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Με βίντεο που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube, ο καταδικασμένος Αρτέμης Σώρρας αναφέρει πως δεν πρόκειται να παραδοθεί και καλεί σε
συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Απειλεί επίσης με μαζικές μηνύσεις.
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Πάτρα: Στη φυλακή ο Αρτέμης Σώρρας – 8 χρόνια καταδίκη για υπεξαίρεση

Στη φυλακή οδηγείται ο Αρτέμης Σώρρας -Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Σε 8ετή φυλάκιση για υπεξαίρεση καταδικάστηκε ο Σώρρας

Στη φυλακή ο Σώρρας: 8 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή και 5 χρόνια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Απών ο Σώρρας από τον Άρειο πάγο

Ο Εισαγγελέας καλεί τον Σώρρα

Τράπεζα της Ελλάδος εναντίον Σώρρα: Λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν!

Στην Εισαγγελία καλείται ο Σώρρας ως ύποπτος

Απών ο Σώρρας από τον Άρειο Πάγο

Απών ο Σώρρας από τον Άρειο Πάγο στη συνεδρίαση για τα 600 δισ. ευρώ
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429Πάγο - Αναιτιολόγητη η δικαστική απόφαση λέει ο εισαγγελέας
Απών
ο Σώρρας από τον Άρειο
Υπόθεση Σώρρα: H απάτη του «ιδιωτικού καταθετήριου» των φανταστικών 600 δις

Υπόθεση Σώρρα: Ζητά ακύρωση την απόφασης για τα 600 δις η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο Αρτέμης Σώρρας χωρίς αυταπάτες

Αρτέμης Σώρρας: Η απάτη με τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής

Ελλήνων Συνέλευσις: Στο φως το καταστατικό της εγκληματικής οργάνωσης

Λευτέρης Ρήνος: Γιατι μήνυσα τον Αρτέμη Σώρρα

Ελλήνων Συνέλευσις: στο φως το καταστατικό της εγκληματικής οργάνωσης

Οι «μπλόφες» του απατεώνα Αρτέμιου Σώρρα στη συνέντευξη του στον Αντώνη Σρόιτερ

Τατσόπουλος: η θέση του Αρτέμη Σώρρα θα έπρεπε να είναι στο Δρομοκαϊτειο

Αρτέμης Σώρρας: Τώρα απειλεί ευθέως και με ξύλο!

Αναιρεί ο Άρειος Πάγος την απόφαση υπέρ του Σώρρα

Ελλήνων Συνέλευσις: εγκληματική οργάνωση η κίνηση του Σώρρα

Αρτέμης Σώρρας: Άδειες υποσχέσεις σε μια τελειωμένη χώρα

Παναγούλης: Γιατι οι Αρχές ανέχτηκαν τον Αρτέμη Σώρρα;

Πώς κάλυψε το ΑΠΕ τη μήνυση του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου εναντίον του Αρτέμη Σώρρα

Υπόθεση Σώρρα: Αρχή του τελους (;) η δολοφονία της Λαμίας

Θεόδωρος Καρυώτης: αποτάσσομαι Αρτέμιον Σώρρα!

Aρτέμης Σώρρας: Αλήθειες που πονάνε

Ποια συμφέροντα ευθύνονται για την υπόθεση Σώρρα

Τι συμβαίνει στο κόμμα του Αρτέμη Σώρρα;

Αποκαλύπτεται ο ρόλος του Αρτέμη Σώρρα και του Μανόλη Λαμπράκη

Πόρισμα κόλαφος για τους... εθνοσωτήρες των 600 δισ. $

"Φούσκα" με τη βούλα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών η υπόθεση του Αρτέμη Σώρρα
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Η
υπόθεση με τη φούσκα 429
της μετοχής "αμύθητης" υπεραξίας των 670 δις ευρώ της Τράπεζας της Ανατολής η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΩΡΕΑ των 13.572.959.579.71 ΕΥΡΩ, εμπλοκή του
γνωστού Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και η διαπλοκή του γιατρού Ε. Λαμπράκη

Κρίση και πολιτικός κατήφορος

Ανα- Δημοσιεύουμε το emailτου ιατρού κ. Μ. Λαμπράκη προς τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Καρυώτη αναμένοντας την επίσημη απάντηση και αντίδραση του δεύτερου σε όσα
(φαιδρά ή όχι λίγη σημασία έχει) του καταλογίζει κατηγορεί και αναφέρει εις βάρος του ο κατά τ άλλα ..αξιότιμος κ. Λαμπράκης.

