ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ:

600 ∆ΙΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
28/09/2012
2,3 ΤΡΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
50 ∆ΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 ∆ΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
(ΤΧΣ)

100 ∆ΙΣ
ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΑΥΤΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΕΧΕΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ
680 ∆ΙΣ ΕΚΑΣΤΗ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

www.artemis-sorras.gr -

Προσωπική σελίδα του Αρτέμη Σώρρα
www.facebook.com/sorrasartemis

www.oramaellas.gr/600dis Πρόταση 600δις για την Ελλάδα

www.oramaellas.gr/dimoi -

Δόμηση Χρηματοδότησης Δήμων

www.oramaellas.gr/txs - T.X.Σ
www.alfeiospotamos.gr
www.energoi-ellhnes.blogspot.gr

www.alfeiospotamos.pblogs.gr
www.alfeiospotamos.blogspot.gr
www.endcyprusdebt.com

∆ΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ:
www.oramaellas.gr/polimesa

Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φώτο,
ηχητικά)

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ:
www.oramaellas.gr/trapeza-anatolis
Μετοχές Τράπεζας Ανατολής

www.spametadesma.blogspot.gr

910 ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟ
FACEBOOK ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΠΡΩΗΝ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
“ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
∆ΗΜΟΥ .............”
( + ο δήµος σας
π.χ. ΜΥΚΗΝΩΝ )

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ

Η ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 2005
ΚΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Η Προσφώνηση της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη στην Ορκωμοσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι αποκαλυπτική:
«Αναλαμβάνετε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια Πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις.
• Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί, με τη ψήφιση ενδεχομένως και της
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ,
• τα εθνικά σύνορα και ένα ΜΕΡΟΣ της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ θα ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ
χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της
ασφάλειας στην διευρυμένη Ευρώπη,
• τα δικαιώματα του ανθρώπου και του
πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα
μπορούν να προστατεύονται, αλλά και ίσως

και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων,
• πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει
προκλήσεις και θα δοκιμασθεί, από νέες
μορφές διακυβέρνησης».
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ;

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της
ΕΘΝΙΚΗΣ μας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ περιήλθε στην
κατοχή μας ως προϊόν μιας κληρονομικής σχέσης με τους ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ,
οι οποίοι μας το κληροδότησαν ως
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ, με τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ δηλαδή να το παραδώσουμε ΑΚΕΡΑΙΟ στους
απογόνους μας!
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με
το άρθρο 28 του Αστικού Κώδικα, το
είδος αυτό της περιουσίας μας «διέπεται από το ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ που
είχε ο κληροδότης όταν πέθανε και εξ

αυτού μας έρχεται η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.»
Κατά συνέπεια ακόμη και αν εμείς δηλώσουμε μη Έλληνες, το είδος της περιουσίας μας, ιδιωτικής και ΕΘΝΙΚΗΣ
που αποκτήσαμε ως ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
διέπεται από το ΔΙΚΑΙΟ των προγόνων μας
ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ
ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ! ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 600 ΔΙΣ $ ΗΠΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ 50 ΔΙΣ $ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. Τι πρόταση κατατέθηκε στην Κυβέρνηση από τον κ. Σώρρα και τι περιέχει αυτή;
Η πρόταση κατατέθηκε στην Κυβέρνηση, αρχικά μέσω του
Προξενείου της Αμερικής - Νέα Υόρκη, στη συνέχεια στάλθηκαν συμπληρωματικά άλλα σχετικά έγγραφα μέσω του
προξενείου του Καναδά - Οντάριο και στο τέλος δια χειρός
με πρωτόκολλο παράδοσης και εξώδικη αναφορά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΚΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
1.1 Εξαγορά του εξωτερικού δανεισμού, τελικό επιτόκιο 0 % (Αρχικώς 0,5 % μέχρι
να ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών ),
1.2 Χρηματοδότηση των νέων αναγκών, επιτόκιο 0 % (Αρχικώς 0,5 % μέχρι να
ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών),
1.3 Χρηματοδότηση των τραπεζών με αυστηρότερους όρους και επιτόκιο που
θα συμφωνηθεί,
1.4 Σε περιπτώσεις και σε συνδυασμό αν ζητηθεί με τις τράπεζες η Αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 %
εξαρτάται από τις περιστάσεις και το πλάνο βιωσιμότητας).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΤΛ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΑΡΕΣ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΚΤΟ.
2. Πως μπορεί ο φέρων ιδιοκτήτης να έχει τέτοια χρήματα;
Η εταιρεία ιδιοκτήτης των χρεογράφων έχει εμπορικό συμβόλαιο με το Αμερικανικό Δημόσιο και ειδικά με το Τμήμα Μεταφορών το όποιο χρωστάει στον δικαιούχο αυτά τα ποσά, για μεγάλα κρατικά έργα (τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το
χρεόγραφο). Η εταιρεία με τη σειρά της έχει ανέκκλητα μεταφέρει το δικαίωμα
διαχείρισης, χρήσης και κατοχής προς τον κ. Αρτέμιο Σώρρα.
Τα χρεόγραφα είναι αναρτημένα στις οθόνες του UCC1 του Αμερικάνικου US
Treasury.
3. Πως μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αληθινή και νόμιμη η πρόταση & ποιά
βήματα έγιναν μέχρι τώρα; Έχει ενημερωθεί το Αμερικανικό Δημόσιο για τη μεταφορά των χρεογράφων;
Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει πρώτα να ενημερώνει γραπτώς το
Αμερικανικό Δημόσιο όταν προτίθεται να μεταχειριστεί η να μεταβιβάσει τα χρεόγραφα αυτά για όποιες εμπορικές συναλλαγές αποφασίσει.
Η αδιαφιλονίκητη επικύρωση της εγκυρότητας των διεθνών συναλλαγματικών,
της πρότασης και των εγγράφων που συνοδεύουν, έχει προκληθεί από τον ίδιο
τον κ. Σώρρα για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει των παγκοσμίων
νόμων που διέπουν τέτοια θέματα και συγκεκριμένα δια μέσου τεσσάρων διαδοχικών επιστολών του, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με συστημένη αποστολή και με
πρωτόκολλα παραλαβής, προς τους άμεσα εμπλεκομένους (με ημερομηνία 12/
10/ 2012, 03/ 11/ 2012, 28/ 11/ 2012 και 6/ 11/ 2012) και συγκεκριμένα προς τους:
• Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, κ. Timothy Geithner,
• Τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου, της Αμερικής υπεύθυνο για τις πληρωμές (Offset Payments)
• Τμήμα Μεταφορών, κ. Raymond H. LaHood
• Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, κ. Mario Draghi
• Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Jose Emanuel Barroso
• ΔΝΤ, κα Christine Lagarde
• Ελληνική Δημοκρατία, τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό, τη Βουλή και τον Άρειο
Πάγο, και
• Τράπεζα της Ελλάδος
• Κυπριακή Δημοκρατία, τον Πρόεδρο, την Βουλή και τον Γ. Εισαγγελέα,
• Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Οι συναλλαγματικές έχουν κοινοποιηθεί με τους ανάλογους κωδικούς προς τον
οφειλέτη US Treasury και με καλή πίστη δήλωσε και ενημέρωσε ότι προτίθεται να

