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 Οι δύΟ πλέΟν πιστοί οπαδοί του ήταν 
τελικά αυτοί που οδήγησαν τους αστυνομι-
κούς στα ίχνη και τελικά στη σύλληψη του δή-
θεν σωτήρα της χώρας, αρχηγού της «Ελλή-
νων Συνέλευσις», Αρτέμη Σώρρα. Οι δύο μο-
ναδικοί άνθρωποι που γνώριζαν τα κρησφύ-
γετά του, οργάνωναν τις μετακινήσεις του και 
ήταν υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό του με όλα 
τα «απαραίτητα» κατά τη διάρκεια της δεκατε-
τράμηνης φυγής του, μετά την καταδίκη του 
από το δικαστήριο της Πάτρας.

Κομβικό σημείο για να φτάσουν οι αστυνο-
μικοί στην αποθήκη στον Αλιμο, όπου είχε δια-
μορφωθεί στο τελευταίο κρησφύγετο του Σώρ-
ρα, ήταν οι εσωτερικές έριδες και η πολυδιά-
σπαση της «Ελλήνων Συνέλευσις», που εκδη-
λώθηκαν όταν ο «αρχηγός» ήταν καταζητού-
μενος. Τότε οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Ατ-
τικής που τον αναζητούσαν κατόρθωσαν να 
καταγράψουν τους πιστούς βοηθούς του Σώρ-
ρα, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που τα δυ-
σαρεστημένα μέλη της οργάνωσης, οι «προ-
δότες», όπως τους χαρακτήριζε ο ίδιος ο Σώρ-
ρας, στα διαδικτυακά… διαγγέλματά του, άρ-
χισαν να μιλούν και να δίνουν στοιχεία για τη 
στενή ομάδα των απολύτως έμπιστων μελών 
που παρέμεναν πιστοί στον ιδρυτή.

Οι τέσσερις ύποπτοι
Από την ανάλυση όλων αυτών των στοιχεί-
ων και των πληροφοριών, οι αστυνομικοί της 
Ασφάλειας κατέληξαν πριν από τέσσερις μή-
νες σε τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυ-
τά τα μέλη της «Ελλήνων Συνέλευσις» μπήκαν 
από εκείνη την ώρα στο στόχαστρο της Αντι-
τρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει 
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για συνεχή παρα-
κολούθηση υπόπτων. Σύντομα το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε σε δύο οπαδούς του Αρ. Σώρ-
ρα, η καθημερινότητα των οποίων παρουσία-
ζε περίεργες μετακινήσεις και συμπεριφορές, 
πέραν της ρουτίνας ενός εργαζόμενου οικογε-
νειάρχη. «Είδαμε ότι ό ένας από αυτούς, αφού 
ολοκλήρωνε τις δραστηριότητες που είχε κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, αντί να πάει στο σπίτι 
του να δει το παιδί του, ακολουθούσε ακανό-
νιστα και διαφορετικά κάθε φορά δρομολόγια 
προς την περιοχή του Αλίμου. Μάλιστα, όταν 
επιχειρήσαμε να τον παρακολουθήσουμε, δι-
απιστώσαμε ότι στάθμευε το αυτοκίνητό του 
σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά και, αφού 
το κάλυπτε με κουκούλα, εξαφανιζόταν πεζός», 
αποκαλύπτει στέλεχος της Ελληνικής Αστυνο-
μίας στην «R». Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτά τα 
σημεία στάθμευσης απείχαν δύο χιλιόμετρα 
από τη διαμορφωμένη αποθήκη στην οποία 
κρυβόταν ο «αρχηγός»!

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, όμως, οδήγη-
σε σε έναν δεύτερο οπαδό του Αρ. Σώρρα, ο 
οποίος αποδείχθηκε λιγότερο προσεκτικός, με 
αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το κρησφύγετο 
της οδού Μενάνδρου στον Αλιμο. Από κείνο το 
σημείο οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής 
παρέδωσαν τη σκυτάλη στους συναδέλφους 
τους της Ασφάλειας, αφού ο σκοπός τους είχε 
ολοκληρωθεί με τον εντοπισμό του σημείου.

Το δεύτερο αυτό πρόσωπο είχε άμεση και 
καθημερινή επαφή με τον Σώρρα, φρόντιζε για 
όλες τις ανάγκες του και ψώνιζε όλα τα απα-
ραίτητα από καταστήματα της περιοχής, κάθε 
τρεις ημέρες. Μάλιστα, κατά την παρακολού-
θηση, οι άνδρες της Ασφάλειας παρατήρησαν 
ότι αγόραζε τσιγάρα συγκεκριμένης ελληνικής 
ονομασίας, τη μάρκα δηλαδή που γνώριζαν 
ότι προτιμά ο καταζητούμενος από τα βίντεο 
στο διαδίκτυο όπου κάπνιζε επιδεικνύοντας το 
λευκό πακέτο με τα τσιγάρα.

