
 

 ΕΝΩΠΙΟΝ  



ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΑΡΧΗΣ  

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ  

ΚΟΥ  
ΤΟΥ  

ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ-END  

ΤΩΝ ΚΚ:  
1. ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,  

ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ  

ΚΑΙ  
2. ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  

ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ  
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ - ΤΑΜΙΑ  

ΠΡΟΣ:  
1. ΤΟΝ ΜΚΟ ΕΙ-END ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

Ο∆ΟΣ ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΑΡ. 24  
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ  

2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΚΟ  

Ο∆ΟΣ ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΑΡ. 24  

3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΚΗ  
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΚΟ  

Ο∆ΟΣ ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΑΡ. 24  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:  
ΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΚΟ  
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EI-END  
(End National Debt)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΘΕΜΑ: ΜΟΜΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (∆Σ) ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
Αθήνα, 25/ 11/ 2014  

Προς το ΔΣ της ΜΚΟ ΕΙ-ΕΝD  

(υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα/ Ταμεία προς επίδοση στα Μέλη)  

Λόγω του ότι δεν κοινοποιήθηκε απάντηση στην επιστολή μας με ημερομηνία  

21/ 10/ 2014, καταθέτουμε σήμερα εκ νέου  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για δημόσια συνεδρίαση - σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως  

των Μελών του οργανισμού την Παρασκευή 05/ 12/ 2014 και ώρα 19.00,  

στο ξενοδοχείο «Stanley Hotel» που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη, 

Μεταξουργείο στην Αθήνα  

(Στην αίθουσα «Business Centre» που έχει ήδη γίνει κράτηση για το σκοπό αυτό)  

ΚΑΙ  

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

κατά του προσωρινού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)  

κου Εμμανουήλ Λαμπράκη,  

για παράνομη συμπεριφορά και για την παραβίαση των καταστατικών κανόνων  

και αρχών της λειτουργίας του οργανισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ:  
Ότι ο Μανώλης Λαμπράκης- προσ. Πρόεδρος, προβαίνει σε παράνομες πράξεις που 

πλήττουν το κύρος του οργανισμού, δημιουργεί παράνομες και ανυπόστατες αρχαιρεσίες, 

προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις, τροχοδρομεί και συμπαρασύρει τα μέλη του ως άνω 

οργανισμού προβαίνοντας σε πολλές παράνομες πράξεις και συγκεκριμένα:  

σε τροποποίηση του καταστατικού μη έχοντος δικαιοδοσίας και καταπατώντας τους όρους 

και τις προϋποθέσεις όπως αυτά αναφέρονται και αναλύονται στο από ίδρυσης 

καταστατικό του, ο ίδιος δε προβαίνει σε καταπάτηση των άρθρων της δικονομίας όπως 

αυτής της συκοφαντικής κατ’ εξακολούθηση δυσφήμισης έναντι των μελών με ανυπόστατες 

και ψευδείς κατηγορίες, πλήττοντας και επιφέροντας ανυπολόγιστες ζημίες στο 

οικονομοτεχνικό περιουσιακό χαρτοφυλάκιο του μέλους Αρτέμη Σώρρα και κατ’ επέκταση 

προκαλεί ανήκεστες υλικές και ηθικές ζημιές, στο συλλογικό αγώνα του οργανισμού αλλά 

και των συνελλήνων μας με προκλητικό και επικίνδυνο τρόπο όπως επεξηγείται στη 

συνέχεια.  

Συγκεκριμένα, ο προσ. Πρόεδρος καθημερινώς παρουσιάζεται σε δημόσιες ομιλίες 

και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, χρησιμοποιώντας καταχρηστικά το όνομα του 

οργανισμού και προωθεί μια άγνωστη στην ολομέλεια ατζέντα ενώπιον του Ελληνικού 

Λαού που αγωνίζεται για την επιβίωση και της ελευθερία του.  



ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
ΘΕΜΑ Α. ΨΕΥ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
1.1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24/ 10/ 2014, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
Στις 15/10/2014 στάλθηκε επιστολή - πρόσκληση (Σχετικό 1) από τον προσ. 

πρόεδρο με το Θέμα «πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η ημέρα του 

παρόντος μηνός, στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ και ώρα 19.00».  

Στις 22/10/2014, απαντήσαμε εμπρόθεσμα (πριν την τελική προθεσμία της συνάντησης) 

προς τον προσ. Πρόεδρο αλλά και τον Αντιπρόεδρο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ότι αποδεχόμαστε την ημερομηνία και ώρα αλλά η συνάντηση θα έπρεπε να γίνει στην έδρα 

που βρίσκεται στην Αθήνα,  

(Σχετικά 2 & 3 ).  

Στην ίδια επιστολή, σημειώσαμε ένα λάθος που φαίνεται στην πρόσκληση, όπου ο προσ. 

Πρόεδρος επικαλείτο ως «Μέλη» άτομα που δεν υπήρχαν στο καταστατικό, αλλά ούτε και 

στην μόνη τροποποίηση που είχε γίνει. Επισυνάψαμε εις απόδειξη των δεδηλωμένων, το 

αποδεικτικό του Πρωτοδικείου με αρ. πρωτοκ. 24089/2014 που εκδόθηκε στις 17/ 10/ 2014 

και που περίτρανα αποδεικνύει ότι καμία μεταβολή δεν υπήρξε πέραν της ιδρύσεως και 

τροποποιήσεως που προέκυψε λόγω αποχώρησης μέλους.  

(Σχετικά 4, 5 & 6).  

Τα νόμιμα μέλη είναι μέχρι σήμερα μόνο πέντε (5), ήτοι:  

 Εµµανουήλ Λαµπράκης - προσ. Πρόεδρος  
 Νικόλας Γεωργαντζάς - Αντιπρόεδρος  
 Αρτέµης Σώρρας - Μέλος  
 Ιωάννης Αλεξάντερ - Γραµµατέας  
 Εµµανουήλ Ηλιάκης (που στις συναντήσεις ήταν απών) - Μέλος  
 

Τα υπόλοιπα άτομα που ο προσ. Πρόεδρος επικαλείτο ως μέλη, ήταν άτυπα υποστηρικτές 

αλλά δεν είχαν καμία νομική σχέση με τον οργανισμό.  

