
ΣΧΕΤΙΚΟ 1 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

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  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.». 

01.10.2012 - ΒΡΑΒΕΥΣΗ, Η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών αποφασίζει να βραβεύσει εμένα 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 της Κυβέρνησης οι οποίοι δήλωσαν ότι το Κυβερνών Σώμα 
είναι θετικά προσκείμενο και πρότειναν να διευθετηθεί μια συνάντηση για να 
ελεγχθούν οι διαδικασίες που χρειάζονται για να κατέβουν τα χρήματα. Μόλις όμως 
άκουσαν τους δύο όρους, δηλαδή, να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους και να 
υπάρξει απόδοση ευθυνών σε όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 και 
εντεύθεν, τότε άρχισαν να προβληματίζονται και ν’ αλλάζουν πορεία.   

17.10.2012 Εξώδικα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρ. Ελλάδος: 
 Απέστειλα 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 εμένα 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».  

 

 Την ίδια ημέρα απευθύνθηκα 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 διαβιβάζεται 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».  
Αμέσως μετά απέστειλΕ εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα στο 
οποίο ζητούσε 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 Αμέσως μετά 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 Στη συνέχεια κατέθεσα Μηνυτήρια Αναφορά με αρ ABM ,Δ2012/4526 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 Στη συνέχεια κατέθεσα 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 μου 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. 

30.05.2013 Πρόταση εξαγοράς του 10 % των μετοχών της Εθνικής τραπέζης  
 Προχώρησα στη συνέχεια, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου μου                 

κου Ε. Ελευθερίου, μετά από ανακοίνωση - κάλεσμα της Εθνικής τράπεζας προς 
αναζήτηση κεφαλαίων για την κεφαλαιοποίηση της τραπέζης διαφορετικά υπήρχε  ο 
κίνδυνος της πτώχευσης, πραγματοποίησα προσφορά χρηματοδότησης της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των 1,171 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ 
ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 Δεν υπήρξε καμία δήλωση ή σχολιασμός εκ μέρους της Τραπέζης. 
13.06.2013 η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τελικά 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…» 

28. 06. 2013 Γίνεται Δίκη εναντίον μου κατόπιν μηνύσεως του Αδώνιδος Γεωργιάδη για 
διασπορά ψευδών κατηγορώντας με ότι δεν ήτο πραγματική η πρόταση μου, δεν 
υπάρχουν κατατεθειμένες και δεν είναι νόμιμες οι διεθνείς συναλλαγματικές που 
προσέφερα. ΑΘΩΩΝΟΜΑΙ με απόφαση του  Ή Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών με αρ. 67650 / 2013 και ο φάκελος κατατίθεται μαζί με τις Μηνήσεις που 
κατέθεσα και ζητείται εισαγγελική έρευνα επί του θέματος. 
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15. 05. 2014 Κατέθεσα επίσημη προσφορά-πρόταση στο Τ.Χ.Σ. η οποία κοινοποιήθηκε στον 
Υπουργό οικονομικών, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στην επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ 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. Καμία απάντηση από κανένα Επίσημο Θεσμό. 

19/6/2014 Μετά την παρέλευση των 30 ημερών, κατέθεσα εκ νέου Εξώδικη Δήλωση-Πρόταση 
στο Τ.Χ.Σ. και στους παραπάνω θεσμούς αλλά και την ΤΡΟΙΚΑ (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ), ζητώντας 
να εξετασθεί η πρόταση μου και η νομιμότητα της προσφοράς μου εντός 5 ημερών, 
λέγοντας 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, ο Αρχηγός της τότε Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και σημερινός Πρωθυπουργός, 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. 

06/ 07/ 2014 Αφού δεν έλαβα καμία σχετική απάντηση στα πιο πάνω, κατέθεσα Μηνυτήριο 
Αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά των  
 Αναστασία Σακελαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής 
 Γιώργου Κουτσού, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής 
 Αναστάσιου Γάγαλη, Μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής 
 Χρήστου Σκλαβούνη, Προέδρου Γενικού Συμβουλίου 
 Pierre Mariani , μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου 
 Ιωάννη Ζαφειρίου, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου 
 Stephan Wilcke, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου 
 Wouter Devriendt, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου 
 Βασίλειου Σπηλιωτόπουλου, μη Εκτελεστικού μέλους 
 Βασίλειου Σπηλιωτόπουλου, μη Εκτελεστικού μέλους 
 Πωλ Τόμσεν , ως εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Ελλάδα 
 Ντέκλαν Κοστέλο, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
 Κλάους Μαζούχ, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην 

Ελλάδα, 
Κοιν.  
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
κ. Πρόεδρο ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
κ. Πρόεδρο «Ένωσης Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων» 
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ΣΧΕΤΙΚΟ 2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
1. Ποσό χρεογράφου  

Για αγορά όλων των υφιστάμενων 
δανείων από τους ξένους 
δανειστές, χρηματοδότηση των 
νέων αναγκών. 

 
2. Κουπόνι Επιτοκίου  
 
 
 
 
3. Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεχωριστό 

πακέτο στήριξης των τραπεζών, 
αλλά και του ιδιωτικού τομέα. 

