρότινος στενούς του 
συνεργάτες, που τον κατηγορούν ότι τους εξα-
πάτησε, όχι μόνο δεν παραδέχεται ευθύνη, αλ-
λά υποστηρίζει ότι ο ίδιος εξαπατήθηκε. Αρ-
χικά στρέφει τα βέλη του προς τον δικηγόρο 
κουμπάρο του, Φώτη Λεπίδα, που δικαιώθηκε 
πρόσφατα και από τον Αρειο Πάγο για χρέος 
45.000 ευρώ, ποσό που του χρώσταγε ο Σώρ-
ρας από την πώληση του αυτοκινήτου του. Ο 
κουμπάρος καταγγέλλει τον Σώρρα ότι αντί να 
του δώσει 45.000 ευρώ, του έδωσε... ληγμένα 
δηνάρια Κουβέιτ!

«Οι προδοσίες είναι μέσα από τον κύκλο σου. 
Οι μεγάλοι άσπονδοι εχθροί μου δεν μπορούν 
να μου κάνουν τίποτα, μόνο με σέβονται. Αυ-
τός που θα με προδώσει θα είναι κοντά σε μέ-
να. Ο γυφτοκούμπαρος, έτσι τον λέω εγώ -ξέ-
ρεις, η ψείρα και η βλαχιά είναι στον γιακά, δεν 
βγαίνει ποτέ- είναι 30 χρόνια δικηγόρος μου και 
κουμπάρος μου. Οταν τον γνώρισα, ο πατέρας 
μου ήταν εργολάβος, αυτός ένα φτωχόπαιδο 
από την Ακολη. Ημουν 18 ετών και είχα εργο-

λαβική εταιρεία δική μου. Αυτός ο κουμπάρος 
ήρθε στην οικογένεια Σώρρα και πήρε μεγάλες 
δουλειές». Φαρμάκι στάζει και για τον πρώην 
συνέταιρό του Γρηγόρη Δόση που τον έχει κα-
ταγγείλει για υπεξαίρεση 95.000 ευρώ. «Είναι 
ο διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία της γυ-
ναίκας μου. Εκλεβε το πελατολόγιο, χρωστάει 
στη γυναίκα μου 70.000 ευρώ και κάποια στιγ-
μή πήγαν όλα στον διάολο». Στο στόχαστρό του 
μπαίνει και ο ρασοφόρος Δημήτρης Λιαρόπου-
λος, που εμφανίζεται σε πολλά βίντεο δίπλα του 
στις ορκωμοσίες νέων μελών. «Υπάρχει περίπτω-
ση να έχει στολή παπά και να είναι μαζί μας; Ο 
Λιαρόπουλος είναι ένας πράκτορας των εβραί-
ων και των σιωνιστών». 

Παράλληλα, παραδέχεται ότι επισκέφθηκε 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, περιγράφοντας 
τη συνάντηση με πεζοδρομιακό ύφος. «Πήγα 
και του είπα, ρε παπά, ξέρεις ότι είσαι αντιπρό-
εδρος της Εθνικής και τώρα έχουμε πρόβλημα 
με την Εθνική; Μου λέει, όχι, παιδί μου, δεν το 
ξέρω. Και ως αντιπρόεδρος, του λέω, επειδή 
βαριέσαι και είσαι και λίγο μεγάλος, δεν με κά-
νεις εμένα εκπρόσωπο, να πάω να καθαρίσω 
το μαγαζί με τις μετοχές μου, να τα βρω και να 
σου δώσω κι εσένα μια μετοχή, έτσι, για τους πι-
στούς; Την απάντηση την είδατε, ότι δεν μπορεί 
να την πάρει γιατί δεν έχω πληρώσει την εφο-
ρία. Ποια; Η Εκκλησία, η εβραιοεκκλησία που 
δεν έχει πληρώσει ποτέ εφορία. Πόσο ρατσι-
σμό κάνουν στους Ελληνές μου; Στον λαό μου;». 

Στην ερώτηση τι ισχύει από τις καταγγελίες 
σε βάρος του για χρέη, ακόμα και για αρχαι-
οκαπηλία, αρνείται να απαντήσει: «Να ασχο-
ληθούμε με τίποτα σοβαρό. Εσείς οι δημοσιο-

«Ολα τα καθίκια απέναντι 
στον ελληνικό λαό θα τα 
βάλω να γονατίσουν. Θα 
σπαταλήσω τη μεγαλοπρέπειά 
μου γι’ αυτούς, θα το κάνω»

γράφοι στέκεστε σε ό,τι λέει ο κάθε κερατάς».
 

«Βέβαια είμαι ο εωσφόρος»  
 Ο φορέας του, όπως λέει, οργανώνεται για τις επόμενες εκλο-
γές. «Οχι μόνο θα κατέβω, 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%». 