εκχωρήσει τα χρεόγραφα ως αντασφάλεια
για να επιτευχθεί χρηματοδότηση της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλο
και έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο για τυχών
ενστάσεις ή αντιρρήσεις από τον οφειλέτη.
Ο κος Σώρρας, ως ο πληρεξούσιος νόμιμος
δικαιούχος, ανέθεσε σε γνωστή δικηγορική εταιρεία στην Αμερική- Νέα Υόρκη, την
ενημέρωση προς το Αμερικανικό Δημόσιο
ως είθισται. Το εν λόγω δικηγορικό γραφείο,
ενεργώντας εκ μέρους του κου Σώρρα αλλά
και κατ’ εντολή του ιδίου για λογαριασμό
της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενημέρωσε για
όλες τις πράξεις που προέβλεπε να γίνουν
και ζήτησε εάν υπάρχουν αντιρρήσεις ή/και
ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα να ενημερωθεί αναλόγως.
Το δικηγορικό γραφείο στην Αμερική, ανέλαβε να ενημερώσει πλήρως το Αμερικανικό Δημόσιο για την όλη διαδικασία εκ
μέρους του κου Σώρρα και της Ελλάδος,
με τις ακόλουθες επιστολές:
1Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 12/ 09/ 2012
Η Πρώτη Επιστολή στάλθηκε στις
12.09.2012 όπου γίνεται αναφορά ότι ο κος
Σώρρας είναι ο πληρεξούσιος δικαιούχος
και περιγράφει όλους τους κωδικούς των
χρεογράφων όπως αυτά έχουν εκδοθεί και
όπου ανακοινώνει ότι ο ίδιος ανέθεσε σε
εταιρεία κηδεμόνα να καταθέσει σε λογαριασμό στην τράπεζα (και γίνεται αναφορά
για τις τράπεζες) με σκοπό την μετέπειτα
χρήση των χρεογράφων ως αντασφάλιση
για επικείμενο δανεισμό. Δόθηκαν είκοσι
(20) εργάσιμες ημέρες για ενστάσεις.
ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ.
2Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 03/ 10/ 2012
Αφού δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση μετά την πρώτη επιστολή, στις
03.10.2012 στέλνει νέα επικυρωμένη επιστολή όπου ανακοινώθηκαν οι κωδικοί των
ομόλογων που αποφάσισε ο Κος Σώρρας να
καταθέσει προς πίστωση της Ελλάδος και
της Κύπρου και παρατέθηκαν επικυρωμένα
πιστά αντίγραφα των χρεογράφων που θα
παραχωρούντο σε ειδικό κηδεμονευόμενο
λογαριασμό εις πίστωση και των δύο ξεχωριστά.
ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ/ ΕΝΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.
3Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 26/ 10/ 2012
Στις 26 Οκτωβρίου 2012 και αφού η Αμερικανική Κυβέρνηση δεν απέρριψε την πρόθεση ή/ και έφερε οιανδήποτε ένσταση να
προχωρήσει ο δικαιούχος στην κατάθεση
του χρεογράφου προς πίστωση της Ελλάδος και Κύπρου, ο κος Σώρρας προχώρησε
και υλοποίησε τη νόμιμη μεταβίβαση των
Χρεογράφων εις το όνομα και πίστωση της
Ελλάδος και της Κύπρου αντιστοίχως.
Στη συνέχεια ο ίδιος ανακοίνωσε και επικύρωσε προς την Αμερικανική Κυβέρνηση
ότι υλοποίησε την μεταβίβαση των έξι (6)
τεμαχίων Αμερικανικών χρεογράφων αξίας Εκατόν Δισεκατομμυρίων Δολαρίων
έκαστο, δηλαδή 600 Δις USD, εις το Όνομα
και την πίστωση της Ελλάδος και ενός τεμαχίου αξίας 48.926.500.000 USD για λογαριασμό της Κύπρου και ζήτησε / κάλεσε
την Αμερικανική Κυβέρνηση να ενημερώσει εάν είχε οιανδήποτε αντίρρηση ή/ και
ένσταση για αυτές τις μεταβιβάσεις και καταθέσεις των χρεογράφων και δόθηκε το
χρονικό διάστημα μέχρι της 2 Νοεμβρίου
2012.
ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΛΗΞΗΣ.
4Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 06/ 11/ 2012
Στις 06/11/2012 η Αμερικανική Δικηγορική
Εταιρία επικύρωσε εγγράφως ότι το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμία αντίρρηση
/ ένσταση / εμπόδιο σε αυτήν την επένδυση
/ δάνειο / μεταβίβαση των Αμερικανικών
Χρεογράφων, προς πίστωση και όφελος της
Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ!
Άρα, αφού δεν υπήρξε καμία ένσταση ή
και αντίρρηση από τους οφειλέτες προς
τον κ. Σώρρα και τις προθέσεις του για τον
επικείμενο δανεισμό και αφού έχει προβεί
σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται
από την παγκόσμια νομοθεσία, τα χρεόγραφα του θεωρούνται ως επικυρωμένα από
όλους τους εμπλεκομένους φορείς και ο
νόμιμος δικαιούχος κος Σώρρας, η Ελλάδα
και η Κύπρος μπορούν με άνεση και νόμιμα
να προχωρήσουν στην κατάθεση του χρεογράφου Αμερικανικού Δημοσίου στους
δημόσιους λογαριασμούς τους και να προχωρήσουν στην «αυτόματη ρευστοποίηση»
χωρίς κανένα πρόβλημα, έχοντας υπόψη
την λειτουργία του «ποσοστιαίου χρηματοοικονομικοπιστωτικού συστήματος» ή όπως
αλλιώς λέγεται, του «fractional banking
system».
Επίσης, βάσει του παγκόσμιου κανόνα «Bona
Fide Transferee & Holder in Due Course» «Καλή τη πίστει εκδοχέας» - Ο παραλήπτης,
αφού έπραξε όλα τα νόμιμα ο δικαιούχος
προς όφελός του, μπορεί να προχωρήσει
στην υλοποίηση της πράξης χωρίς να φέρει
οιονδήποτε βάρος ή πρόβλημα.
Βάσει των πιο πάνω έχουν συμβεί τα ακόλουθα:
• ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12/ 09/ 2012,
• Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
• Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗ, ΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟ ΣΩΡΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ!
4. Τα χρεόγραφα που αφορούν την Ελλάδα,
βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ως εγγύηση
και όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε
Κηδεμονευόμενο λογαριασμό (Custodial
Account) στο όνομα της Ελλάδος κάτω
από την εποπτεία του Κηδεμόνα (εταιρεία
που ανέλαβε την εποπτεία και την μεταφορά των χρεογράφων όταν απαιτηθεί) - Με
αυτόν τον τρόπο κανένας δανειστής ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ να προκαλέσει πτώχευση της Ελλάδος εάν η χώρα αδυνατεί να πληρώσει
κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή.
Ο Κηδεμόνας, είναι υπεύθυνος στο να μεταφέρει τα χρεόγραφα που βρίσκονται υπό
την κηδεμονία του στην τράπεζα που προαναφέρθηκε, ελεύθερα βαρών προς τον
νέο δικαιούχο κατ’ εντολήν του πελάτη του.
Ανά πάσα στιγμή αποφασίσει η Κυβέρνηση,
χωρίς να προβεί σε οιονδήποτε περαιτέρω
έλεγχο αν το θελήσει (αφού όλες οι νόμιμες
ενέργειες έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο
τον δικαιούχο όπως αναφέραμε πιο πάνω),
μπορεί να καταθέσει στους λογαριασμούς
της δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέο
ελεύθερο πάγιο, όπως εξάλλου κάνει με όλα
τα άλλα αξιόγραφα που διαχειρίζεται, και
μπορεί άνετα να προβεί στην ρευστοποίηση δια μέσου του κρατικού συστήματος
της.
Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα είδος ρίσκου αφού όλα
έχουν γίνει νομότυπα και υπάρχουν τα
πάντα με αποδεικτικά στοιχεία.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΠΡΙΝ, ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΔΕΝ
ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΡΙΣΚΟ.
5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
28.09.2012 Επιστολή κοινοποιούμενη προς
όλους τους Κρατικούς Φορείς από τον Αρτέμη Σώρρα για την γνωστοποίηση της κατάθεσης της πρότασης χρηματοδότησης
όπως αυτή κατατέθηκε στο προξενείο της
Ελλάδος στην Νέα Υόρκη.
04.10.2012 Το υπ. Οικονομικών κυκλοφορεί μια γενική ανακοίνωση ως εξής:
«Ουδεμία πρόταση, προσφορά ή ενημέρωση έχει γίνει στο υπουργείο και στην
κυβέρνηση γενικότερα, σε σχέση με τα
φημολογούμενα 600 δισ. ευρώ, τα οποία
υποτίθεται ότι έχουν συγκεντρωθεί για να