 
 
 
4. Λήξη/ Αποπληρωμή Δανείου 
 
5. Πληρεξούσιος δικαιούχος  
 
6. Επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου 
 
 
7. Αναγνώριση  
 
 
 
8. Εγγύηση/Αντασφάλιση  
 
9. Αξία Ελληνικών Ομολόγων 
 
10.  Μεταφορά των Ελληνικών 

ομολόγων με τη μέθοδο DVP 
(Delivery Versus Payment) 

 
 
 
11. Εκταμιεύσεις 
 
 
 
 
 
 
12.  Αποπληρωμή 
 
 
 
 

$ 600.000.000.000 δολάρια – USD  
Εξακόσια Δισεκατομμύρια  Δολάρια Αμερικής) 
 
 
 
 
0 % (Προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά του εξωτερικού 
χρέους από τους ξένους δανειστές 0.5 %. Το έσοδο αυτό θα 
τοποθετηθεί σε ειδικό ταμείο για χρηματοδότηση απόρων 
οικογενειών) 
 
Θα συμφωνηθεί εάν δεν αρκεί η κάλυψη με το πιο πάνω 
χρεόγραφο. Το επιτόκιο θα συμφωνείται με την κάθε πλευρά 
ξεχωριστά και βάσει του είδους του έργου και της μελέτης 
βιωσιμότητας. Θα κυμαίνεται από 0 % (σε ειδικές περιπτώσεις 
μέχρι και 0.5 %) 

 
Όπως αυτό θα συμφωνηθεί (50 -100 έτη) 
 
Αρτέμης Σώρρας 
 
Επιτροπή Επιστημόνων και Ειδικών στους διάφορους τομείς εκ 
μέρους του Αρτέμη Σώρρα 
 
US Treasury  
US Treasury Offset Payments 
United States Secretary of Transportation   
 
Ομόλογα Ελληνικού Κράτους (Σημ. 10) 
 
1:1 
 
Τα χρεόγραφα πρώτα θα ρευστοποιηθούν και αφού τα 
χρήματα βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που θα 
δημιουργηθεί υπέρ της Ελλάδος, θα μεταφέρονται ομόλογα 
ελληνικά έναντι των χρημάτων που θα παραδίδονται ως 
εγγύηση για την ανάλογη ετήσια πληρωμή. 
 
Κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών που 
θα κατατεθεί μαζί με την τελική σύμβαση. 
Η αίτηση εκταμίευσης θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της 
Επιτροπής ελέγχου του ειδικού Ελεγκτή που θ’ αναθέσει ο 
Αρτέμης Σώρρας. Σε περίπτωση διαφορών, αποφασίζει η 
διαιτησία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
 
Μετά την ρευστοποίηση του χρεογράφου και μετά την 
εκταμίευση, η Κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει την 
πρώτη δόση, ήτοι περίπου το 10  % του συνολικού ποσού. 
Το υπόλοιπο 90 %, θα αποπληρωθεί σταδιακά και σε όσα έτη 
αποφασιστεί (50 – 100) 
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13. Κόστος ελέγχου της 

διαχειριστικής/ ελεγκτικής 
επιτροπής κατά την έναρξη, του 
ελέγχου του φακέλου και κατά τη 
λειτουργία ως εποπτική 
συμβουλευτική επιτροπή. 

 
 
 
 
14. Όροι & Προϋποθέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
15. Επιτροπή Διαιτησίας: Θα γίνει 

αποδεχτή από κοινού και εκ 
περιτροπής εάν χρειαστεί 

       Διαιτητικό Δικαστήριο 
 

 
0 %  
Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν και εφόσον ζητηθούν οι επί  
μέρους υπηρεσίες της Επιτροπής από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, θα υπάρξει ξεχωριστά ειδική συμφωνία. 
 
Έχει γίνει πρόνοια πρόωρης εκταμίευσης βάσει προσωρινής 
συμφωνίας μέχρι να γίνει η τελική σύμβαση για όσα χρήματα 
συμφωνηθούν βάσει της έκθεσης που θα παρουσιάσει η 
Κυβέρνηση 

 
1. Λογιστικός έλεγχος του Χρέους από επιτροπή διεθνών 

εμπειρογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου 
για την εξακρίβωση του πραγματικού ύψους του 
Δημόσιου Χρέους  και εάν διαπιστωθούν παρατυπίες,  

2. Να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους Δημόσιους 
Παράγοντες που έχουν καταχραστεό Δημόσιο χρήμα 
από το 1974 και εντεύθεν. 

 
• Οικονομολόγος  σύμβουλος 1 
• Οικονομολόγος σύμβουλος  2 
• Δικαστικός Εισαγγελέας  
• Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι:  

               Σύμβουλος 1- Χρηματοδότη 
            Σύμβουλος 2 – Ελληνική Κυβέρνηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σελίδα 5 από 7 



ΣΧΕΤΙΚΟ 3 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΡ. 67650 / 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σελίδα 6 από 7 



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ (20) ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σελίδα 7 από 7 


	 «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.».
	01.10.2012 - ΒΡΑΒΕΥΣΗ, Η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών αποφασίζει να βραβεύσει εμένα 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 της Κυβέρνησης οι οποίοι δήλωσαν ότι το Κυβερνών Σώμα είναι θετικά προσκείμενο και πρότειναν να διευθετηθεί μια συνάντηση για να ελεγχθούν οι διαδικασίες που χρειάζονται για να κατέβουν τα χρήματα. Μόλις όμως άκουσαν τους δύο όρους, δηλαδή, να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους και να υπάρξει απόδοση ευθυνών σε όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 και εντεύθεν, τότε άρχισαν να προβληματίζονται και ν’ αλλάζουν πορεία.  