Ο προσ. Πρόεδρος, στην πιο πάνω επιστολή μας, δεν απήντησε με κανένα τρόπο ή μέσο 

μέχρι σήμερα.  

Αντιθέτως, με έκπληξη είδαμε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, κοινοποιούμενο από 

τον κο Χάρη Μαμαγκάκη, ο οποίος προσυπογράφει ως γραμματέας και αναπαραγόμενο 

από τα μέλη κοινωνικής δικτύωσης και άλλους, πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Αθηνών, 

με ημερομηνία, 05/ 11/ 2014 όπου φαίνεται μια τροποποίηση με αρ. 760/ 2014 και Αρ. 

μητρώου 480664 και που σε εμάς παραμένει παντελώς άγνωστη παρότι εξακολουθούμε να 

είμαστε ενεργά μέλη της ως άνω εταιρείας.  

Σημειωτέον δε, το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει την αναγκαία σφραγίδα της σχετικής ΔΟΥ 

που είναι η ΙZ’ Αθηνών και που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί των ταμείων και του 

πρωτοδικείου. (Σχετικό 7)  

Επισυναπτόμενα σε αυτό το πιστοποιητικό υπάρχουν έγγραφα που φαίνονται ως α) 

πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως με ημερομηνία 24/ 1-/ 2014 και Συνεδρίασης Δ. Σ. 

03/11/2014 (Σχετικά 8 & 9) τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια.  
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Το συνημμένο έγγραφο της Γενικής Συνελεύσεως, περιέχει πλείστες παρανομίες, 

ψεύδη, ανυπόστατες κατηγορίες όπου η όλη πράξη κρίνεται παντελώς παράνομη, 

ανυπόστατη και ψευδής και άρα ο προσ. Πρόεδρος προκαλεί στο να κατηγορηθεί για 

απάτη, κακούργημα, προδοσία και παράβαση καθήκοντος. Αναγκαζόμαστε να 

σημειώσουμε και να δηλώσουμε με αυτή την επιστολή ότι ο προσ. Πρόεδρος αλλά και ο 

Αντιπρόεδρος, υπέπεσαν εις πλείστα αδικήματα και εγκλήματα και δη διαστρεβλώσεως 

σκοπίμως και εκ προθέσεως των πεπραγμένων και τα οποία καταγγέλλουμε και ζητούμε την 

ακύρωση όλων των παράνομων πράξεων που έχουν εκτελεστεί μέχρι τώρα.  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  
1.2. ΨΕΥ∆ΟΣ 1: ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

Ο προσ. Πρόεδρος, αγνόησε και απέφυγε εσκεμμένα την αποδοχή μας και την 

πρόθεσή μας όπως παραστούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών και προχώρησε 

παρανόμως σε συνέλευση ερήμην ημών και παράτυπα ονομάζει ως μέλη τους κους 

Βαλσαμάκη, Μαμαγκάκη και Σίψα.  

Είναι ψευδές ότι τα μέλη Αρτέμης Σώρρας και Ιωάννης Αλεξάντερ (που ενεργεί και 

ως Γραμματέας/ Ταμίας), αρνήθηκαν εγγράφως να παραστούν!  

Παρατίθεται το συγκεκριμένο κομμάτι από τα εν λόγω έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο:  

1.3. ΨΕΥ∆ΟΣ 2: ΑΠΑΡΤΙΑ.  
Στην συνάντηση των μελών, δεν υπήρξε απαρτία, καθότι απαρτία μεταξύ δύο (2) ατόμων 

δεν λογίζεται ως απαρτία, επειδή αυτό αποτελεί έλλειψη απαρτίας, κάτω από το 50 %, ενώ 

στο καταστατικό ορίζεται ότι πρέπει να γίνει η παρουσία των 2/3 των μελών και κάτι τέτοιο 

δεν συνέβη.  

Προσάγεται και επικαλείται το άρθρο 5 το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια:  

Δεν μπορεί επίσης να ονομάζεται ως γραμματέας τρίτο άτομο που δεν έχει καμία νομική 

σχέση με την επιτροπή του οργανισμού.  

Παρατίθεται το συγκεκριμένο κομμάτι από τα εν λόγω πρακτικά όπως έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο:  

Επειδή δεν υπήρχε νόμιμα αποδεχτή απαρτία και καμία συνάντηση δεν τέθηκε σε ισχύ, 

δεν μπορούσε να γίνει καμία ψηφοφορία για αντικατάσταση μελών όπως παρανόμως 

επικαλείται ο προσ. Πρόεδρος και άρα, μόνον εάν υπήρχε πρώτα η απαρτία, τότε και 

μόνον τότε θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η διπλή ψήφος του προέδρου για να 

υπερισχύσει της ισοψηφίας..  
1.4. ΨΕΥ∆ΟΣ 3: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆Σ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 03/ 

10/ 2014  
Ο προσ. Πρόεδρος επικαλείται στα πρακτικά της 24ης Οκτ. 2014 ότι έγινε 

συνεδρίαση του ΔΣ στις 03/ 10/ 2014, ενώ στην συγκεκριμένη ημερομηνία έγινε άτυπη 

συνάντηση η οποία κατ’ ουδένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμη συνεδρίαση, 

διότι έληξε με άσχημο τρόπο και πριν αποφασιστεί ουσιαστικά οτιδήποτε και τα οποία 

αναλύονται λεπτομερώς στη συνέχεια.  
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Έκπληξη προκαλεί που ο εν λόγω προσ. Πρόεδρος αναφέρει ότι τα μέλη 

αποφάσισαν παραιτήσεις μελών, αρχαιρεσίες και συμπλήρωση κενών θέσεων από νέα 

μέλη, οι οποίες μας είναι παντελώς άγνωστες παρότι παρεβρισκόμεθα στην ως άνω 

συγκεκριμένη συνάντηση.  

Παρατίθεται το συγκεκριμένο κομμάτι από τα εν λόγω έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο:  

Τονίζεται δε, ότι για να μπορέσουν να αντικατασταθούν μέλη και να θεωρηθούν οι 

αρχαιρεσίες νόμιμες, θα έπρεπε να είχε γίνει πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών για ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΟΧΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έκτακτη ή καθολική Γενική 

Συνέλευση δεν έγινε ΠΟΤΕ.  

