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Φροντίδα για το νερό
Σεβασμός για το περιβάλλον

 Στο πρόγραμμα Intcach της Eυρωπαϊκής Επιτροπής συμ-
μετέχει η ΕΥΔΑΠ. Το πρόγραμμα Intcach βασίζεται στη λει-
τουργία ρομποτικών σκαφών που καταγράφουν σε πραγμα-
τικό χρόνο όλα τα δεδομένα του επιφανειακού νερού. Στην 
Ελλάδα θα εφαρμοστεί στη λίμνη Υλίκη. 
 Eυρωπαϊκό βραβείο για τη λειτουργία μιας πρωτοποριακής 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που προβλέπει την επανα-
χρησιμοποίηση του νερού έχει αποσπάσει η ΕΥΔΑΠ. Η μο-
νάδα συνδυάζει την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημά-
των επεξεργασίας λυμάτων, επιτρέποντας την άρδευση αστι-
κού πρασίνου με το νερό που έχει καθαριστεί.

 Σύγχρονες και πλήρως ανακαινισμένες κτιριακές υποδομές 
περιλαμβάνονται στο νέο ερευνητικό κέντρο της ΕΥΔΑΠ. Το 
κτιριακό σύμπλεγμα έχει ειδικούς χώρους, οι οποίοι στεγά-
ζουν το κέντρο Πιλοτικών Δοκιμών, το κτίριο Αρχείου Ερευ-
νητικών Εργων, αλλά και τα εργαστήρια που πραγματοποι-
ούνται οι έλεγχοι για το νερό.
 Σε πολύ υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθούν και για 

το 2017 τα αποθέματα πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ. Σύμφω-
να με την τελευταία μέτρηση που έγινε στους ταμιευτήρες 
νερού, μόλις στις 12 Ιανουαρίου του 2017 τα υδάτινα απο-
θέματα της ΕΥΔΑΠ φτάνουν σχεδόν τα 1,03 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα. Η στρατηγική που έχει ακολουθήσει η ΕΥΔΑΠ 
εδώ και αρκετά χρόνια έχει σχεδόν εκμηδενίσει την πιθανό-
τητα να προκύψουν ξανά φαινόμενα λειψυδρίας. 

νυ Βαβούρας, ο «αρχιεπίσκοπος Ρωμανίας» και 
πρώην οπαδός του Σώρρα έσπευσε να προσφέ-
ρει στη Σ. Αρβανίτη την τούρτα για να σβήσει 
το κερί. «Σε εμένα είχε συστηθεί ως παπάς και 
ως γιατρός», λέει στην «R» η Σ. Αρβανίτη και 
προσθέτει: «Τον είχα συναντήσει 2-3 φορές, 
επειδή η μητέρα μου είχε πρόβλημα στα οστά 
και είχαμε γι’ αυτόν καλές συστάσεις. Τελικά, 
όμως, δεν ανέλαβε τη μητέρα μου, επειδή το 
Τζάνειο στο οποίο εργάζεται είναι μακριά. Φυ-
σικά μού είχε κάνει εντύπωση που ήταν και πα-
πάς και γιατρός, αλλά εμένα μου αρέσουν τα 
περίεργα». Τα προηγούμενα χρόνια ο Α. Σώρ-
ρας είχε στο πλευρό του τον κουμπάρο του Φώ-
τη Λεπίδα, με τον οποίο βρίσκονται σήμερα σε 
αντιπαράθεση, αφού ο τελευταίος καταγγέλλει 
ότι τον εξαπάτησε και του «έφαγε» 45.000 ευ-
ρώ από την πώληση αυτοκινήτου. Εκτός από 
φίλος και κουμπάρος, ο Φ. Λεπίδας, που τον 
έχει παντρέψει, ήταν για πολλά χρόνια ο δικη-
γόρος του και τον είχε σώσει από πολλές περι-
πέτειες. Ούτε τις αμοιβές του, όμως, δεν κατά-
φερε να πάρει, όπως λέει ο ίδιος, για τις υποθέ-
σεις που χειρίστηκε. «Δεν είναι μόνος του, πρέ-
πει να αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω από 
τον Σώρρα», δηλώνει ο Φ. Λεπίδας στην «R». 
Την ίδια στιγμή, ένα-ένα έρχονται στο φως τα 

«κανόνια» του Α. Σώρρα, από την εποχή που 
ήταν έμπορος αυτοκινήτων και μηχανημάτων 
μέσω της εταιρείας του Commercial Gate, στην 
οποία έβαλε λουκέτο. Εκτός από τον κουμπάρο 
του, ακόμα ένας πολίτης που καταγγέλλει ότι 
εξαπατήθηκε από τον Πατρινό «δισεκατομμυ-
ριούχο» στράφηκε στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται 
για τον Σπύρο Κ. από τη Σύρο, ο οποίος πού-
λησε αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού στον Σώρ-
ρα, αλλά πήρε τα μισά χρήματα. Για τα υπό-
λοιπα, 20.400 ευρώ, ο Σ.Κ. προσέφυγε στη Δι-
καιοσύνη μέσω του δικηγόρου Στάθη Αντίο-
χου. Ετσι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πά-
τρας καταδίκασε στις 8-8-2015 τον Α. Σώρρα 
σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή. Στη συνέ-
χεια ο μηνυτής προχώρησε σε κατάσχεση ακι-
νήτου του Α. Σώρρα στην Αχαΐα. Με δικαστι-
κή απόφαση κατάφερε να εισπράξει τα ενοί-
κια από τον Σώρρα και ο ιδιοκτήτης του ακινή-
του στο οποίο είχε την έδρα της εταιρείας του. 
Ο χορός των καταδικαστικών αποφάσεων σε 
βάρος του επίδοξου σωτήρα άρχισε το 2001, 
όταν καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Πατρών σε ποινή φυλάκισης 
7 μηνών για υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων 
και απόπειρα πώλησής τους. 