Οταν τελικά πραγματοποιήθηκε η επιχείρη-

η αποθηκη στην 
οποία κρυβόταν ο 
αρτέμης Σώρρας. 
Την επέλεξε ως 
κρησφύγετο γιατί 
είχε πρόσβαση από 
δύο εισόδους 

Φροντίδα για το νερό,
σεβασμός για το περιβάλλον

 «Ουδεμία αύξηση της τιμής του νερού δεν είναι στα σχέδια 
της ΕΥΔΑΠ, αντιθέτως αυτή μελετά το ενδεχόμενο μείωσής του», 
δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Γιάννης Μπε-
νίσης. «Μη βιάζονται, γιατί μπορεί να έχουμε και μειώσεις», τό-
νισε ο κ. Μπενίσης, προσθέτοντας ότι τα σενάρια περί αύξη-
σης της τιμής του νερού από την ΕΥΔΑΠ ανήκουν στη σφαίρα 
της φαντασίας. Η πρόσφατη εφαρμογή της ΚΥΑ για την κοστο-
λόγηση και την τιμολόγηση του ακατέργαστου νερού, δηλα-
δή του νερού που έρχεται από τα φράγματα μέχρι τα διυλιστή-
ρια της ΕΥΔΑΠ, δεν πρόκειται να επιβαρύνει τους καταναλωτές. 

 Διαδικασία διαχωρισμού των οφειλετών της έχει ξεκινήσει η 
ΕΥΔΑΠ. Στόχος είναι ο εντοπισμός των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών, οι οποίοι, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, 
μπορούν να αναγνωρίζονται και να οδηγούνται σε διαδικασί-
ες που θα τους αναγκάζουν να πληρώνουν τις οφειλές τους.  
 Παράλληλα, θα εντοπίζονται και οι καταναλωτές που έχουν 

πραγματικό πρόβλημα στην αποπληρωμή των λογαριασμών 
τους. Για εκείνους η ΕΥΔΑΠ έχει βρει λύσεις, ώστε να συνεχί-
σουν να απολαμβάνουν το αγαθό του νερού. 
 Στην εποχή των έξυπνων υδρομετρητών έχει αρχίσει να μπαί-

νει η ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για σύγχρονους μετρητές, οι οποίοι προ-
σφέρουν τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου της κατανάλωσης 
του νερού. Η χρήση έξυπνων υδρομετρητών κάνει ευκολότερη 
τη διαχείριση των δεδομένων από την ΕΥΔΑΠ, ενώ επιτρέπει την 
παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές όπως η παρακολούθη-
ση της κατανάλωσης, σε πραγματικό χρόνο. 

ση, βρέθηκαν και οι δύο μαζί μέσα στο κρησφύγετο. Ο οπαδός του Σώρ-
ρα αρνήθηκε να πει το παραμικρό στους αστυνομικούς, όμως ο «αρχη-
γός» του ομολόγησε ότι αυτός τον βοηθούσε και τον υποστήριζε, με απο-
τέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για υπόθαλψη βάσει 
αυτής της ομολογίας!

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο πιστό ακόλουθο του Αρ. Σώρρα, που παρακο-
λουθούσαν οι αστυνομικοί, ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη της «Ελλή-
νων Συνέλευσις», ο οποίος μάλιστα οργάνωσε και τις συγκεντρώσεις δι-
αμαρτυρίας μετά τη σύλληψη του «αρχηγού» του, πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είναι ιδιοκτήτης της αποθήκης-
κρησφύγετο και ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην ίδια πολυκατοικία. Το όνο-
μά του, μάλιστα, αναγράφεται και στο κουδούνι της εισόδου. Η «R» επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, όμως αυτός αρνήθηκε ότι έχει σχέση με 
την υπόθεση αυτή, ισχυρίστηκε ότι δεν είναι ιδιοκτήτης της αποθήκης και 
του διαμερίσματος της οδού Μενάνδρου και έκανε λόγο για συνωνυμία.

Από το σύνολο του υλικού που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του τε-
λευταίου τετραμήνου, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής και της Αντι-
τρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Αρ. Σώρ-
ρας χρησιμοποιούσε το κρησφύγετό του Αλίμου από την Πρωτομαγιά, ενώ 
το προηγούμενο διάστημα είχε καταφύγει σε άλλα δύο ή τρία σπίτια σε 
περιοχές της Αττικής, τα οποία όμως δεν έχουν εντοπιστεί.

Το τέλειο κρησφύγετο 
Η αποθήκη λίγων τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στο υπόγειο της συγκε-
κριμένης πολυκατοικίας. Η επιλογή του σημείου μόνο τυχαία δεν ήταν, κα-
θώς επρόκειτο για το τέλειο κρησφύγετο που θα μπορούσε να εξασφα-
λίσει κάλυψη στον Σώρρα. Και αυτό γιατί η αποθήκη είχε πρόσβαση από 
δύο εισόδους. Η μία από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και η άλλη 
από το υπόγειο πάρκινγκ. 

«Δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα. Δεν είχαμε ιδέα ότι κρυβόταν στην πο-
λυκατοικία μας ο Αρτέμης Σώρρας. Στην αποθήκη υπήρχε σκοτάδι. Δεν 
είχαμε δει ποτέ φως και καμία ένδειξη ότι ζούσε κάποιος μέσα σε αυτή 
την αποθήκη», δηλώνει στην «R» ένοικος της πολυκατοικίας όπου κρυβό-
ταν ο Σώρρας. 

πώς κατάφεραν οι αρχές να εντοπίσουν τον αρχηγό της «Ελλήνων Συνέλευσις»

Αστυνομικό θρίλερ


