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Ε
να βουνό χρεών από ακίνητα, αυτοκίνη-
τα και ιδιωτικές συµφωνίες κρύβεται πί-
σω από τον Αρτέµη Σώρρα, που συστή-

νεται ως δισεκατοµµυριούχος, ικανός να σώσει 
την Ελλάδα από τους δανειστές και τους πολίτες 
της από τις οφειλές τους. Στα δικαστήρια της Πά-
τρας έχουν εκδοθεί αλλεπάλληλες καταδικαστι-
κές αποφάσεις για τον άφραγκο «µεγιστάνα», 
που αφορούν από χρέη µέχρι αρχαιοκαπηλία. 
Οπως αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, ακό-
µα και το διαµέρισµα της οικογένειας Σώρρα, 
στην οδό Θεοδότου στην Πάτρα, το χρωστάει 
στον κατασκευαστή που έχει καταθέσει αγωγή 
εναντίον του. Ο δικηγόρος του κατασκευαστή 
είπε στη Realnews ότι ο Σώρρας κατέβαλε ένα 
µέρος του ποσού για την αγορά του διαµερί-
σµατος και µετά άρχισε να υποστηρίζει ότι το 
αποπλήρωσε, µε αποτέλεσµα το θέµα να κα-
ταλήξει στα δικαστήρια. «Είναι µια αστική δια-
φορά, δεν θέλουµε να εµπλακούµε στην υπό-
θεση Σώρρα», σηµείωσε ο δικηγόρος του κα-
ταγγέλλοντος, Νίκος Παπάκος.

 
Στα δικαστήρια µε...  
παπά και µε κουµπάρο
Ορκισµένος εχθρός του Α. Σώρρα είναι πλέον ο 
∆ηµήτρης Λιαρόπουλος, που αυτοσυστήνεται 

Ο «δισεκατοµµυριούχος»
που χρωστάει το σπίτι του 

Βροχή καταδικαστικών 
αποφάσεων σε βάρος του Αρτέµη 
Σώρρα από τα δικαστήρια 
της Πάτρας. Η ζωή του πριν γίνει 
γνωστός, οι καταγγελίες τού 
κουµπάρου και η σχέση του µε 
τον γιατρό-ιερωµένο, τον οποίο 
κατα γγέλλει ως πράκτορα

ως αρχιεπίσκοπος Ρωµανίας και ήταν συχνά παρών στις 
ορκωµοσίες νέων µελών της οργάνωσης, εκθειάζοντας τις 
«αγνές» προθέσεις του ιδρυτή της «Ελλήνων Συνελευσις». 
Την ώρα που η Ιερά Σύνοδος ενηµερώνει ότι δεν υπάρ-
χει τέτοιος αρχιεπίσκοπος στους κόλπους της Εκκλησίας, 
ο ∆. Λιαρόπουλος επιµένει ότι είναι ιερωµένος, αλλά δια-
χωρίζει πλέον τη θέση του από την οργάνωση του Σώρρα. 
«Οπως εκµεταλλεύτηκε όλους τους άλλους, έτσι κι εµείς πέ-
σαµε θύµατα του συγκεκριµένου κυρίου. Το καταλάβαµε 
και αποχωρήσαµε µε συνοδική απόφαση στις 20 Αυγού-
στου του 2015», δηλώνει ο ∆. Λιαρόπουλος, ενώ ο δικη-
γόρος του, Γιώργος Μπόκος, επισηµαίνει ότι «τώρα τον 
λόγο έχει η ∆ικαιοσύνη». Η «R» φέρνει στο φως της δη-

µοσιότητας φωτογραφίες του ρασο-
φόρου -ο οποίος είναι ταυτόχρονα 
και γιατρός στο Τζάνειο νοσοκοµείο- 
από τον Μάιο του 2015, όταν είχε 
βρεθεί ανάµεσα σε ανθρώπους του 
καλλιτεχνικού χώρου, σε εκδήλωση 
για φιλανθρωπικό σκοπό στο Αττικό 
Αλσος. Εκείνη την ηµέρα η τραγου-
δίστρια Σοφία Αρβανίτη είχε γενέ-
θλια και οι φίλοι της ετοίµασαν ένα 
αυτοσχέδιο πάρτι-έκπληξη µε τούρ-
τα στο καφέ του Αλσους. Το «παρών» 
είχε δώσει και ο γιατρός-ιερωµένος, 
που φωτογραφήθηκε σε µεγάλα κέ-
φια να πλαισιώνει την εορτάζουσα 
φορώντας ράσο και βυσσινί καπέ-
λο µε τον δικέφαλο αετό. Ανάµεσα 
σε άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Τζώ-

ΜΗΝΥΣΗ
Στη ∆ικαιοσύνη 
έχει προσφύγει 
κατά του ιδρυτή 
του φορέα «Ελλή-
νων Συνέλευσις» 
και ο Γρηγόρης 
∆όσης, πρώην 
συνέταιρός του 
σε επιχείρηση µε 
φουσκωτά παιχνί-
δια. «Μου έφαγε 
95.000 ευρώ», 
δηλώνει

∆ΕΚΑ∆ΕΣ 
εξώδικα των 
οπαδών του 
Σώρρα προς 
τις ∆ΟΥ και 
τις ∆ΕΚΟ στα 
γραφεία της 
οργάνωσης 
«Ελλήνων 
Συνέλευσις»


