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K
ρυβόµουν γιατί φοβόµουν για τη 
ζωή µου», εξοµολογείται στη 
Realnews ο Αρτέµης Σώρρας λίγες 

ώρες µετά την οµόφωνη απόφαση ανακριτή 
και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του. Ο 
ισχυρός άνδρας της «Ελλήνων Συνέλευσις», αν 
και φανερά καταβεβληµένος, δεν κουράζεται 
να επαναλαµβάνει ότι η δίωξή του είναι πολι-
τική, ενώ δηλώνει σίγουρος ότι το όραµά του 
για τη σωτηρία της Ελλάδας δεν θα «πεθάνει», 
καθώς βρίσκεται πλέον στα χέρια των έµπι-
στών του. 

Αυτή την εντολή άλλωστε έδωσε στα πρωτο-
παλίκαρά του την περασµένη Πέµπτη, βγαίνο-
ντας από το κτήριο 10 στα δικαστήρια της Σχο-
λής Ευελπίδων. «Γεια σου, αρχηγέ», του φώ-
ναξαν. Και εκείνος τους απάντησε: «Ολα στα 
χέρια σας τώρα».

Ο Αρ. Σώρρας, που πλέον βρίσκεται στην πτέ-
ρυγα Ζ’ των φυλακών Κορυδαλλού, εκεί όπου 
κρατούνται όσοι κατηγορούνται για οικονοµι-
κές υποθέσεις, µεταξύ άλλων και ο Ακης Τσο-
χατζόπουλος, λέει µε νόηµα: «Εγινα στόχος 
για τις αποδείξεις των 600 δισ. και τα υπόλοι-
πα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Είναι σαφές 
ότι η δίωξή µου είναι καθαρά πολιτική. Αρχι-
σαν να µε κυνηγούν όταν τα γραφεία της Ε.ΣΥ. 
ξεπέρασαν τα 180 σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι 
ανησύχησαν γιατί είχαµε τεράστια προσέλευ-
ση κόσµου στις τάξεις µας. Οι κατηγορίες που 
µου απευθύνουν είναι πέρα για πέρα αόριστες. 
∆εν ευσταθούν. Απέδειξα εµπράκτως τον σε-
βασµό µου στην ελληνική ∆ικαιοσύνη. Οποιο-
δήποτε έγγραφο είχα, άλλωστε, το κοινοποι-

«Φοβάµαι για 
τη ζωή µου 
στη φυλακή»

ούσα στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου». 
Ο «πολέµαρχος» της «Ελλήνων Συνέλευσις», όπως αρέσκονται να τον απο-

καλούν οι οπαδοί του, δηλώνει έτοιµος, έστω και τώρα, να βοηθήσει την Ελ-
λάδα. «Θέλω να σώσω τους Ελληνες. Είτε µε εµένα είτε χωρίς εµένα, η “Ελλή-
νων Συνέλευσις” προχωράει κανονικά», σηµειώνει, ενώ δεν κρύβει την αγω-
νία του για τον κίνδυνο που, όπως λέει, διατρέχει η ζωή του. «Εξακολουθώ 
να φοβάµαι, γιατί έχουν γίνει στο παρελθόν απόπειρες δολοφονίας εναντί-
ον µου. Τώρα φοβάµαι ακόµη περισσότερο, γιατί είναι γνωστές οι συνθήκες 
που επικρατούν στις φυλακές και το τι γίνεται εδώ µέσα». 

Υπόµνηµα 120 σελίδων! 
Στο ογκωδέστατο απολογητικό υπόµνηµα, που κατέθεσε στους δικαστικούς 
λειτουργούς και παρουσιάζει σήµερα η «R» ο Αρ. Σώρρας µένει πιστός στις 
θέσεις του, αρνούµενος κάθε κατηγορία. «Οταν ο ανωτέρω πολιτικός φορέας 
άρχισε να ενδυναµώνεται (…), το παρόν πολιτικό σύστηµα τροµοκρατήθηκε 
και θέλησε, µη συλλαµβάνοντας ούτε έναν κουκουλοφόρο, τέτοιοι παρακρα-
τικοί µας επετίθοντο, είτε µε καταστροφές των γραφείων του φορέα µας, είτε 
µε απόπειρες δολοφονίας µου, αλλά κυρίως µε την άσκηση διώξεως εναντί-
ον µου, µε αναπόδεικτες και έωλες κατηγορίες, να µε εξοντώσει, να µε φιµώ-
σει», αναφέρει στην αρχή του υποµνήµατος, εξαπολύοντας δριµύ κατηγορώ. 