επενδυθούν στην Ελλάδα.
Τη στιγμή που καταβάλλεται μια τιτάνια
προσπάθεια για να κλείσουμε ένα πακέτο
δαπανών 11,5 δισ. ευρώ και να εξασφαλίσουμε την επόμενη δόση του δανείου των
εταίρων μας, οποιαδήποτε πληροφορία
«ανακάλυψης θησαυρών» που προσφέρονται για την αποπληρωμή των χρεών μας,
μόνο ως αστείο μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Επειδή, όμως, ο ελληνικός λαός έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει αιματηρές θυσίες για να βγούμε από την κρίση,
θα ήταν συνετό οι διάφοροι χρυσοθήρες να
επιδεικνύουν τουλάχιστον μια στοιχειώδη
σοβαρότητα, ανακοίνωση άσχετη με την
πρόταση, που όμως κατάφερε να θολώσει
τα νερά και να σπείρει λανθασμένες εντυπώσεις».
01.10.2012 - ΒΡΑΒΕΥΣΗ: Η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών αποφασίζει να βραβεύσει
τον Αρτέμη Σώρρα ως εθνικό ευεργέτη σε
εκδήλωση που οργάνωσε στα Γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
03.10.2012 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ: Ο Αρτέμης Σώρρας, προσκλήθηκε
στην Λέσχη Αθηνών για γεύμα και να συζητηθεί η πρότασή χρηματοδότησης. Εκεί
παρευρέθηκαν λειτουργοί του στενού περιβάλλοντος του κ. Σαμαρά οι οποίοι είπαν
ότι ο πρωθυπουργός είναι θετικός και πρότειναν να κανονιστεί ένα ραντεβού μαζί του
για να δουν τις διαδικασίες που χρειάζονται
για να κατεβούν τα χρήματα. Μόλις όμως
άκουσαν και τους δύο όρους που έχει βάλει
ο κ. Σώρρας, δηλαδή, α) λογιστικός έλεγχος του χρέους και β) απόδοση ευθυνών
σε όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα
από το 1974 και μετά, τότε άρχισαν να προβληματίζονται. Δεν συμφώνησαν με τους
όρους!
17.10.2012 Εξώδικα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρ. Ελλάδος:
Ο κος Σώρρας αποστέλλει εξώδικα, τέσσερα
τον αριθμό, προς την ελληνική κυβέρνηση,
το υπουργείο Οικονομικών και την τράπεζα
της Ελλάδας (έχουν όλα κοινοποιηθεί στο
ελληνικό κοινοβούλιο και τον εισαγγελέα
του Άρειου Πάγου).
02.11.2012
Επιστολή- Απάντηση από
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊμαράκη
Προς τον κ. Σώρρα ως εξής:
«Πρόεδρος Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης Σε απάντηση της από 2/11/2012 εξωδίκως αποσταλείσης αιτήσεώς σας, σας γνωρίζω ότι τα θέματα στα οποία αναφέρεστε
δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο».
Ο κ. Σώρρας απευθύνθηκε την ίδια μέρα
στον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα,
ο οποίος με την σειρά του απάντησε ως
εξής:
02.11.2012 «Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών:
Διαβίβαση αιτήματος προς (Γ. Προβόπουλο
Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Μαστρόκαλο Αν. Γ. Διευθυντή ΟΔΔΗΧ, 23η Δ/νση Γ.
Λογιστηρίου του Κράτους). Σας διαβιβά-

ζεται αρμοδίως το αίτημα που επιδόθηκε
στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Χρήστος
Γεώργιος Σκέρτσος Διευθυντής Γραφείου
Υπουργού Οικονομικών».
Ο Αρτέμης Σώρρας μετά από αυτό, απέστειλε εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών
κ. Στουρνάρα στο οποίο απαιτεί να έχει μια
απάντηση. Ουδεμία όμως ενέργεια έγινε
έκτοτε αλλά ούτε και δόθηκε ΠΟΤΕ οποιαδήποτε απάντηση από την πλευρά του Υπ.
Οικονομικών και της Τρ. Ελλάδος.
16.11.2012 Ακολουθεί η Εξώδικη Δήλωση
Διαμαρτυρίας προς την Γενική Κυβέρνηση,
19.11.2012 Κοινοποίηση προς κκ. Γεώργιο
Προβόπουλο & Βασίλη Μαστρόκαλο &
23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους,
28.11.2012 Μηνυτήρια Αναφορά με αρ ABM
Δ2012/4526 από τον Αρτέμη Σώρρα για 		
- Εσχάτη Προδοσία
- Κακουργηματική Απιστία
- Παράβαση Καθήκοντος
Εναντίον των
• Αντωνίου Σαμαρά- Πρωθυπουργός
• Ευάγγελου Βενιζέλου- Αρχηγός συγκυβερνώντος κόμματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
• Φώτη Κουβέλη - Αρχηγός συγκυβερνώντος κόμματος (ΔΗΜ.ΑΡ.)
• Ιωάννη Στουρνάρα- Υπουργός Οικονομικών
• Κάρολου Παπούλια- Πρόεδρος της Δημοκρατίας
• Απάντων των Ελλήνων Βουλευτών
• Παντός άλλου υπευθύνου
30. 11. 2012 Γίνεται επίσης Αναφορά προς
τους κκ. • Πρόεδρο του Αρείου Πάγου & Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
16.11.2012 Ο κ. ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ
Έγκληση ΕΝΑΝΤΙΟΝ του Διοικητή Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Προβόπουλου και του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ζερβουδάκη
για συκοφαντική δυσφήμιση που αφορούσε την
αναγγελία από 4/10/2013 της Τράπεζας Ελλάδος
σχετικά όπως αναφέρεται, τον ισχυρισμό για την
προσφορά των 600 δις δολ. (βλ. παραπάνω) και
το «ΕΘΝΟΣ» για συναυτουργία στην δυσφήμιση.
Αναλυτικά:
• Μήνυση του κ. Αρτέμη Σώρρα κατά: ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, &
• ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ως εκδότη, νόμιμου εκπροσώπου και Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.»,
• ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ως εκδότη και Διευθύνων
Σύμβουλου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ
Α.Ε.»,
• Αθανάσιου Τσεκούρα ως διευθυντή της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», Χαράλαμπου Παπαδάκη Αρχισυντάκτη της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,
• Βίβιαν Μπενέκου συντάκτριας του επίμαχου
άρθρου.