Νομίμως τα ΔΣ δεν έχουν καμία πληρεξουσιότητα ή ιδιότητα να μπορούν να 

αποφασίζουν περί καθαιρέσεως ή/ και αντικαταστάσεως μελών, τροποποιήσεως 

καταστατικού ή/και οιασδήποτε άλλης σοβαρής διοικητικής αλλαγής.  

Όπως λεπτομερώς αναλύεται πιο πάνω, αυτή η συνάντηση ΔΕΝ ήταν ούτε ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, αλλά ούτε μπορούσε να θεωρηθεί και τυπική συνάντηση του ΔΣ αφού 

διεκόπηκε λόγω αντιρρήσεων, διαφωνιών και λεκτικών διαπληκτισμών των μελών και του 

Προέδρου, ο οποίος επέμενε να υλοποιηθούν πράξεις, οι οποίες δεν ήταν σύννομες και στις 

αρμοδιότητες της συνάντησης αυτής.  

ΆΡΑ, αν και υπήρχε πρόθεση, με τα γεγονότα στα οποία δεν θα γίνει αναφορά στην 

παρούσα, δεν κατέστη δυνατή, ουσιαστική και νόμιμη η συνεδρίαση του ΔΣ. Παρέμεινε μια 

άτυχη και άτυπη συνάντηση που απέτυχε παταγωδώς και όπου δεν λήφθηκε καμία 

δεσμευτική απόφαση. Τονίζεται δε, ότι ουδέποτε υπεγράφησαν πρακτικά της συνάντησης 

αυτής που να αποδεικνύουν το αντίθετο.  

Ο εν λόγω προσ. Πρόεδρος μόνος του δημιούργησε πρακτικά τα οποία ευρίσκονται στην 

σφαίρα της φαντασίας του και μόνο, στην οποία δεν μπορεί κανείς να εισέλθει. Οπότε 

παραμένουν άγνωστα στα παρευρισκόμενα μέλη αλλά και τους παρόντες μάρτυρες.  

Ο Μανώλης Λαμπράκης, έφτασε στην Ελλάδα για δική του εργασία χωρίς να 

ενημερώσει κανένα από τα μέλη στην Αθήνα και μάλιστα προτού γίνει αυτή η συνάντηση 

στο γραφείο της αδελφής του, όπου τυγχάνει να είναι και η έδρα του οργανισμού. Έκανε 

μυστικές συναντήσεις με διάφορους συνέλληνες όπου κατηγόρησε ασύστολα τον Αρτέμη 

Σώρρα και προκάλεσε σύγχυση μεταξύ των ομόνοων συναγωνιστών μας.  

Στη συνέχεια, σε τηλεφωνική επικοινωνία που διεμήφθη μεταξύ των Εμμανουήλ Λαμπράκη 

και Αρτέμη Σώρρα, ο δεύτερος, έχοντας λάβει γνώση από το διαδίκτυο, ραδιοφωνικών 

σταθμών και άλλων, ζήτησε διευκρινήσεις για: α) τις δηλώσεις του πρώτου σχετικά με τις 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., όπου ο Μανώλης Λαμπράκης τοποθετήθηκε δημοσίως, χωρίς να έχει 

ενημερώσει τα μέλη και να υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ επ’ αυτού, β) δημιουργία 

πολλών δεκάδων συνεταιριστικών τραπεζών και το σημαντικότερο γ) για τις ανυπόστατες 

κατηγορίες δια στόματος Ε. Λαμπράκη εναντίον του Α. Σώρρα και των οικονομικών 

εργαλείων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.  

Έτσι και οι δύο συνεφώνησαν να συναντηθούν για να συζητήσουν τα τεκταινόμενα καθώς 

και για την πράξη αρχαιρεσίας που ο προσ. Πρόεδρος ήγειρε προς συζήτηση με σκοπό να 

γίνει τελικώς η έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτως ώστε να παρθούν τελικές και νόμιμες 

αποφάσεις δια ψηφοφορίας.  

Στη συνάντηση κλήθηκε να παραβρεθεί ως νομική σύμβουλος η δικηγόρος, ούτως ώστε να 

διευθετηθούν θέματα που άπτονται της νομικής πλευράς εάν χρειαζόταν. Η όλη διαδικασία, 

θεωρήθηκε ως μια  

Σελίδα 5 από 13 



συνηθισμένη συνάντηση μεταξύ φίλων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

η έκτακτη Γενική Συνέλευση!  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η δικηγόρος επεσήμανε και υπέδειξε το καταστατικό 

παρουσία όλων των παρευρισκομένων, ότι δεν υπήρχε νομιμότητα επί οποιωνδήποτε 

τροποποιήσεων μη τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων που περιγράφονται σε 

αυτό και δη αρχαιρεσιών, απομακρύνσεις μελών και τροποποιήσεις καταστατικού.  

Αυτό εκνεύρισε τον προσ. Πρόεδρο ο οποίος απαιτούσε την υλοποίηση όσων είχε στο 

μυαλό του, δηλαδή, την ένταξη τριών (3) νέων μελών, την αφαίρεση ενός μέλους, 

συγκεκριμένα του κου Ηλιάκη, ούτως ώστε τα ταχτικά μέλη να γίνουν επτά (7), με απώτερο 

σκοπό την υλοποίηση των άνομων σχεδίων του όπως τα είχε σχεδιάσει και ενορχηστρώσει 

για τις μελλοντικές, παρασκηνιακές και προβοκατόρικες κινήσεις του.  

Λόγω της μη εφαρμογής των σχεδίων του, δημιούργησε ένταση στη συζήτηση και έτσι 

αποχώρησαν τα μέλη χωρίς να επιτευχτεί καμία συμφωνία..  

Άρα, αποσαφηνίζεται ότι ΨΕΥΔΩΣ ο εν λόγω προσ. Πρόεδρος επικαλείται ως τελεσθείσα 

ψηφοφορία στο ανύπαρκτο πρακτικό και άρα κάθε πράξη μετά από αυτή τη συνάντηση, 

δηλαδή η μετέπειτα δήλωση περί επτά μελών δεν ισχύει, είναι άκυρη και παράνομη.  

Όλα όσα επικαλείται ο προσ. Πρόεδρος ότι έχουν υλοποιηθεί στη συνάντηση της 03/ Οκτ/ 

2014 είναι ΑΣΥΣΤΟΛΑ ψεύδη και κρίνονται ως άκυρα και καταχρηστικά.  

