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Ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης
για την Αναγκαστική Κατάσχεση του Συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων Κινητών και Ακινήτων της Ελλάδος.
Σας γνωστοποιούμε ότι από τις 15 Απριλίου του έτους 2022,
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ό,τι άλλο συμπεριλαμβάνεται σε αυτές. Η
άνω κατάσχεση έγινε δυνάμει Συμβάσεων μεταξύ ημών και όλων των
Ελλήνων, οι οποίοι νομίμως αντιπροσωπεύονται από τους Βουλευτές και
Περιφερειάρχες.
Έχουμε προβεί στην άνω πράξη, για την διαφύλαξη της Εδαφικής
Ακεραιότητας της χώρας Ελλάς και την προστασία των Ελλήνων από την
οικονομική υποδούλωσή τους, η οποία υποκινείται από άτομα που
κρύβονται πίσω από Αντιπροσώπους, Θεσμούς, Αρχές και Νομικές
Οντότητες (γνωστοί ως Δανειστές, Αγορές, Οργανισμοί, Τράπεζες,
Ιδρύματα, Μ.Κ.Ο, κλπ.).
Οι Έλληνες Αντιπρόσωποι, ως νέοι Εφιάλτες της Ελληνικής Ιστορίας, σε
αγαστή συνεργασία με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Δημόσιας Διοίκησης,
της Δικαστικής Λειτουργίας, των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, προωθούσαν σχέδια τόσο της οικονομικής
εξόντωσης των Ελλήνων, της καταστροφής του Ελληνικού Έθνους αλλά
και το ξεπούλημα της χώρας.
Σχεδίαζαν η Ελλάς, το σπίτι μας, να αλλάξει χέρια και να δοθεί σε
αλλοδαπές Εταιρείες, μέσω των πλειστηριασμών και των παραχωρήσεων
και οι Έλληνες μη έχοντας Γη (πατρίδα ) ως νέοι Σκλάβοι, να υπηρετούν
αυτούς, δίνοντάς τους επιδόματα οριακής επιβίωσης.
Η Κατάσχεση έχει διασφαλίσει ότι, η χώρα θα παραμείνει στους Έλληνες,
στα παιδιά τους και στις επόμενες γενιές, όπως προβλέπει το Κατασχετήριο
Έγγραφο.
Όλοι οι Αντιπρόσωποι της Ελλάδος, μετά την κατάσχεση, είναι άνευ
αντικειμένου και κατηγορούμενοι, με Εντάλματα Σύλληψης,
για
εγκλήματα κατά της Ζωής και του Έθνους. Κατηγορούμενοι, επίσης, είναι
και όσοι συνεργάστηκαν και προώθησαν τα σχέδια τους.
Σύντομα οι Έλληνες θα ανακαλύψουν ότι δεν χρειάζονται Αντιπροσώπους
για να τους κυβερνούν. Η Δημόσια Διοίκηση θα παραμείνει ως έχει και θα
διαχειρίζεται με απλούς κανόνες την Ελληνική Περιουσία προς όφελος των
Ελλήνων. Το βασικό καθήκον της Δημόσιας Διοίκησης είναι να παρέχει
άμεση πρόσβαση, και χωρίς διακρίσεις στα κέρδη που προκύπτουν από
την εκμετάλλευση και διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας, σε όλους τους
Έλληνες επιφέροντάς την ευημερία, που κάθε άνθρωπος Δικαιούται.
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