28.06.2013 Δίκη κατόπιν μηνύσεως του
Αδώνιδος Γεωργιάδη για το θέμα αυτό Κατά
του Αρτέμη Σώρρα και ΑΘΩΩΣΗ αυτού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κάθε ‘Έλληνας Πολίτης έχει το δικαίωμα
να γνωρίζει για αυτές τις υπέρμετρες προσπάθειες που γίνονται για την απεμπλοκή
από τα μνημόνια της ντροπής, τα δανεικά
και τις τοκογλυφικές πράξεις έναντι τρίτων για να έχουμε μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία.
1. Δεν ζητήθηκε καμία χρηματική ανταλλαγή για την εκχώρηση.
2. Δεν ζητήθηκε να δοθούν ομόλογα (ως
εξασφάλιση) πριν να μεταφερθούν οι τίτλοι,
ελεγχθούν και ρευστοποιηθούν και τα χρήματα βρίσκονται ήδη στο λογαριασμό που
είναι έτοιμα προς χρήση,
3. Δεν ζητήθηκε να δοθούν επιπρόσθετες
εξασφαλίσεις για να ισοσταθμιστεί η σημερινή χαμηλή αξία των ελληνικών και κυπριακών ομολόγων και γίνεται ανταλλαγή 1:1
και όχι 1:6 όπως γίνεται με τους σημερινούς
τοκογλύφους δανειστές μας,
4. Δεν ζητήθηκε ανταλλαγή και δέσμευση
κρατικών πόρων, εδαφικών, συνοριακών,
κρατικών ιδιοκτησιών κτλ.

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΟΜΩΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΚΑΙ
ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΡΙΘΕΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΞΙΑΣ 2,3 ΤΡΙΣ

Eίναι πλέον πασιφανές ότι η Χώρα μας
βρίσκεται σε ένα συνεχές μαρασμό και
υπάρχει άμεση ανάγκη ανεύρεσης μιας βιώσιμης λύσης, η οποία θα προστατεύει τη
χώρα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική
και εδαφική της κυριαρχία και ακεραιότητα, θα προστατεύονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών τα οποία
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ο Δήμος καλείται να κάνει κάθε πιθανή
ενέργεια και προς κάθε κατεύθυνση για να
βρεθούν άμεσα λύσεις για να απεμπλακούμε από τα μνημόνια της ντροπής ώστε να
ξεκινήσουμε μια υγιή αναπτυξιακή πορεία
προς την πρόοδο και την ευημερία. Ο Δήμος
μπορεί να συνδράμει στο να γίνει η κάθε περιοχή ο πιο όμορφος, ενεργός, κερδοφόρος
και δημιουργικός Δήμος, που να είναι ισχυρό
βοήθημα προς τον Πολίτη, αλλά και κατ’ επέκταση για όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει
Έλληνας στο παγκόσμιο στερέωμα .
Κάθε χώρα, έχει δικαιώματα να αιτηθεί προς
τα παγκόσμια ταμεία ούτως ώστε να λάβει
χρήματα για υλοποίηση έργων, κατόπιν μελετών και αφού καταθέσει την αντίστοιχη
εξασφάλιση. Αυτό είναι αναπόσπαστο δικαίωμα όλων των χωρών να το πράξουν,
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ελληνικός
Δήμος λόγω Καλλικράτη, αποτελεί μια
ανεξάρτητη κρατική νομική οντότητα και
αναγνωρίζεται και έχει δικαιώματα να αιτηθεί στα Παγκόσμια Ταμεία, ως ο Φορέας
σε συνδυασμό βέβαια με όποιον μπορεί
να προσφέρει την αντίστοιχη περιουσία,
θα πρέπει να έχει μελετήσει τα έργα και να
έχει και τον απαραίτητο κλειδάριθμο για να
αιτηθεί.
Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με ομάδα πολιτών,
κατά τη διάρκεια του έτους 2013 μελέτησαν
και εκπόνησαν 325 αναπτυξιακές μελέτες
για έργα υποδομών, ανθρωπιστικών και
κοινωνικών παροχών και επενδυτικών αναπτυξιακών έργων σε όλους τους Δήμους της
χώρας.
Οι μελέτες αυτές συνοδεύονταν και συνδυ-

άστηκαν με την εμπράγματη εξασφάλιση/
εγγύηση περιουσία από το χαρτοφυλάκιο
του Αρτέμη Σώρρα και έχοντας σκοπό την
υλοποίηση έργων στους Δήμους, χωρίς να
επιβαρύνεται με οποιοδήποτε βάρος ο Δήμος/ Δημόσιο.

Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με τον Νέστωρ Οσάριο,
γεν. οικονομικό δ/ντή του ΟΗΕ.

Δεν πρόκειται για δανεισμό, αλλά για δόμηση χρηματοδότησης με συγκεκριμένη μορφή για αναπτυξιακά πακέτα που αφορούν
κοινωφελείς δράσεις και ενέργειες, έργα
ανταποδοτικής μορφής καθώς και εξαγορά
των κόκκινων δανείων και των οφειλών προς
το Δημόσιο, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Ο τρόπος υλοποίησης είναι πολύ απλός:
Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να προβεί στην
ανεύρεση επενδυτών που να έχουν την δυνατότητα, να προσφέρουν εμπράγματες εγγυήσεις/ εξασφαλίσεις για να δομηθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση
έργων στο Δήμο. Αυτή η απόφαση πρέπει να
έχει διάρκεια και να μην αλλάζει κατά περίπτωση, διότι ο Δήμος το μόνο που θα κάνει
είναι να αιτηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο του πως θα πρέπει αυτό να είναι στοιχειοθετημένο για να αναγνωρίζεται από το
«Ταμείο» στο οποίο θα κατατεθεί το αίτημα.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, αφού έχει την
εξουσιοδότηση του Δήμου του, καταθέτει
Αίτημα - Πληρεξούσιο στον Αρτέμη Σώρρα,
που είναι ένας εν δυνάμει εγγυητής, να προ-

βεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, να δεσμεύσει
δικιά του περιουσία, να καταθέσει μελέτες
που αφορούν τον Δήμο και να καταθέσει
αίτημα υπέρ του Δήμου και του Ελληνισμού
γενικότερα για να πιστωθούν τα χρήματα
προς υλοποίηση των έργων. Και δηλώνει
επίσης, ότι όταν τα χρήματα θα κατέβουν και
είναι έτοιμα προς εκταμίευση, τότε και μόνο
τότε, θα κατατεθούν συγκεκριμένες μελέτες
οι οποίες θα πρέπει όπου κρίνεται αναγκαίο,
από το Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και
έγκριση. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα που
θα υλοποιηθούν, τα μεν έργα υποδομής θα
μεταφερθούν ως δωρεά άμεσα στο Δήμο
και θα ολοκληρωθούν βάσει της Ελληνικής
νομοθεσίας και τα δε αναπτυξιακά έργα θα
μεταφερθούν σταδιακά στον Δήμο, αφού
έχουν αποπληρωθεί όλα τα βάρη από το ταμείο που θα έχει δημιουργήσει για τον ειδικό
σκοπό αυτό, ο Αρτέμης Σώρρας.
Άρα, χωρίς ο Δήμος / Δημόσιο να επιβαρυνθεί με οιονδήποτε τρόπο, πριν ή / και
μετά την εκταμίευση, μπορούν αν γίνουν
όλα τα έργα που θα κριθούν ως αναγκαία
για την κάθετη και ολική ανάπτυξη στον
εκάστοτε Δήμο.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν’ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ:
• Να υλοποιηθούν τα έργα αυτά στους Δήμους.
• Να δημιουργηθεί αειφόρος ανάπτυξη, υλική
αλλά και πνευματική,
• Να γίνει επανέλεγχος ιδιωτικών χρεών των
πολιτών, ν’ αναχρηματοδοτηθούν άτοκα όλες
οι οφειλές προς τις τράπεζες και το Δημόσιο,
επαναφέροντάς τις σε υγιή, ανεκτά και αποδεχτά όρια.
• Να αναχρηματοδοτηθούν τα κόκκινα δάνεια
των νοικοκυριών προς τις τράπεζες και οι
οφειλές προς την Κυβέρνηση, με 0 % επιτόκιο,
35 χρόνια αποπληρωμής και 2 χρόνια περίοδο
Χάριτος.
• Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και
να πολεμηθεί στη βάση της η ανεργία,
• Να βοηθηθούν και να επανενταχθούν στην
ενεργή κοινωνία οι άπορες οικογένειες,
• Να αποφευχθούν οι αυτοκτονίες,
• Να δημιουργηθεί πρόνοια ευνοϊκής μεταχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της
τρίτης ηλικίας,
• Να επιτευχθεί δωρεάν υγεία υψηλών προδιαγραφών,

• Να αναβαθμιστεί η Ελληνική παιδεία, να γίνουν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες
τις ηλικίες έτσι ώστε ο Έλληνας να μαθαίνει νέα
επαγγέλματα, νέες προοπτικές και δεξιοτεχνίες με απώτερο σκοπό να συμμετέχουν ως δημιουργικοί και παραγωγικοί πολίτες στο Δήμο
τους,
• Να διασφαλιστούν οι παροχές προς την τρίτη
ηλικία,
• Να περιοριστεί η υπογεννητικότητα των Ελλήνων,
• Να παραχθεί χαμηλού κόστους ενέργεια και να
χρηματοδοτηθούν προγράμματα καινοτομίας,
τεχνολογίες,
• Να καθαριστεί η γάγγραινα που ονομάζεται
αστικά και βιομηχανικά απόβλητα,
• Να απαγορευτούν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα
και οι τοξίνες που επιβαρύνουν τον οργανισμό
& να αναπτυχθούν οι τοπικοί βιολογικοί σπόροι,
• Να εξασφαλισθεί και διανεμηθεί καθαρό νερό,
απαλλαγμένο από δηλητήρια και τοξικά, σε
κάθε περιοχή του Δήμου και ν’ απαλλαγούμε
από τους ρύπους και τις ατμοσφαιρικές μολύνσεις,
• Να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα δίκτυα μεταφοράς ύδατος, ενέργειας, φυσικού
αερίου και να μειωθεί κάθετα το κόστος λειτουργίας και διαβίωσης των πολιτών,
• Να παραχθεί και να δοθεί οικονομική προσιτή
στέγαση, οικονομικά είδη ρουχισμού και γενικά το κόστος διαβίωσης θα περιοριστεί στο
ελάχιστο,
• Να χρησιμοποιηθεί με σύνεση ο ορυκτός
πλούτος υπέρ των Ελλήνων,
• Να εξασφαλιστεί υγιής και αειφόρος ανάπτυξη
σε αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία,
τρόφιμα και η άμεση προώθηση των προϊόντων στο λιανεμπόριο χωρίς δυσκολίες,
• Να ενισχυθεί η βιομηχανία, βιοτεχνία και οι
εξαγωγές και να μειωθούν οι εισαγωγές.

Μπορούμε με συλλογική προσπάθεια,
να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, στο να
γίνει η περιοχή μας ο πιο όμορφος,
ενεργός, κερδοφόρος και δημιουργικός Δήμος που θα στοχεύει στην ευδαιμονία των Δημοτών του αλλά και
του απανταχού Ελληνισμού !
Οι Δημότες κάθε Δήμου δικαιούνται
να καταθέσουν εγγράφως αίτημα στο
δήμο τους για: Αναζήτηση-Εξεύρεση
επενδυτών.