Άρα τα μέλη εξακολουθούν να είναι Πέντε (5) όπως αναφέρονται στο καταστατικό ίδρυσης 

και 1ης τροποποίησης αυτού.  

1.5. ΨΕΥ∆ΟΣ 4: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΤΑ (7)  
Ακολούθως των πιο πάνω, το σημείο «Α» της παράνομης Γ.Σ. με ημ. 24/ 10/ 2014 και της 

συνάντησης με ημ. 03/ 10/ 2014 όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, κρίνεται ως 

απάτη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε ισχύ.  

Από τα πιο πάνω επίσης, προκύπτει το επόμενο ψεύδος της επόμενης πρότασης που τέθηκε 

προς συζήτηση στην παράνομη Γ.Σ./ της 24/ 10/ 2014.  

Παρατίθεται το συγκεκριμένο κομμάτι από τα εν λόγω έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο:  

Τα ΝΟΜΙΜΑ μέλη παραμένουν μέχρι σήμερα τα ίδια, είναι όσα προαναφέραμε στην αρχή 

του παρόντος εγγράφου και είναι πέντε (5) από τα οποία το ένα μέλος είναι ανενεργό. 
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1.6. ΨΕΥ∆ΟΣ 5: ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ  
Παρατίθεται το συγκεκριμένο κομμάτι από τα εν λόγω έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο:  

Στο πιο πάνω, διατυπώνονται από τον εν λόγω προσ. Πρόεδρο, σοβαρές, ανυπόστατες, και 

αναπόδεικτες κατηγορίες εναντίον του Αρτέμη Σώρρα, ο οποίος δεν διστάζει να τον 

αποκαλέσει μέχρι και «Υπόδικο» από εμπάθεια και μόνο διότι γνωρίζει ότι θα του σταθεί 

εμπόδιο στην υλοποίηση των άνομων σχεδίων του. Πλήττοντας έτσι ανεπανόρθωτα την 

προσωπικότητα του Αρτέμη Σώρρα, την τιμή του, την υπόληψή του, την οικογένειά του και 

τον αγώνα του για την απελευθέρωση της πατρίδος του. Με τον τρόπο αυτό προκαλείται 

φθορά στην αξιοπιστία του Αρτέμη Σώρρα προκαλώντας υπέρμετρη ζημία, τόσο στον ίδιο 

προσωπικά όσο και στην ιδιότητα που του ανατέθηκε από τον Ελληνικό Λαό δια μέσου της 

ψήφου του αλλά και δια μέσου του εκάστοτε Δήμου.  

Ο ίδιος δηλώνει ψευδώς ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι «υπόδικος σε σοβαρές 

ποινικές κατηγορίες για αδικήματα τα οποία επισύρουν πολυετή φυλάκιση».  

Ο εν λόγω προσ. Πρόεδρος, ως αυτόκλητος Δικαστής, αποφαίνεται επί αορίστων πράξεων 

και κατηγοριών και δικάζει και καταδικάζει μόνος του τον μέχρι τώρα στενό φίλο και 

συναγωνιστή Αρτέμη Σώρρα.  

Όλα αυτά είναι ανυπόστατα ψεύδη και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθούν βάσιμα και τεκμηριωμένα, καθόσον υπάρχουν θεσμοί και δικαιοσύνη και καμία 

κατηγορία τέτοιας εμβέλειας δεν μπορεί να αποδειχθεί, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια 

απόφαση όπως την υπαινίσσεται ο προσ. Πρόεδρος η οποία θα του έδινε δικαίωμα σε 

αυτού του είδους τις δηλώσεις οι οποίες είναι κολάσιμες καθότι συκοφαντούν και 

δυσφημούν δίχως στοιχεία.  

Όλος ο αγώνας για την χρηματοδότηση της Ελλάδος, τη Δόμηση χρηματοδότησης 

για υλοποίηση έργων στους Δήμους, τον πόλεμο κατά της διαφθοράς και του δόλου που 

εξελίχθηκε γύρω από το τραπεζικό κατεστημένο, τις νομικές κινήσεις που έγιναν εναντίον 

του ΤΧΣ, τις μηνύσεις που έγιναν εναντίων των κυβερνόντων κ.ο.κ. δομήθηκαν ΜΟΝΟ με 

βάσει την ύπαρξη και την δέσμευση περιουσίας από το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμη Σώρρα.  

Ο Αρτέμης Σώρρας, σε οιονδήποτε τίτλο του χαρτοφυλακίου του, εάν δεν έχει την 

ιδιοκτησία, έχει την πλήρη νομή και κατοχή, χρήση και διαχείριση, με ανέκκλητο 

πληρεξούσιο, διαρκείας, με κληρονομικό δικαίωμα και μεταθανάτια ισχύ.  

Οπότε ο ίδιος νομίμως μπορεί να οδηγήσει και να χειριστεί αυτές τις πράξεις που 

αφορούν τις διάφορες προτάσεις, μπορεί να χαράξει στρατηγική και πολιτική, μπορεί να τα 

χειριστεί όπως ο ίδιος κρίνει σωστό για να υλοποιηθούν οι τιθέμενοι στόχοι με ασφάλεια 

αλλά και διάρκεια και με σκοπό να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα.  

Κάθε πρόταση που κατατέθηκε, αναμφίβολα ήταν ορθά και νομίμως στοιχειοθετημένη και 

επικυρωμένη και βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και εν εξελίξει.  
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Παράλληλα, είναι παράξενο και άξιο λόγου, ότι ο ίδιος προσ. Πρόεδρος βρέθηκε σε 

πολλές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Αρτέμη Σώρρα και σε καμία από αυτές, ακόμα και στις 

πιο πρόσφατες, π.χ. στο ταξίδι στη Ρωσία που έγινε λίγες μέρες πριν ή/ και στην Κύπρο λίγο 

νωρίτερα και που ήταν παρουσία μαρτύρων, δεν ενημέρωσε για οτιδήποτε από όλες αυτές 

τις κατηγορίες τον ίδιο αλλά ούτε και ενημερώθηκε ακόμα και ο γραμματέας, ούτε επίσης 

ανέφερε ποτέ οτιδήποτε που να επαληθεύει όλους αυτούς τους παράλογους 

χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς του.  