Γι’ αυτό καλεί τους Ελληνες να συνταχθούν στο πλευρό του 
και για την ακρίβεια στο πλευρό του... εωσφόρου. «Βέβαια εί-
μαι ο εωσφόρος, καθένας που φέρνει το φως λέγεται εωσφό-
ρος. Από τη στιγμή που σου πληρώνω, που σου μαθαίνω να 
πληρώνεις με τα δικά σου χρήματα...». Μένει -όπως λέει- στην 
Αθήνα σε δύο περιοχές. «Πολλοί δικοί μου με παρακαλάνε: Αρ-
χηγέ, μην πας μόνος σου, αρχηγέ να είμαστε μαζί σου. Εχω γύ-
ρω στα 7 αυτοκίνητα, τα οποία πρέπει να τα αλλάζω κιόλας για 
να μη με τσακίσει και κανένας, να μην ξέρει κανείς τι καβαλάω». 
Εχει, όπως επισημαίνει, και σωματοφύλακες, οι οποίοι δεν ήταν 
μαζί του όταν δέχθηκε «δολοφονική απόπειρα» στη Θεσσαλο-

νίκη: «Μου έχουν σπάσει 105 γραφεία. Εγινε 
απόπειρα δολοφονίας σε βάρος μου στη Θεσ-
σαλονίκη τον Οκτώβριο. 30 άτομα έσπασαν το 
μαγαζί μου, επιτέθηκαν με πέτρες, καρέκλες 
και μαχαίρια. Υπάρχει μια τεράστια οργάνω-
ση εγκληματική, η οποία κυνηγάει την "Ελλή-
νων Συνέλευσις"».

«Θα τους βάλω να γονατίσουν»
Περιμένει, όπως λέει, να... απελευθερωθεί η χώ-
ρα και τότε είναι διατεθειμένος να σπαταλήσει 
ακόμα και τη μεγαλοπρέπειά του! «Μεγάλη πο-
λυτέλεια για μένα θα είναι η απελευθέρωση της 
Ελλάδας. Ολα τα καθίκια απέναντι στον ελληνι-
κό λαό θα τα βάλω να γονατίσουν. Αυτό είναι 
τεράστια ικανοποίηση. Θα σπαταλήσω τη με-
γαλοπρέπειά μου γι’ αυτούς, θα το κάνω». Την 
περιουσία του, όμως, δεν θα τη σπαταλήσει αν 
κάποιος που έχει ανάγκη τού ζητήσει δανεικά. 
«Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω λεφτά, 
θα τον πάρω στη δουλειά. Αν κάποιος πεινάει 
και του δώσεις να φάει ψάρι, την άλλη μέρα θα 
ξαναπεινάσει. Πρέπει να τον μάθεις να ψαρεύ-
ει». Οταν η συζήτηση φτάνει στον όρκο των με-
λών του προς τον Δία, η φωνή του καλύπτει και 
τον θόρυβο από την πολύβουη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης: «Ορκιζόμαστε με το που βαφτιζόμα-
στε, μας βάζουν και ορκιζόμαστε 6 μηνών, αν 
είναι δυνατόν, τα ζώα... Νονός σημαίνει μαφιό-
ζος, μπράβος, τι στο διάολο, άλλο σημαίνει νο-
νός; Ολη η μαφία είχε έναν νονό και όλοι οι κε-
ρατάδες εδώ μέσα έχουν από έναν κουμπάρο 
και κουμπαριές». Από άλλο σύμπαν έρχονται και 
τα λόγια του για τους μετανάστες. «Εχουμε μια 
λίστα με 97 διαφορετικές φυλές. Δεν έρχονται 

Η Realnews μπήκε στο 
άντρο του Αρτέμη Σώρ-
ρα, στη Δάφνη, και ζήτη-
σε απαντήσεις για τα έρ-
γα και τις ημέρες του αν-
θρώπου που συστήνε-
ται ως ιδιοκτήτης μυθικής 
περιουσίας, την οποία δι-
αθέτει απλόχερα για τη 
σωτηρία της χώρας

μόνοι τους, τους φέρνουνε. Εχουν όλοι χρήμα-
τα. Εχουμε ένα περίπτερο που έχουμε τραβή-
ξει τουλάχιστον 160’ βίντεο, στο οποίο όλοι οι 
λαθρομετανάστες είναι φορτωμένοι με 500άρι-
κα.  Εχουμε ένα περίπτερο που ο καθένας μπαί-
νει μόνο με πεντακοσάρικο και παίρνει πράγμα-
τα. Εχουμε πιάσει μετανάστες που έχουν 150 χι-
λιάρικα. Εχουμε από ένα νοσοκομείο τουλάχι-
στον 15 βίντεο, που μετανάστες έχουν 150.000, 
60.000, 70.000, 80.000 ευρώ πάνω τους, χρή-
ματα που ο Ελληνας ποτέ δεν θα τα είχε. Η Ελ-
λήνων Πολιτεία θα ψάξει όλα τα στοιχεία. Από 
πού έρχεσαι, γιατί ήρθες...». Μέχρι τότε καλεί-
ται η ελληνική Δικαιοσύνη να αναζητήσει γιατί 
ο Σώρρας ήρθε στη δημόσια ζωή και κατάφε-
ρε να εξαπατήσει, εκτός από τους στενούς του 
συνεργάτες, χιλιάδες πολίτες που τον βλέπουν 
ως μεσσία επειδή πνίγονται στα χρέη.
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