Η ΜΕΤΟΧΗ ΜΑΜΟΥΘ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ 680 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Όλοι έχουμε ακούσει την ιστορία που αναδείχθηκε μέσα από εκπομπή το 2011με την
«Τράπεζα της Ανατολής» ή αλλιώς «Banque
D’ Orient», ένα σκάνδαλο τρισθεόρατων διαστάσεων που αναδείχθηκε από τον Αρτέμη
Σώρρα που είναι κάτοχος μετοχών της τραπέζης. Λίγα λόγια για το Ιστορικό χρονικό και
τη Συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος
Η τράπεζα είχε ιδρυθεί το 1904 από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (50 %) και την Εθνική
Τρ. Γερμανίας (50 %) και απορροφήθηκε το
1932 από την Εθ. Ελλάδος. Το κεφάλαιο ήταν
σε Χρυσά Γαλλικά Φράγκα. Κατά τα χρόνια
λειτουργίας της είχε καταστεί σε μια υπερδύναμη, με καταστήματα σε τρεις ηπείρους,
Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Ήταν η μόνη τράπεζα η οποία συναλλασσόταν κάτω από τον
κανόνα του χρυσού. Η Τράπεζα γίγαντας, με
τη σκέψη ότι ήταν ελληνική, αιχμαλώτισε
τόσο τις καρδιές των Ελλήνων της διασποράς τόσο τον τεράστιο πλούτο που διέθεταν
στο εξωτερικό. Όμως στην πραγματικότητα
και αυτή η τράπεζα όπως όλες οι άλλες δεν
είναι Ελληνική, είναι και αυτή ένα ακόμα παρακλάδι της οικογένειας Rothschild και των
όμοιών τους, που με πάγια τακτική κερδοσκοπούν εξ’ ονόματος της πτώχευσης των
Λαών και των Κρατών τους. Σημειώτεον, ότι
κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου, τα κεφάλαια της Ανατολής χρηματοδότησαν τον Χίτλερ και τους Γερμανούς που
πολέμησαν κατά της Ελλάδος!
Τα ακίνητα της δε, ήταν μεγάλης αξίας και
πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ακίνητο
στην οδό Σοφοκλέους 6 (Αθήνα πρώην Χρηματιστήριο Αξιών), ήταν τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Ανατολής (ιδιόκτητο), το
ακίνητο στην οδό Πανεπιστημίου που στεγάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πολλά ακίνητα (οικόπεδα και κτήρια) που περιλαμβάνονται στο τρίγωνο Πανεπιστημίου-ΑιόλουΣοφοκλέους αλλά και αλλού ήταν ιδιοκτησία
της Ανατολής!!!
Κατά την απορρόφηση, αποφασίστηκε
με ΦΕΚ 277 / 12.7.1904 (Τόμος Ι. Φύλλο 2),
ότι τα κεφάλαια που ήταν σε χρυσό δεν θα
μεταβιβάζοντο στην Εθνική γιατί δεν αποτελούσαν υποχρέωση τρίτων και μετά την
εκκαθάριση, θα αποδιδόταν το αναλογούν
ποσό προς τους μετόχους. Το κεφάλαιο-χρυσός, μεταφέρθηκε για ασφάλεια στην Εθνική τρ. Γαλλίας σε ένα έντοκο λογαριασμό με

7% επιτόκιο μέχρι την τελική εκκαθάριση. Η
εκκαθάριση δεν περατώθηκε ΠΟΤΕ και τα
κεφάλαια έκαναν φτερά δια μέσου δαιδαλωδών πράξεων διοχετεύτηκαν σε όλες τις κύριες τράπεζες του πλανήτη, ενεχυριάστηκαν
και δημιούργησαν παρανόμως πλασματικές
αξίες υπέρ τρίτων, χρησιμοποιηθήκαν για
κατασκευές έργων υπέρ ιδιωτικών εταιρειών- συμφερόντων των ιδίων κτλ. Μέχρι πρότεινος, κάποιες μετοχές ήταν ενεργές ακόμα
και στο χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά καλύπτοντο από το τραπεζικό απόρρητο!
Ο Αρτέμης Σώρρας, είναι κάτοχος πακέτου
μετοχών. Το 2011, κάλεσε δύο καθηγητές της
οικονομίας, τον Δρ Θ. Καρυώτη (University
of Maryland) και τον Δρ Ν. Γεωργαντζά
(Fordham University NY) να αξιολογήσουν
τη σημερινή αξία της μετοχής έναντι του κατατεθειμένου κεφαλαίου- χρυσού που είναι
δεσμευμένο με τον προθεσμιακό εγγυημένο
λογαριασμό και τα πορίσματα έδειξαν αξία:
680 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ + ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ + ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
• αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματική αξία της πραγματικής κινητής και ακίνητης περιουσίας της
τράπεζας
• ατράνταχτα στοιχεία όπου φαίνεται
ποιες τράπεζες, δια μέσου δαιδαλωδών
τακτικών, στο παγκόσμιο στερέωμα έχουν
χρηματοδοτηθεί και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τα κεφάλαια και τα πάγια
ή και τα κεφάλαια που παράχθηκαν σε παράλληλους λογαριασμούς και εγγυήσεις
από τον πλούτο της Τραπέζης της Ανατολής,
• αδιαφιλονίκητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη και αξία των μετοχών
όπως επίσης ότι η τράπεζα είναι σε ισχύ και
λειτουργεί κρυφά και παράλληλα στο εμφανές τραπεζικό κατεστημένο, κάτω από
διαφορετικά ονόματα,
αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας
τη συνεχή προγραμματισμένη κλοπή και
προδοσία και το απόλυτο κακό που έχει έλθει αντιμέτωπος ο πλανήτης μας από τις τακτικές των ιδίων τραπεζών και των τακτικών
τους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΥΟ
ΜΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
11.03.2011 Εξώδικο από τον Α. Σώρρα προς
την Εθνική για παράδοση στοιχείων εκκαθάρισης
21.03.2011 Αίτημα προς την τρ. Ελλάδος
όπου ζητήθηκαν στοιχεία για την εκκαθάριση.
07.08.2011 ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Ο Α. Σώρρας
προσφέρει δωρεά 8 μετοχών προς 2 ΜΚΟ
με τον σκοπό την αναχρηματοδότηση του
ελληνικού χρέους και την αναδιάρθρωση
της οικονομίας.
25.08.2011 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ:
Δ.Ο.Υ. αρ. πρωτ. 20459/25-08-2011
13.10.2011 ΔΟΥ Πατρών φορολογεί την δωρεά με 0,5 %, 8 τμχ x 680 δις = 27 Δις Ευρώ
(Πρωτ. Αρ. 21321)
16.12.2011 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ κατά ΕΘΝΙΚΗΣ: Η αίτηση εκδικάζεται
στις 23/03/2012 και στις 04/07/2012 εκδίδεται επίσημα η απόφαση (6341/04.07.2012),
όπου το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
με την απόφασή του 6341/2012 αναγνωρίζει
ότι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής (σε
χρυσά Γαλλικά Φράγκα) έχουν ακυρωθεί και
μετατραπεί σε χρεωστικά ομόλογα και έχουν
χαρακτήρα χρεογράφου – αξιόγραφου, υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα να παραδώσει
στους αιτούντες όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την εκκαθάριση, που
δεν έγινε ποτέ, από το 1932 μέχρι σήμερα
(καθώς όλα θα έπρεπε να είναι δημοσιευμένα στον τύπο και σε Φ.Ε.Κ.) και τέλος υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα να παραδόσει
στους ενδιαφερόμενους όλα τα οικονομικά
στοιχεία από το 1931 έως και το 1938 ανά
εξάμηνο (τα οποία επίσης έπρεπε να δημοσιεύονται). Σημαντικό σκέλος της απόφασης
είναι επίσης το ότι ζητάει να παραδοθούν και
όλα τα στοιχεία του αλληλόχρεου λογαριασμού με ετήσιο επιτόκιο 7% που αφορά το
παθητικό των μετοχών από την 01/01/1933
έως και σήμερα.
10.02.2012 ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΣΔΟΕ: Αποστολή
εξώδικου για την είσπραξη του φόρου των
27 δις ευρώ, καθώς καμία ενέργεια δεν είχε
γίνει μέχρι τότε (αλλά ούτε έως και σήμερα)
από την πλευρά του κράτους προς είσπραξη