Ο πρόεδρος της «Ελλήνων Συνέλευσις» επισηµαίνει ότι είναι «ο νόµιµος κά-
τοχος 28 κοινών ανώνυµων µετοχών (εκ των 280.000) της εταιρείας µε την 
επωνυµία “Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε.”, συγχωνευθείσης δι’ απορροφήσεως 
από την ανώνυµη εταιρεία “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.”, ονοµαστικής 
αξίας εκάστης 125 χρυσών γαλλικών φράγκων (…). H αξία τους έχει εκτιµη-
θεί σήµερα στο ποσό των 678.647.978.985 δισ. ευρώ η καθεµία». 

Κατηγορεί, µάλιστα, την Τράπεζα της Ελλάδος, την αρµόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Οικονοµικών και τις υπόλοιπες Αρχές για πρωτόγνωρο και επικίν-
δυνο ερασιτεχνισµό, αλλά και για πρόθεση παραπλάνησης της κοινής γνώ-
µης και του ελληνικού λαού. «Ουδείς, ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
έχει νοµίµως απορρίψει, αµφισβητήσει ή ακυρώσει τις ως άνω περιουσίες 
και ουδείς άσκησε ουδέν εκ των νοµίµων δικαιωµάτων και νόµιµων υποχρε-
ώσεων, που απορρέουν τόσο από το αξίωµά τους, πολύ δε περισσότερο και 
εκ του θεσµικού τους ρόλου», αναφέρει µεταξύ άλλων στο υπόµνηµά του. 

Σηµειώνεται ότι το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί για την υπόθεση πε-
ριλαµβάνει για τον ίδιο και άλλα επτά άτοµα τα αδικήµατα -κατά περίπτω-
ση- της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής οργάνωσης, της 
απάτης και της απόπειρας απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθη-

ση σε βάρος του ∆ηµοσίου και τραπεζών µε 
την επιβαρυντική διάταξη του νόµου περί κα-
ταχραστών του ∆ηµοσίου, καθώς και της νο-
µιµοποίησης εσόδων από παράνοµη δραστη-
ριότητα. Η δίωξη περιλαµβάνει, επίσης, σειρά 
πληµµεληµάτων, όπως της διασποράς ψευδών 
ειδήσεων και της πρόκλησης ή διέγερσης σε 
διάπραξη κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων 
κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Αρχηγός πίσω από τα κάγκελα
Ο δικηγόρος του Αρ. Σώρρα, Γεράσιµος Παπα-
κωστόπουλος, ετοιµάζεται να καταθέσει εντός 
των επόµενων ηµερών αίτηµα στο ∆ικαστικό 
Συµβούλιο σε βάρος του εντάλµατος προσω-
ρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκισή 
του. Την ίδια στιγµή, ο Γιάννης Πλόσκας, στε-
νός συνεργάτης του Αρ. Σώρρα και -κατά δή-
λωσή του- ο νούµερο δύο στην ιεραρχία της 
οργάνωσης, ξεκαθαρίζει ότι ο αρχηγός είναι 
ένας και αυτός είναι ο Σώρρας. «∆εν υπάρχει 
καµία διάδοχη κατάσταση, ακόµη και αν πα-
ραµείνει ο πρόεδρός µας στη φυλακή. Αυτός 
είναι το αρχικό κύτταρο της “Ελλήνων Συνέ-
λευσις”. Θα παραµείνει πρόεδρος ακόµα και 
µέσα από τη φυλακή. 

Ετσι θα αντιληφθεί ο ελληνικός λαός την τε-
ράστια αδικία που βιώνει όχι µόνο ο ίδιος, αλ-
λά και κάθε Ελληνας που σήµερα του ξεπου-
λάνε την πατρίδα του. Ο Αρτέµης Σώρρας εί-
ναι η “Ελλήνων Συνέλευσις” και αυτή είναι δη-
µιούργηµά του». 
Παράλληλα, δηλώνει πεπεισµένος ότι η πορεία 
του οργανισµού θα είναι ανοδική. «Η “Ελλήνων 
Συνέλευσις” έχει σήµερα πολύ µεγάλα ποσο-
στά στις δηµοσκοπήσεις. Εχουµε γνώση για τα 
γκάλοπ που µας δίνουν πρώτη θέση και βγά-
ζουµε κυβέρνηση». 

Τι δηλώνει ο Αρτέµης Σώρρας για τον εγκλεισµό του, 
τι κατέθεσε σε ανακριτή και εισαγγελέα. Η εντολή του 
στους οπαδούς του και η «πολιτική δίωξη» 