 
O συνέταιρος
Στη Δικαιοσύνη έχει προσφύγει κατά του ιδρυ-
τή του φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» και ο Γρη-
γόρης Δόσης, πρώην συνέταιρός του σε επι-
χείρηση με φουσκωτά παιχνίδια. «Μου έφα-
γε 95.000 ευρώ από την επιχείρηση και αν εί-
χα θα του έδινα άλλα 95.000, μόνο για να κά-

θομαι και να τον ακούω για να καταλάβω πώς 
πείθει τον κόσμο», λέει ο Γρ. Δόσης στην «R». 
Εκτός από το χρέος της κοινής επιχείρησης, τον 
έπεισε να πάρει δάνειο 45.000 ευρώ, τα οποία 
δεν του έδωσε ποτέ. «Του έχω κάνει μήνυση 
για υπεξαίρεση και περιμένω την απόφαση 
της Δικαιοσύνης. Εκμεταλλεύεται τους πάντες 
και είναι ικανός να κλέψει από ένα πενηνταρά-
κι μέχρι ένα εκατομμύριο». Οσο για τα δήθεν 
ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, σχολι-
άζει: «Ο Σώρρας έχει πάει μόνο ως τουρίστας 
στην Αμερική. Δεν μιλάει καν αγγλικά και η μό-
νη έκφραση που ξέρει είναι “very expensive” 
(“πολύ ακριβό”), την οποία χρησιμοποιεί συ-
νέχεια όταν πρόκειται να αγοράσει κάτι, ακό-
μα και αν η τιμή είναι εξευτελιστική», σημειώ-
νει ο κ. Δόσης.

 
«Δεν πληρώνω»
Την ώρα πάντως που ο Α. Σώρρας δέχεται πυρ 
ομαδόν, ακόμα και από τους ανθρώπους που 
αποτελούσαν το στενό του περιβάλλον, οι δρα-
στηριότητες της οργάνωσής του επεκτείνονται. 
Με την ανοχή των Αρχών, που έδειξαν ολιγω-

ρία στη δράση του, γιγαντώθηκε τους τελευταίους μήνες ένα 
καινούργιο κίνημα, στα πρότυπα του «Δεν πληρώνω», που είχε 
ξεκινήσει στα διόδια και έφερε τους παραβάτες αντιμέτωπους 
με δικαστικές περιπέτειες. Αφού πρώτα τα μέλη του φορέα «Ελ-
λήνων Συνέλευσις» έπεισαν χιλιάδες πολίτες να στείλουν εξώδι-
κο στην εφορία, πλέον ετοιμάστηκαν και καινούργιες φόρμες 
εξωδίκων που απευθύνονται προς τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, ακόμα 
και προς τους δήμους, οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει οφει-
λή. Ολοι τους καταβάλλουν έως 60 ευρώ που, σύμφωνα με την 
οργάνωση, είναι έξοδα δικαστικού επιμελητή, χωρίς κανείς να 
ξέρει πού καταλήγουν. Αλλα 10 ευρώ κοστίζει η εγγραφή στον 
φορέα, ενώ έχει οριστεί και μηνιαία συνδρομή 5 ευρώ. Ο Α. 
Σώρρας υποστηρίζει ότι από τους «παχυλούς» λογαριασμούς 
του τα χρήματα θα... μεταφέρονται στις ΔΟΥ και τις ΔΕΚΟ για 
λογαριασμό των χρεωμένων πολιτών, που συνεχίζουν να συρ-
ρέουν στα κατά τόπους γραφεία του σε όλη τη χώρα, χωρίς κα-
μία αρμόδια Αρχή να βάζει τέλος στον απόλυτο παραλογισμό.

Ο κουμπάρος του Αρτέμη 
Σώρρα καταγγέλλει ότι ο 
«μεγιστάνας» τού «έφαγε» 
45.000 ευρώ από την 
πώληση ενός αυτοκινήτου 

Πανω: Ο Δημήτρης Λιαρόπουλος σε ομι-
λία του σε εκδήλωση, δίπλα στον αρτέμη 
Σώρρα. Κατω: Η Σοφία αρβανίτη δέχεται 
μια τούρτα γενεθλίων από τον Δ. Λιαρό-
πουλο. «Σε εμένα είχε συστηθεί ως παπάς 
και ως γιατρός», λέει στην «R» η γνωστή 
τραγουδίστρια 

θύματα
«Οπως 
εκμεταλλεύτηκε 
όλους τους 
άλλους, έτσι κι 
εμείς πέσαμε 
θύματα του 
συγκεκριμένου 
κυρίου. Το 
καταλάβαμε και 
αποχωρήσαμε 
με συνοδική 
απόφαση στις 20 
Αυγούστου του 
2015», δηλώνει ο 
Δ. Λιαρόπουλος