Αρτέμης Σώρρας: Επικίνδυνη γραφικότητα

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ας σταματήσει επιτέλους κάποιος αυτόν τον Απατεώνα!

Αποκαλύπτεται ο ρόλος του Αρτέμη Σώρρα και του Μανόλη Λαμπράκη

Αποκάλυψη: Στενός συνεργάτης του Σώρρα συνελήφθη ως διακινητής οπιούχων χαπιών

Η παγκόσμια απoστολή της Ελλάδας

Λαμία: Η Θώμη Κουμπούρα, ο Αρτέμης Σώρρας και η δολοφονία - ''Ήθελε να της κλείσει το στόμα'' [vids]

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Πυρ, αήρ και χρήμα

Απάτη ο Αρτέμης Σώρρας που θα έδινε... 600 δισ. δολάρια για το ελληνικό χρέος

Ο σκοτεινός Σώρρας και το... χρυσάφι του Γιαμασίτα

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ??? ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΑ

Αρτέμης Σώρρας: Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης - Ανασύρονται όλες οι δικογραφίες που τον αφορούν

ToΥΠ.ΟΙΚ. των ΗΠΑ «ξεσκεπάζει» τον... σωτήρα Αρτέμη Σώρρα

Σοκάρει η αποκλειστική μαρτυρία για την οργάνωση Σώρρα: Απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν

Καυγάς κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για Σώρρα

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Πυρ, αήρ και χρήμα

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ξεσκεπάζει τον «σωτήρα» Αρτέμη Σώρρα

Απάτη ο Σώρρας και το δάνειο των 600 δισ για το ελληνικό χρέος

Απάτη τα 600 δις του Αρτέμη Σώρρα για το ελληνικό χρέος

Απάτη και με τη βούλα τα 600 δισεκ. του Σώρρα

ὉΛαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;
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429αυταπάτη
Αρτέμης
Σώρρας: Η τελευταία
Ο περίεργος …τρισεκατομμυριούχος κύριος Αρτέμιος Σώρρας

ΕΥΦΟΡΙΑ! Τώρα ο Αρτέμης Σώρρας θα πληρώσει και την εφορία των Ελλήνων!

Α. Σώρρας: Η αρχαιολατρία ως απάτη

Ο άφραγκος “τρισεκατομμυριούχος” Αρτέμης απειλεί τον Λουκά Φουρλά του MegaΚύπρου

Ο απένταρος “τρισεκατομμυριούχος” Αρτέμιος Σώρρας 5 μήνες πριν από την αποκαθήλωση, παραληρεί…

Γιατί οι ελληνικές αρχές δεν έχουν συλλάβει ακόμα τον Σώρρα;

Πληροφορίες για σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφώρου του “τρισεκατομμυριούχου” Σώρρα

Γιατί οι ελληνικές αρχές δεν έχουν συλλάβει ακόμα τον Σώρρα;

Η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τα πλαστά χρεόγραφα Σώρρα

Η τρέλα δεν πάει στα βουνά: Τα ανύπαρκτα 600 δις του Σώρρα πονοκέφαλος για τράπεζες

«Προφήτες» με εκλογικά κέντρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, οι “παραμυθάδες” και ο Αρτέμιος Σώρρας

Γιατί αργεί η δικαιοσύνη στην υπόθεση απάτης της οργάνωσης Σώρρα

TOTEΡΜΑΤΙΣΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΤΑ ΣΩΡΡΑ (ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ)

Oλόκληρη η μηνυτήρια αναφορά του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου εδώ
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