της οφειλής.
Συζητείται το θέμα στην Ελληνική Βουλή,
όπου επικυρώνεται για ακόμα μια φορά η
ισχύ και η αξία της μετοχής και το θέμα που
αφορά το φόρο των 27 Δις Ευρώ όπως προκύπτει από τη δωρεά που κατατέθηκε από
τον ίδιο.
Μετά το κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου επικυρώθηκε η αδιαμφισβήτητη νομή και κατοχή του αξιογράφου, ότι είναι έγκυρα και
σε ισχύ και επιβεβαίωσε την αξία των αποθεμάτων ως 680 ΔΙΣ ευρώ έκαστη μετοχή
και παράλληλα επιβεβαίωσε τη συνολική
φορολογική αξία ύψους 27 Δις. Ευρώ, ο Υπ.
Οικονομικών απήντησε εγγράφως ότι ο δεδηλωμένος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί
από τον δωρεοδόχο κ. Αρτέμη Σώρρα.
30.03.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
«Ο φόρος μπορεί να πληρωθεί με ρευστό ή/
και επιταγές».
04.07.2012 ΔΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ:
Το Δικαστήριο διατάζει την Εθνική να παραδώσει τα αρχεία της εκκαθάρισης. Μέχρι
σήμερα, η Εθνική ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΑΝΕΝΑ
ΤΕΤΟΙΟ ΑΡΧΕΙΟ.
23.07.2012 1ο ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ: Ζητείται η συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας
με την απόφαση 6341/2012 του δικαστηρίου.
27.07.2012 2ο ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ:
Όπως πιο πάνω.
30.07.2012 3ο ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ:
Όπως πιο πάνω.
13.10.2012 Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν
προχώρησε στη συνέχεια να εισπράξει το
φόρο από την αξία του ιδίου χρεογράφου,
όπως εξάλλου κάνει με τις περιουσίες όλων
των Ελλήνων όταν διεκδικήσει το φόρο, ο
Αρτέμης Σώρρας στέλνει εξώδικο και ζητά
από το Δημόσιο να εισπράξει το φόρο.
Η δικαστική υπόθεση εναντίον της Εθνικής
Τράπεζας, παρόλο που πήρε πολλές αναβολές ή/και ακυρώσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη. Στην ουσία έχει αποδειχθεί ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ότι ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και
τώρα ο Α. Σώρρας προχωράει σε ασφαλιστικά μέτρα για το να επιβληθεί Δικαστική
Εντολή να γίνει ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες παρουσία επόπτη
του ενάγοντος.

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)
100 ΔΙΣ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Χ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
νικών Τραπεζών έγινε κυρίως (σε ποσοστό 90
%) σε αλλοδαπές εταιρείες (πολλές των οποίων είναι υπεράκτιες (offshore) αγνώστων και
εν πολλοίς υπόπτων μετοχικών συμφερόντων, κατά παράβαση του Ν.4261/2014 αρ.
14 και μάλιστα σε τιμές μικρότερες της τιμής
κτήσεων τους, ενώ γνώριζαν την διαρκώς
εντεινόμενη κακή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας (Ελληνική Οικονομία δεν
είναι μόνον οι Τράπεζες) την διόγκωση του
δημοσίου χρέους (το οποίον με τον συνεχή
και με αδιαφανείς διαδικασίες δανεισμό με
τοκογλυφικούς τόκους συνεχώς μεγαλώνει),
την λήψη νέων επώδυνων, δυσβάστακτων
απαράδεκτων και εν πολλοίς παρανόμων
μέτρων σε βάρος των ανυποψίαστων Ελλήνων που οδηγούνται στη δουλεία και σε κατάσταση που θυμίζει κατοχή, που επιβάλλεται σιγά-σιγά όχι δια της βίας και με τα όπλα,
αλλά με την λήψη οικονομικών μέτρων σε
βέβεαιο πνιγμό και που θα οδηγήσουν μετά
βεβαιότητας η εμπράγματη ακίνητη και κινητή περιουσία των Ελλήνων να αλλάξουν
χέρια και να περιέλθουν από τα χέρια των
Ελλήνων στα χέρια των πάσης φύσεως ξένων κατακτητών!
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΤΧΣ
αποτελεί τον πλήρη εμπαιγμό του Ελληνικού
Λαού από αυτούς που «μελέτησαν» την πρόταση και εισηγήθηκαν όλες τις διατάξεις του
σχετικού νόμου, αυτών που τα συνέταξαν
και κυρίως αυτών που τα ψήφισαν οι περισσότεροι εκ των οποίων ούτε καν μπήκαν στο
κόπο να τα διαβάσουν.
Από τις πράξεις αυτές, ήδη καταγράφονται
ζημιογόνες ενέργειες του Ταμείου που οδήγησαν στην απώλεια (11,3 + 2,3 = ) 13,6 δις
και που αυτό θα μεταφερθεί ως ζημία στους
Κρατικούς ισολογισμούς με τη λήξη του! Και
οι διοικούντες του Τ.Χ.Σ., αφού αποδέχτηκαν
ότι απέτυχε το μέτρο για να αποποιηθούν
των ευθυνών τους, «σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος» δήλωσαν ότι: «οι αναφερόμενες
ζημίες από τα Warrants είναι καθαρά λογιστικές ίσες με τη χρηματιστηριακή αξία των
Warrants»!
Ο Έλληνας ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ στις 15/ 5/
2014 κατέθεσε επίσημη προσφορά-πρόταση στο Τ.Χ.Σ. η οποία κοινοποιήθηκε στον
Υπουργό οικονομικών, στον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
καταθέτοντας το ΔΙΠΛΑΣΙΟ της χαμηλότερης τιμής δηλαδή 100 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ζητώντας
από το 35 % έως το 100 % των μετοχών των
Ελληνικών Τραπεζών καλύπτοντας επιπλέον
και τις τυχών ζημιές του ταμείου.

και η νομιμότητα της προσφοράς του εντός
5 ημερών, λέγοντας τους ότι η τυχών άπρακτη παρέλευση και της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρηθεί ως απόρριψη του αιτήματος,
με τις όποιες συνέπειες αυτό επιφέρει.
Επίσης ενημερώθηκαν με επίσημο εξώδικο
στις 19/6/2014, ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, η Κα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς γνώση όλων
των μελών/Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, προς
γνώση όλων των μελών της ολομέλειας, ο
Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προς
γνώση όλων των μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς γνώση όλων των μελών της
βουλής και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) για την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΘΕΣΜΟ.
Μετά την παρέλευση των 30 ημερών ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ κατέθεσε εκ νέου Εξώδικη
Δήλωση-Πρόταση στο Τ.Χ.Σ. και στους παραπάνω θεσμούς αλλά και την ΤΡΟΪΚΑ (ΕΕ, ΕΚΤ,
ΔΝΤ), ζητώντας να εξετασθεί η πρόταση του

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ,
ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΘΩΩΘΗΚΕ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67650/13)

ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΜΗΝΥΣΗ ΤΩΝ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) - Ι. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ) ΚΑΙ ΚΟΥ ΨΥΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΩΡΡΑ
που είχε τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος με τους συνεργάτες
του, μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και καλλιεργούν
ψεύτικες ελπίδες στο λαό για εκχωρημένα Αμερικάνικα Χρεόγραφα / Διεθνείς Συναλλαγματικές, περιουσίας του Αρτέμη Σώρρα, που έχουν κατατεθεί υπέρ
των Ελλήνων σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό και ως
αντασφάλεια για την πρόταση χρηματοδότησης της
Ελλάδος προσπαθώντας έτσι με αυτά τα ψευδή στοιχεία να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, να ξεσηκώσουν τους πολίτες και να ενοχλήσουν την εύρυθμη
λειτουργία του Συντάγματος.
1.ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΟΥ ΣΥΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΝΟΜΟ, ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΑΡΚΤΑ, ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
2.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ.
ΑΦΟΥ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΜΕ ΤΟ
ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ,
ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ
ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
3. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΘΩΟΙ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΗΞΕ.

