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Ε ίµαι
Λ εύτερος
Λ αός
Α παιτώ
∆ ικαιοσύνη
Α νεξαρτησία
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

http://www.artemis-sorras.com/
www.facebook.com/sorrasartemis
τηλ.: 2130 291644
Vodafone
6940 507389 • 6940 506948
6940 507327 • 6943 638237
6940 507357
Wind
6934 905164 • 6934 905173
6934 905168
Cosmote
6978 515214 • 6978 516079
Internet
www.artemis-sorras.com
www.alfeiospotamos.pblogs.gr
www.alfeiospotamos.blogspot.gr
Για Τράπεζα Ανατολής
www.spametadesma.blogspot.gr
Οι ΟΜΑΔΕΣ μας στο Facebook:
1. ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
2. E5
3. ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ –
ARTEMIS SORRAS – Ο
ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
4. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ

Υπογράφω
και ζητώ

..την εξέταση και αποδοχή
της πρότασης Σώρρα από
το Ελληνικό Κράτος με
σκοπό την έξοδο από την
κρίση και την δημιουργία
ενός ισχυρού κράτους

Καλή λευτεριά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Αγαπητοί συνέλληνες και συμπατριώτες,
στην καταγωγή και στην ψυχή,
• η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, «βγήκε στο σφυρί»
και ξεπουλιέται στα αρπακτικά που καραδοκούν
να την κατασπαράξουν και να αφανίσουν οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει, με πρόσχημα την
οικονομική χρεωκοπία.
• οι κυβερνώντες της χώρας μας την ξεπουλούν σε
τιμή ευκαιρίας ακλουθώντας πιστά τις οδηγίες και
τις μεθοδεύσεις των αφεντικών τους με στόχο την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και τον αφανισμό του ελληνισμού.
• καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνο), που εξυπηρετούν
τα συμφέροντα των ξεπουλημένων προδοτών κυβερνώντων μας, βομβαρδίζουν τον ελληνικό λαό
με μηνύματα προσπαθώντας να τον πείσουν ότι τα
μνημόνια είναι η μόνη σωτηρία για τη χώρα μας γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και έχουμε χρεοκοπήσει
και τον οδηγούν στην αυτοκτονία.
• συνέλληνα, σου λένε ψέματα και σου κρύβουν την
αλήθεια μέχρι να ολοκληρώσουν το ξεπούλημα και
την υποδούλωση της χώρας μας στους κατακτητές
και αφεντικά τους.
• χρήματα υπάρχουν όπως και έλληνες με ψυχή που
αγαπούν και αγωνίζονται για τη χώρα τους.
• ως έλληνας στην καταγωγή, στην ψυχή και στην
καρδιά αποφάσισα να κάνω κι εγώ το καθήκον μου
και να βοηθήσω την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας
και τον μαρτυρικό τόπο μας, για να ξαναλάμψει το
μοναδικό φως που μόνο αυτή διαθέτει στους αιώνες και να σταθεί με αξιοπρέπεια στο ύψος που της
αρμόζει.

• στις 28-9-2012, προσέφερα με επίσημη πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση, δάνειο ύψους
600 δις. δολαρίων Αμερικής, μέσω χρεογράφων
(IBOE), άτοκα για 100 χρόνια για να βγει η χώρα
μας από την καταστροφική της πορεία.
• η ελληνική κυβέρνηση έως και σήμερα κωφεύει και
αρνείται να αποδεχτεί την πρόταση μου γιατί δεν
έχει ολοκληρώσει το ξεπούλημα το οποίο θέλουμε
να σταματήσουμε.
• αντιθέτως όχι μόνο αγνόησε την πρόταση μου
αλλά με κατασυκοφάντησε, με χλεύασε και με αποκάλεσε απατεώνα και χρυσοθήρα χρησιμοποιώντας
πληρωμένους δημοσιογραφίσκους – αυτοαποκαλούμενους δημοσιογράφους και αυτόκλητους προστάτες της Ελλάδος από τον απατεώνα Σώρρα και
την ομάδα του.
• προσπάθησε να με φιμώσει με κάθε μέσο. με έσυρε
στα δικαστήρια, με κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου όμως η δικαιοσύνη και η αλήθεια έλαμψε
και αθωώθηκα.
• αποδείχτηκε η αλήθεια της πρότασης μου όσο κι
αν αυτό τους ενοχλεί και τους τρομάζει.
• οι κυβερνώντες στην πατρίδα μας τους ήρωες και
τους αγωνιστές, τους πραγματικούς Έλληνες, τους
στέλνει στην κρεμάλα. γιατί πάντα μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν ανθέλληνες στην ψυχή και
στην καταγωγή γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν.
• αγαπητοί συνέλληνες, συμπατριώτες, Έλληνες στην
ψυχή και στην καταγωγή, παιδιά του φωτός, σας
χρειάζομαι δίπλα μου, συμμάχους και συνοδοιπόρους στον αγώνα για τη σωτηρία και απελευθέρωση
της χώρας μας για να ξαναλάμψει το φως και ο ήλιος,
ο μοναδικός αυτός ήλιος της Ελλάδας μας.