Άρα, οι πιο πάνω κατηγορίες κρίνονται ως ανυπόστατες, δημιουργείται η εντύπωση ότι 

εσκεμμένα δίδονται αφερέγγυες πληροφορίες και σκοπίμως και εκ προθέσεως 

διαστρεβλώνεται η αλήθεια και δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις έναντι του 

προσώπου του Αρτέμη Σώρρα, των Προθέσεων αυτού και των Πράξεων που τον 

συνοδεύουν.  

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 24/ 10/ 2014, ΗΤΟΙ:  
ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΧΤΕΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΕΣ.  

ΘΕΜΑ Β. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  
2.1. Ενώ ο οργανισμός δεν έχει ίδια κεφάλαια, ο προσ. Πρόεδρος υπόσχεται και προτρέπει τους 

Έλληνες πολίτες να ενταχτούν σε Κοιν.Σ.ΕΠ. και υπόσχεται να εργοδοτήσει δύο δικηγόρους σε 

κάθε περιοχή δια να διαμεσολαβήσουν προς τις τράπεζες και να διαπραγματευτούν τη 

διευθέτηση του δανείου τους και υποστηρίζει ότι αυτοί οι δικηγόροι θα πληρώνονται με ίδια 

κεφάλαια από τον οργανισμό.  

2.2. Παράλληλα, υπόσχεται ότι μόλις οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν τα στοιχεία τους και αιτηθούν θα 

μπορεί ο οργανισμός να αναλάβει να τους πληρώσει όλες τις οφειλές προς τράπεζες και 

κράτος, όπως κόκκινα δάνεια, δίκτυα, προμηθευτές κτλ.  

Η πιο πάνω προτροπή είναι ψευδής και επικίνδυνη και αναμφίβολα ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στους εμπλεκομένους, διότι κατά πρώτον ο οργανισμός δεν 

διαθέτει αυτή τη δεδομένη στιγμή τα κεφάλαια για να μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοιες ανάγκες 

των συμπολιτών μας και κατά δεύτερον οι Κοιν.Σ.ΕΠ. δεν μπορούν να αποτελέσουν τον φορέα που 

θα μπορεί να ενεργοποιήσει τέτοιου είδους κεφάλαια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα στην λειτουργία του αγώνα μας.  
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ΘΕΜΑ Γ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ  
3.1. Ο ίδιος ο προσ. Πρόεδρος διατείνεται δημοσίως ότι ο οργανισμός έχει βρει πηγές 

χρηματοδότησης και ότι ο ίδιος θα είναι ο διαχειριστής αυτών των κονδυλίων για να 

διατεθούν στο λαό.  

3.2. Ο προσ. Πρόεδρος ενώ όφειλε να ενημερώσει το συμβούλιο γι’ αυτή την τόσο σημαντική 

πληροφορία, χωρίς να ενημερώσει την ολομέλεια, από μόνος του αποφάσισε να προωθήσει 

δημοσίως τέτοια επικίνδυνα σενάρια χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και να 

ωθήσει τον κόσμο να προωθεί τις ανυπόστατες αυτές πληροφορίες.  

3.3. Αυτά τα κεφάλαια, πρώτον δεν έχουν κατατεθεί ποτέ στον οργανισμό, αλλά ούτε έχει ανατεθεί, 

τουλάχιστον από όσα γνωρίζει η ολομέλεια, στον Οργανισμό ή στον προσ. Πρόεδρο η 

διαχείριση τέτοιων κονδυλίων.  

3.4. Και αν υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να προταθεί τέτοια διαχείριση κεφαλαίων/ μετοχών/ 

εργαλείων, τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι:  

1. Από ποιες πηγές προέρχονται αυτά τα κεφάλαια;  

2. Ποια επιτροπή εγκρίνει του πως απορροφούνται και διοχετεύονται στην αγορά και κάτω από 

ποιους όρους και προϋποθέσεις;  

3. Ποιος εγγυήθηκε γι’ αυτά;  

4. Έναντι ποιού ανταλλάγματος ελευθερώνονται τέτοια κεφάλαια;  

5. Ποιος τύπος πληρεξουσίου διαχείρισης έχει προταθεί;  

6. Με ποιους όρους και διαδικασίες θα γίνονται οι εκταμιεύσεις και κατά τη διάρκεια;  

7. Τι περιορισμούς έχουν τεθεί για την όλη διαδικασία;  

8. Τι βάρος φέρει τέτοια πράξη στο Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική κοινωνία;  

9. Ποιος αναλαμβάνει να επιστρέψει τη χρηματοδότηση;  

10. Με τι κόστος;  

11. Πως θα ωφεληθούν οι πολίτες;  

12. Τι οφέλη έχουν οι εγγυητές;  

13. Τι θα γίνει με την Κύπρο και τον Ελληνισμό γενικότερα;  

14. Σε ποιες τράπεζες θα είναι κατατεθειμένα αυτά τα κεφάλαια και σε ποιανού τους 

λογαριασμούς;  

 

Όπως φαίνεται στη λίστα με τα εύλογα ερωτήματα πιο πάνω, θα έπρεπε όλα τα θέματα να είχαν 

απαντηθεί, ελεγχθεί και διπλοελεγχθεί, να γίνει σίγουρο ότι δεν κρύβεται ένας σοβαρότατος 

κίνδυνος για να εγκλωβιστεί ο Ελληνισμός χειρότερα από ότι είναι σήμερα.  

Ο προσ. Πρόεδρος, χωρίς να ενημερώσει την ολομέλεια, προχώρησε σε αυθαίρετες δηλώσεις, 

φέροντας έτσι σε πολύ δύσκολη θέση τα μέλη του ΔΣ με αυτήν την πρωτοβουλία του η οποία 

αναμφίβολα είναι καθ’όλα αναληθής και ανυπόστατη και με αυτόν τον τρόπο πλήττεται ο 

οργανισμός, τα μέλη του αλλά και ο συλλογικός αγώνας όλων των Ελλήνων γενικότερα.  

Ο προσ. πρόεδρος όμως, αντί να δώσει φερέγγυες απαντήσεις στη δημόσια εξαγγελία στην οποία ο 

ίδιος αυτεπάγγελτα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας ανάγγειλε, απάντησε σε όλα αυτά, 

ότι θα έλθουν τα χρήματα από αυτούς που πρέπει! Και άρα καμία έννομη και λογική απάντηση δεν 

δόθηκε.  