Για πρώτη φορά ένας Έλληνας, ο ΑΡΤΕΜΗΣ
ΣΩΡΡΑΣ κάνει ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ στις
6/8/2014, προς το Τ.Χ.Σ. και την ΤΡΟΪΚΑ, με
ΑΡ.ΚΑΤΑΘ.1664231Β 3864046Β 2014/1849.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ. ΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ
διεκδικήσουμε κάθε μας δικαίωμα και να
ανακτήσουμε πίσω τη Χώρα μας.
Το επόμενο βήμα είναι το δικό μας βήμα.
Άπαντες των διοικούντων θα καλεστούν να
κριθούν λίαν συντόμως, οι ενεργούντες από
κοινού ως μέλη του ΤΧΣ, οι οποίοι είναι φυσικοί αυτουργοί των κακουργηματικών εγκληματικών πράξεων της απιστίας και της κατάχρησης οι οποίες επέφεραν τεράστια ζημία
στην δημόσια περιουσία (ως καταχραστές
του Δημοσίου) ως και της κακουργηματικής
εγκληματικής πράξεως της συγκρότησης
εγκληματικής οργάνωσης (δεν πρέπει να
υπάρξει δικαιολογία ότι συστήθηκε με νόμο
και συγκροτήθηκε με επιλογή του Υπουργού οικονομικών εφόσον
συνεστήθη για να στηρίξει
την Ελληνική Οικονομία και
αντί αυτού στήριξε τράπεζες και τραπεζικά ιδρύματα
χωρίς προηγούμενο έλεγχο
για το αν έπρεπε να προβεί σ’
αυτή την στήριξη) και μάλιστα εγκληματική οργάνωση
από κοινού και με την ηθική
αυτουργία εκπροσώπων του
ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας!!!
ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ.

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Η ΓΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ,
ΕΝΩΘΕΙΤΕ,
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ!

30.05.2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 10 %
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ο κ. Σώρρας μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του,
μετά από ανακοίνωση - κάλεσμα της Εθνικής τράπεζας
προς αναζήτηση κεφαλαίων για την κεφαλαιοποίηση της
τραπέζης διαφορετικά υπήρχε ο κίνδυνος της πτώχευσης, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των 1,171 ΔΙΣ ευρώ σε ΜΕΤΡΗΤΑ.
Δεν υπήρξε καμία δήλωση ή σχολιασμός εκ μέρους της
Τραπέζης.
13.06.2013 η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΣΩΣ
ΜΕΤΑ ανακοινώνει στους επενδυτές ότι «…επετεύχθη η
εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
συγκεντρώνοντας σε μετρητά από υφιστάμενους επενδυτές ποσοστό πάνω από 10 % του συνολικού ποσού της
αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό
αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών…»

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ - ΔΟΓΜΑ - ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Στις 31/7/2010 ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου με την ονομασία Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
με το Ν.3864, το οποίο διέπεται από τους
κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας βάση
του καταστατικού του το οποίο λήγει στις
30/6/2017.
Το συνολικό κεφάλαιο ιδρύσεως του Τ.Χ.Σ.
είναι 49,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ τα οποία εγγυάται το
Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή ο Ελληνικός Λαός
για να εξυγιανθεί, όπως υποστηρίζουν, το
καταχρεωμένο τραπεζικό κύκλωμα.
Και εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί
οι κρατικοί θεσμοί επέτρεψαν για τις ιδιωτικές εταιρείες- τράπεζες, να εγγυηθεί / χρεωθεί ο ήδη φορτωμένος με μεγάλο χρέος
Ελληνικός Λαός;
Αν μελετήσει κανείς τους νόμους, ενώ παραμυθιάζουν τον Ελληνικό Λαό ότι θεσπίζονται μέτρα για την στήριξη της Ελληνικής
οικονομίας και την εξυγίανση του Δημοσίου
χρέους και αντί να ιδρυθεί Ελληνικό Ταμείο
Οικονομικής Σταθερότητας που θα βοηθούσε την ανάπτυξη της χώρας και θα φρόντιζε
να υπάρξει οικονομική σταθερότητα για το
Λαό, το «Οικονομικής» αντικατεστάθη σκοπίμως και κατά πως φαίνεται κατόπιν σχεδίου, με τη λέξη «χρηματοπιστωτικής» σταθερότητας, που σημαίνει ότι αντί να ενισχυθεί
η οικονομία γενικώς (δηλ. ο Λαός) ενισχύθηκαν οι αμαρτωλές διαχειρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή αντί να προβούν
σε ελεγχόμενη πτώχευση των χρεοκοπημένων τραπεζών, τις χρηματοδότησαν και από
πάνω και μάλιστα τράπεζες που ευρίσκοντο
προ των πυλών της πτωχεύσεως και αντί να
ερευνηθεί γιατί κατέρρευσαν, γιατί «έφθασαν» προ της χρεοκοπίας, να ευρεθούν και
να αποκαλυφθούν οι ένοχοι για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει, να παραπεμφθούν
για απιστία και δόλια χρεοκοπία και να καταδικασθούν, το βάρος μεταφέρθηκε εξ’ ολοκλήρου στον πολίτη.
Το Τ.Χ.Σ. αγόρασε το μεγαλύτερο μέρος
των μετοχών των τραπεζών ALPHA BANKEUROBANK-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και άλλων μικρών. Μέσα
όμως σε αυτές υπάρχει η περιουσία των Ελλήνων, κατοικίες, χωράφια, οικόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και βέβαια δεν πρέπει
να ξεχνάμε και την περιουσία της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που κατέχει πάνω από το 70
% της Ελληνικής Γης, την οποία ΑΓΡΟΤΙΚΗ
απορρόφησε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Δηλαδή συνολική περιουσία πάνω από 800
ΔΙΣ ΕΥΡΩ αγορασμένη από το Τ.Χ.Σ. με 49,7
ΔΙΣ ΕΥΡΩ. Προφασιζόμενο την ανάγκη ρευστότητας, το Ιδιωτικό Τ.Χ.Σ. κάνοντας επίσημη προσφορά διάθεσης μετοχών, πουλάει το
2,5% σε ξένο οικονομικό οίκο, με έκπτωση
37% επί της χαμηλότερης τιμής των μετοχών. Άρα για ποια χρηματοπιστωτική σταθερότητα μιλάμε;
Η πώληση – διάθεση των μετοχών των Ελλη-