σας δηλώνω ότι:
- είμαι παρών, όρθιος, αποφασισμένος, ανυποχώρητος.
- τόσο εγώ όσο και η E.N.D. (End National Dedt) έχουμε ταχθεί για την απελευθέρωση
της χώρας με οποιοδήποτε κόστος.
- δεν φοβάμαι κανέναν, δεν τρομάζω, δεν φιμώνομαι
- έχουμε αυτά που χρειάζονται για τη σωτηρία της χώρας μας.

δεν έχω κόμμα χρώμα δόγμα
γεννηθήκαμε πρώτα Έλληνες και θα παραμείνουμε Έλληνες
- δεν θα σταματήσω μέχρι να απελευθερωθεί η χώρα μου από τους κατακτητές και η Ελλάδα να ανήκει
στους Έλληνες και να κυβερνάται από Έλληνες.
- το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. το ποτάμι είστε εσείς και εσείς θα ξεβρομίσετε τη χώρα μας από τα
μιάσματα.
- εγώ σας δίνω τα μέσα που οι άλλοι σας στερούν σε αυτό τον αγώνα της κάθαρσης. αν λέω ψέματα,
δικάστε με και κρεμάστε με γιατί αυτό θα μου αξίζει.
- πάμε μπροστά. αδέλφια μη σταματάτε. γίνετε χείμαρρος να απελευθερώσουμε τη χώρα μας.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ APTEMIOY ΣΩΡΡΑ & ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ E.N.D. (End National Debt)
ΥΨΟΥΣ 6οο.οοο.οοο.οοο $ΗΠΑ, ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ ουσα .........................................................................................................................,του.....................................,
κάτοικος .................................................................................., οδός........................................................................................, αρ. ..................,
επάγγελμα........................................, κάτοχος του υπ αριθμ. ...................................................., δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
εκδοθέντος στις..........................................., από το AT ..............................................., με ΑΦΜ ....................................................................,
ΔΟΥ..........................................., Email..........................................................................................., τηλ.....................................................................

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ
Ως Έλληνας πολίτης για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας
και της ανεξαρτησίας της χώρας από τους διεθνείς τοκογλύφους και την κατάργηση των μνημονίων που
οδήγησαν τη χώρα σε υποδούλωση με επαχθείς και ειδεχθείς όρους επιθυμώ:
Α) Να γίνει αποδεκτή η πρόταση χρηματοδότησης του Αρτέμιου Σώρρα & του Οργανισμού E.N.D.
(End National Debt) ύψους 6οο.οοο.οοο.οοο $ Η.Π.Α., από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως αυτή
έχει ήδη υποβληθεί προς αυτήν από 28-9-2012.
Β) Να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους από επιτροπή διεθνών πραγματογνωμόνων υπό την
εποπτεία των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου, για την εξακρίβωση του πραγματικού
ύψους του δημοσίου χρέους και
Γ) Να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους κρατικούς πολιτικούς και δημοσίους παράγοντες.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, σε περίπτωση μη ελέγχου και αναιτιολόγητης ή σιωπηρής απόρριψής της ως άνω πρότασης από την Ελληνική Κυβέρνηση και σύναψης νέων
μνημονιακών συμβάσεων που οδηγούν σε απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
(ΤΟΠΟΣ) ......................................................................................(HMEPOMHNIA) .......................................................................................
Ο ΔΗΛΩΝ

Για λόγους ασφαλείας και διαφάνειας, να αποσταλεί
1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ: στην Δ/νση Αφών Κυπραίων 112, Ελευσίνα, τ.κ. 19200
2. ΚΑΙ με fax σε ένα απο τα δύο (0030): 2130291646 – 2130291647
3. ΚΑΙ στα e-mail: ellas600dis@yahoo.gr - ellhnes600@yahoo.gr