ΘΕΜΑ ∆. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
4.1. Ο οργανισμός, ΕΙ-ΕΝD είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και υπόκειται στους νόμους (με 

ειδικές μεταχειρίσεις) όπως κάθε νομική οντότητα στον Ελλαδικό χώρο. Το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε προστατεύει τη λειτουργία του οργανισμού ως 

θεσμού αφιλοκερδούς κοινωνικής προσφοράς σε τομείς φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, 

αθλητικούς, εκπαιδευτικούς, κλπ.  

4.2. Ο οργανισμός ως φορέας συλλογικής δράσης στη σύγχρονη κοινωνία συνιστά κοινωνικό 

κύτταρο που δραστηριοποιεί ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις σε θετικές κατευθύνσεις χωρίς 

το στοιχείο της οικονομικής ή πνευματικής εκμετάλλευσης. Επομένως δημιουργείται μια 

πρόσθετη υποχρέωση διαφύλαξης του θεσμού από κάθε προσπάθεια στρέβλωσης και 

μετατροπής του σε φορέα εκμετάλλευσης, υλικής αλλά και πνευματικής καθώς και 

αισχροκέρδειας. Γι’ αυτό το λόγο, ο οργανισμός για να ονομαστεί ως υγιής, χρειάζεται να 
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εκμεταλλευόμενοι την κοινωνική ευαισθησία δραστηριοποιούνται και μετατρέπουν τον οργανισμό 

σε βάση για προσωπικό τους όφελος.  

4.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του 

Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, θα έπρεπε να 

υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.  

4.4. Περαιτέρω, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες οι οποίες διέπονται από τα άρθρα 741 και 

επόμενα του Α.Κ., με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992, 

χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις 

διατάξεις του ΚΒΣ, όπως τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.  

1. Το Άρθρο 43 του κώδικα δεοντολογίας των ΜΚΟ, δηλώνει ότι οι δομές της διαχείρισης και της 

αποφασιστικής λειτουργίας θα πρέπει να αφουγκράζονται τα διαφορετικά συμφέροντα των 

μελών, χρηστών, χορηγών, συμβουλίων, εποπτικών αρχών, του προσωπικού και των ιδρυτών. Τα 

δημόσια όργανα που παρέχουν οικονομικά ή άλλα προνόμια στις ΜΚΟ έχουν επίσης νόμιμο 

ενδιαφέρον για την λειτουργία τους.  

2. Ο οργανισμός μέχρι σήμερα, δεν έχει καταθέσει ποτέ λογιστικά βιβλία και δεν έχει 

δημοσιοποιήσει ποτέ ισολογισμούς στην αρμόδια ΔΟΥ.  

a. Ο οργανισμός θα έπρεπε να τηρεί βιβλία ενημερωμένα και επικυρωμένα (αριθμημένα και 

σφραγισμένα με τη σφραγίδα του οργανισμού στην κάθε σελίδα των:  

. Πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (Γ.Σ.).  

. Πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.).  

. Ταμείου (εσόδων-εξόδων).  

. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα).  

. Μητρώου μελών.  

. Περιουσίας του Οργανισμού.  

. Μπλοκ γραμματίων εισπράξεων (δωρεών), ενταλμάτων πληρωμών και αποδείξεων εισπράξεων 

(συνδρομές μελών)- αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του οργανισμού στην κάθε 

σελίδα.  

. b. Να προσκομίσει κατά την πρώτη συναλλαγή με την Αρμόδια Υπηρεσία τα παρακάτω:  

. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του Οργανισμού, επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο.  

. Φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε ο Οργανισμός.  

. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη ΔΟΥ.  

. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των αρχαιρεσιών, όπου φαίνεται η 

νόμιμη εκλογή του ισχύοντος Δ.Σ.  

. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του Δ.Σ. σε 

σώμα.  

. Καθώς και τα παραπάνω βιβλία της παρ. Α) ακόμα και στην περίπτωση που πρόκειται για 

παλαιότερο Οργανισμό που οι θεωρήσεις των βιβλίων του έχουν γίνει από άλλο Δημόσιο φορέα  

. c. Κάθε χρόνο κατά την θεώρηση των: ι) μπλοκ γραμματίων εισπράξεων (δωρεών), ιι) ενταλμάτων 

πληρωμών και ιιι) αποδείξεων εισπράξεων (συνδρομές μελών), θα πρέπει να προσκομίζονται εκτός 

από τα παραπάνω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα τα εξής έγγραφα:  

. Αντίγραφο ισολογισμού - απολογισμού της διαχειριστικής χρήσης του παρελθόντος οικονομικού 

έτους.  

. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.  

. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του οργανισμού.  

. Αριθμητική δύναμη των μελών.  

. d. Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα έπρεπε να προσκομίζονται:  

. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των αρχαιρεσιών και  



. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε 

σώμα  

Σελίδα 11 από 13  



Τα παραπάνω βιβλία θα έπρεπε να θεωρηθούν από την Αρμόδια Υπηρεσία.  

Ο Οργανισμός δεν έχει μέχρι σήμερα, πέραν της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως που έγινε για την 

απομάκρυνση των τριών (3) ιδρυτικών μελών και την αντικατάσταση του αντιπροέδρου με αρ. Πρωτ. 

15856/ 2012, καμία άλλη συνέλευση, και αυτό φαίνεται άλλωστε στο πιστοποιητικό έκδοσης από το 

Πρωτοδικείο, με αρ. πρωτοκόλλου με αρ. 24089/2014 & 15856/2012 (Σχετικό 6) στο οποίο 

επικυρώνονται :  

a. Σύσταση – Αρ. Πρωτ. 12362/ 2011  

b. Τροποποίηση – αρ. Πρωτ. 15856/ 2012 που αφορά  

i. Πράξη Α - Παραίτησης τριών μελών: 1. Θ. Καρυώτη., 2. Γ. Γιαβή, 3. Α. Παπαδοπούλου και  

ii. Πράξη Β - Αντικατάσταση αντιπροέδρου . Θ. Καρυώτη με Ν. Γεωργαντζά. Τα δύο (2) άλλα μέλη 

αποφασίστηκε να αντικατασταθούν αργότερα με Γενική Συνέλευση η οποία δεν έγινε μέχρι σήμερα.  

 

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση προκλήθηκε αργότερα όπως αναφέρεται στην αρχή του 

εγγράφου- Θέμα Α, δεν είναι νόμιμη ούτε έγκυρη και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ 

όψιν!  
ΘΕΜΑ Ε: ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ  

5.1. Πέραν των πιο πάνω, βάσει του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς που εκδόθηκε από την ΕΕ 

για την «Οριοθέτηση της θέσης και του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην 

Ευρώπη» τα κάτωθι άρθρα έχουν παραβιαστεί και δεν έχουν τηρηθεί από τον προσ. 

Πρόεδρο.  

Άρθρο 66. Όσον αφορά τις δράσεις και την οικονομική κατάσταση, μια ΜΚΟ οφείλει να λογοδοτεί σε 

ένα αριθμό μερών, πρώτα και κύρια έναντι των μελών της. Συνεπώς αποτελεί ορθή 

πρακτική να υποβάλλεται μια ετήσια έκθεση για τους λογαριασμούς και τις 

δράσεις της σε αυτούς. Αυτό δεν έγινε ποτέ.  

Άρθρο 67. Παρόλο που υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας για τα μέλη, 

αυτό δεν είναι όμως ανεπιφύλακτο. Για τον οργανισμό ΕΙ-END που συστάθηκε ως ο 

συμβουλευτικός φορέας, που είχε πρωταρχικό ρόλο στην αφύπνιση και την 

μετάδοση της αλήθειας με πλήρη διαφάνεια και έχει δημιουργήσει οπαδούς οι 

οποίοι μάχονται για να μεταφέρουν την αλήθεια για τα δικαιώματά τους που 

πηγάζουν από τις προτάσεις που έγιναν με τις εγγυήσεις του χαρτοφυλακίου του 

Αρτέμη Σώρρα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καλλιεργείται μυστικό 

υπόβαθρο και παράξενες συναλλαγές λ.χ. προκειμένου να καταπολεμηθούν 

συναλλαγές της μαύρης αγοράς ή άλλης ποινικά κολάσιμης πράξης. Κάθε εξαίρεση 

στο επιχειρηματικό απόρρητο ή στην ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα των 

μελών, δωρητών, των ωφελουμένων και του προσωπικού, θα πρέπει να σέβεται 

την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και να μην διατηρεί καμία 

σκιώδη πρακτική, να προβαίνει σε συμφωνίες με άγνωστα μέλη και να κρύβει 

ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Άρθρο 68. Προκειμένου να κατοχυρωθεί η αντικειμενικότητα, οι θεμελιώδεις αρχές αναφέρουν ότι η 

EI-END θα πρέπει να δέχεται έλεγχο των λογαριασμό της από πρόσωπο που είναι 

ανεξάρτητο από τους διαχειριστές, αν και αυτό το πρόσωπο θα μπορεί να είναι 

μέλος της εν λόγω ΜΚΟ. Όπως συμβαίνει σε μικρές εμπορικές εταιρίες, οι μικρές 

ΜΚΟ μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχου των λογαριασμών τους 

από ανεξάρτητο πρόσωπο.  

ΘΕΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

6.1 Στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας ΦΕΚ Α 45 19990309/ 1999 που κυρώθηκε με το άρθρο του 

Ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ Α’45), Άρθρο 7/ 09.03.1999 που αφορά στην αμεροληψία των 

διοικητικών οργάνων, υποστηρίζεται στο Άρθρο 1, ότι τα Διοικητικά όργανα, μονομελή ή 

συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Ο προσ. Πρόεδρος, χωρίς να ενημερώσει την ολομέλεια, προχώρησε σε 

αναγγελία αστοιχείωτων δηλώσεων έναντι στο πρόσωπό του Σελίδα 12 από 13  



Μέλους Αρτέμη Σώρρα και χωρίς να δώσει το δικαίωμα υπεράσπισής του, που αυτό φέρει ηθική 

αλλά και υλική ζημία, τόσο στο Μέλος, όσο και στον Οργανισμό.  

a. Ο προσ. πρόεδρος, πριν ανακοινώσει στην ολομέλεια όλα τα πιο πάνω, προχώρησε στο να 

ανακοινώσει προς τους πολίτες που εναγωνίως εργάζονται αφιλοκερδώς και συμπορεύονται σε 

αυτόν τον αγώνα που βασίστηκε στις προτάσεις που κατατέθηκαν για την Ελλάδα, είτε ως δανεισμό 

είτε ως προτάσεις δόμησης χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων στους Δήμους (Χωρίς να φέρει 

όμως κανένα άμεσο ή έμμεσο βάρος προς το Δήμο/ Δημόσιο), ότι ο Αρτέμης Σώρρας ψεύδεται και 

ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί δεν είναι πραγματικές. Παράλληλα κατηγόρησε ότι ο ίδιος 

είναι μέλος της Σιωνιστικής οικογένειας των Ρόθτσιλντ και ότι ενεργεί κατά της Ελλάδος.  

b. Προέβηκε δημοσίως σε κατά μέτωπο κατηγορίες εναντίον Ελλήνων συναγωνιστών προσβάλλοντας 

την μέχρι τώρα εργασία τους με αστοιχείωτες και ανυπόστατες κατηγορίες.  

 

ΕΠΕΙ∆Η  

1. όλα τα ανωτέρω αποτελούν «Νόσφιση εξουσίας»,  

2. προχωράει σε παράνομες και αυθαίρετες παρεμβάσεις, τροποποιήσεις και αρχαιρεσίες που 

φέρουν τον οργανισμό και τα μέλη σε ρίσκο,  

3. παρότρυνε τα μέλη να ακολουθούν και αυτά τις παρανομίες που χάραξε,  

4. προκαλεί συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, ηθική και υλική βλάβη στα μέλη με τα 

απαράδεκτα ψεύδη που προωθεί,  

5. δημιουργεί επικίνδυνα σενάρια και ποινικά κολάσιμες πράξεις που πλήττουν ανεπανόρθωτα την 

αξιοπιστία και την παρουσία του οργανισμού αλλά και των μελών του,  

6. είπε ψέματα στον Ελληνικό λαό για την περιουσία που είτε διαθέτει στα ταμεία του ο 

οργανισμός είτε είναι υπό την διαχείρισή του,  

7. δεν τήρησε τους όρους της πλήρους διαφάνειας,  

8. δεν διοίκησε τον οργανισμό με τους χρηστούς τρόπους και βάσει του καταστατικού,  

9. χρησιμοποιεί την αναγνωσιμότητα που του δόθηκε απλόχερα από τι ομάδες των ενεργών 

ελεύθερων Ελλήνων οι οποίοι μάχονται και υποστηρίζουν τις οικονομικές και αναπτυξιακές 

προτάσεις που τους αφορούν, για ίδιο όφελος και υστεροβουλία.  

10. προωθεί προσωπικές του πεποιθήσεις για ιστορικά πολιτικοκοινωνικά θέματα κτλ που δεν 

άπτονται επί της ουσίας του ρόλου που του δόθηκε, δηλαδή του Προέδρου ενός οργανισμού 

που θα παρείχε υποστηρικτικές υπηρεσίες και δημόσιες σχέσεις, που θα προωθούσε μελέτες 

και που θα ασκούσε εποπτικό ρόλο όπου θα κρινόταν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της όλης 

διαδικασίας χρηματοδότησης της Ελλάδος, Κύπρου και απανταχού Ελληνισμού, αλλά και 

μετέπειτα,  

11. διασπείρει διχόνοια, αμφιβολία, απελπισία στους Συνέλληνες που έχουν πιστέψει και έχουν 

υπογράψει τον συλλογικό μας αγώνα,  

 

∆ΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Οι ως άνω αναφερόμενες παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Προέδρου, ως και όσες 

μελλοντικά προκύψουν κατά παράβαση των Νόμων της ηθικής και των Νόμων του Κράτους, είναι 

σκόπιμες, δόλιες και αξιόποινες κακουργηματικές πράξεις προδοσίας του συλλογικού αγώνα και 

έναντι των άλλων μελών.  

Οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες στοιχειοθετούνται πλήρως, τόσο αντικειμενικά, όσο και 

υποκειμενικά, ως επικίνδυνες και φέρουν τον οργανισμό ενώπιον πολλαπλών κινδύνων. Σελίδα 13 

από 13  



ΕΠΕΙ∆Η  

Η περιουσία που προτάθηκε και δεσμεύτηκε από τον Αρτέμη Σώρρα στις διάφορες 

προτάσεις που κατατέθηκαν προς υλοποίηση, είναι δικαιωματικά πλέον περιουσία του Ελληνικού 

Λαού, αφού κατατέθηκαν ως περιουσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ των ανωτέρω προτάσεων και των 

πράξεων που συνοδεύουν αυτές, ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, να προκαλεί διάφορα 

κωλύματα, να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και των υποστηρικτικών 

δράσεων αυτού και να ΔΙΑΣΠΕΙΡΕΙ ψευδείς πληροφορίες οι οποίες θα παραμείνουν σε δημόσια 

ΘΕΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, προωθώντας την γενική και ειδική παραπληροφόρηση, προκαλώντας 

ακόμα περισσότερες δυσκολίες στο να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί με επιτυχία η πράξη που έχει 

προωθηθεί μέχρι σήμερα και που οι συμπολίτες μας με εμπιστοσύνη υποστήριξαν με κάθε κόστος 

και δυσκολία.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,  

ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ,  
α) για τις νόμιμες συνέπειες ΚΑΤΑ του Προσ. Προέδρου ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ για τα 

ανωτέρω αξιόποινα πραγματικά περιστατικά, ως τελέστηκαν από τον ίδιο και  

β) να τεθεί το θέμα προς ψηφοφορία καθώς επίσης να τεθεί το θέμα της αρχαιρεσίας όπως 

ανακοινώθηκε σε επιστολή του Γενικού Γραμματέα με ημ. 21/ 10/ 2014.  

Στη συνάντηση θα παραστούν δύο (2) δικηγόροι προς επικύρωση της τήρησης της νομοθεσίας και 

του καταστατικού. Η όλη συζήτηση θα ηχογραφηθεί καθώς επίσης θα κρατηθούν πρακτικά γραπτώς.  

Σε περίπτωση μη προσελεύσεως, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα κου Αλεξάντερ Ιωάννη: aleioannis@yahoo.gr.  

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει την παρούσα προς :  

1. τον ΜΚΟ ΕΙ-END που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αντήνορος αρ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα.  

2. Νικόλαο Γεωργαντζά αντιπρόεδρου της ως άνω ΜΚΟ οδός Αντήνορος αρ.24,  

3. Εμμανουήλ Ηλιάκη μέλους της ως άνω ΜΚΟ οδός Αντήνορος αρ. 24  

κοινοποιούμενο προς: κο Εμμανουήλ Λαμπράκη προσωρινού προέδρου της ως άνω ΜΚΟ  

Οδός Αντήνορος αρ. 24,  

Συγκοινοποιούμενα σχετικά έγγραφα:  

Σχετικό 1: Επιστολή - Πρόσκληση ημ. 15/ 10/ 2014 για έκτακτη Γ.Σ.  

Σχετικό 2: Εμαιλ από Ι. Αλεξάντερ προς τα Μέλη με επισυναπτόμενη επιστολή (Σχετικό 3)  

Σχετικό 3: Επιστολή - Απάντηση Αποδοχή Πρόσκλησης ημ. 22/10/ 2014  

Σχετικό 4: Καταστατικό ΕΙ-ΕΝD  

Σχετικό 5: Απόφαση ΔΣ για αντικατάσταση Αντιπροέδρου, 9/ 10/ 2012  

Σχετικό 6: Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, Αρ. 24089/ 2014 με ημ. 17/ 10/ 2014  

Σχετικό 7: Πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. 760/ 2014 και Αρ. μητρώου 480664 με ημ. 

05/ 11/ 2014  

Σχετικό 8: Πρακτικά παράνομης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ημ. 24/ 10/ 2014- Εις Νέα Υόρκη  

Σχετικό 9: Πρακτικά της συνάντησης, ημ. 03/ 10/ 2014- Εις Αθήνα  

Αποδοχή προς γνώση τους και δια τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το κείμενο της παρούσας 

στην έκθεση του επιδόσεως.  

Οι εξωδίκως δηλούντες  

Γιάννης Αλεξάντερ- Γ. Γραμματέας / Ταμίας Αρτέμης Σώρρας – Μέλος 


