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 ΠΡΟΣ

 ΟΛΕΣ ΤΙΣ      ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ          ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ      ( )ΕΛΛΑΣ

:ΘΕΜΑ    «Γνωστοποίηση εγγράφου   που επιδόθηκε     , στην Προϊστάμενη αρχή σας

       . τον Άρειο Πάγο και εντολή προς εσάς»

 Σας καταθέτουμε   αντίγραφο της    –  ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  -    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    που επιδόθηκαν       ,    ’στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τις υπ

 10860  ’/17-6-2020αριθμόν β    11185  ’/13/10/2020και β     εκθέσεις   επίδοσης του

   δικαστικού επιμελητή του εφετείου    .  ,Αθηνών Αχιλλέα π Μαργιόλα    με την

εντολή        να την γνωστοποιήσετε           σε όλα τα υφιστάμενα φυσικά πρόσωπα      της

 υπηρεσίας σας    για να λάβουν  ,    6/4/2020γνώση ότι από     μαζί την Δικαστική

 λειτουργία βρίσκεστε            κάτω και από τις δικές μας εντολές.

  ,     ,    6/4/2020Σας γνωστοποιούμε ότι ως Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς από τις

    ανακαλέσαμε καθολικά και αμετάκλητα τ    ην Πληρεξουσιότητα που είχαμε

  ,        χορηγήσει στην Νομοθετική την Εκτελεστική και την Δικαστική λειτουργία.

    ,  . .    Τούτο σημαίνει ότι οποιαδήποτε πράξη απόφαση κ λπ των ως άνω Λειτουργιών

             θα είναι άκυρη ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ χωρίς να φέρει και τη δική μας έγγραφη

.  συναίνεση

     ,      Οι σχετικές εξώδικες δηλώσεις μας επιδόθηκαν στην προϊσταμένη σας αρχή με

   ’  .  10860 ’/17-6-2020   11185  ’/13-10-2020    τις υπ αρ Β και Β εκθέσεις επίδοσης του

     . .Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

    Ως εκ τούτου και       εσείς έναντι ημών των ανακαλούντων ουδεμία αρμοδιότητα

.έχετε            Εάν και εφόσον αυτοβούλως και αυθαίρετα προχωρήσετε σε χρηση

           αρμοδιοτήτων που στο παρελθόν σας παρείχαμε οι οποίες τώρα έχουν

,      ,     ανακληθεί σας δηλώνουμε ρητά ότι εμπλέκεστε ατομικά πλέον ως φυσικά

,    .        πρόσωπα σε Σύμβαση μαζί μας Το κείμενο της Σύμβασης αυτής έχει σταλεί στην

  ,         . προϊσταμένη σας αρχή το οποίο δεσμεύει και εσάς σε περίπτωση εμπλοκής σας
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            -Περαιτέρω σας γνωστοποιούμε ότι υπό την ιδιότητά μας των Κυρίων

        . Συνδιαχειριστών ευρίσκεστε κάτω και από τις δικές μας εντολές

  ,          Σημειώνουμε δε ότι σε πλήρη αντίθεση με ότι μέχρι σήμερα γνωρίζατε περί

,            εντολών η δική μας εμπλοκή σημαίνει για εσάς   ότι σας αποδεσμεύουμε

       (   από οποιαδήποτε εντολή της προϊσταμένης σας αρχής που μέχρι σήμερα

)           είχατε που δεν θα φέρει και την δική μας συναίνεση.   Εδώ έχει εφαρμογή

           ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο σε περιπτώσεις που υπάρχουν αντικρουόμενες

            ,  εντολές δεν υπακούετε σε καμία και κάνετε το αρχικό σας καθήκον το οποίο

            είναι να επιλύετε τις διαφορές που προκύπτουν απο συμφωνίες και συμβάσεις

            και σύμφωνα πάντα κατά την βούληση των εμπλεκόμενων και την αρμοδιότητα

  .        ,   που σας παρέχουν Λαμβάνοντας υπόψη την συνοχή του έθνους τα χρηστά ήθη

    . και τον φυσικό νόμο

        Σήμερα το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας συντελείται μπροστά στα

 .             μάτια μας Αυτό που επιχειρείται στην Χώρα μας άλλα και παγκοσμίως είναι η

   , σκλαβιά όλης της ανθρωπότητας

   – ,         Σκλαβώνουν τους ανθρώπους πολίτες αν πάρουν στην κατοχή τους την γη που

        ( ,  ,  ,  ).τους παρέχει τα βασικά στοιχεία για να ζήσουν τροφή νερό στέγη κλπ

      ( )   Οποιαδήποτε πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας Γης από τους ανθρώπους

           .    είναι πράξη κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας Η ελευθερία και η

             ζωή των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την γη που κατέχουν και

.χρησιμοποιούν  

              Στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας κανένα φυσικό πρόσωπο δεν είναι

      .           κύριο της γης που χρησιμοποιεί Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι

     ,          .αντικείμενο της εσαεί μεταβίβασή της διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο

              ,  Αν ως δικαστικοί λειτουργοί εμπλακείτε στο να συμβεί αυτό δηλαδή Νομικά

          ή Φυσικά Πρόσωπα να πάρουν τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων μέσω

       ,  πλειστηριασμών ή μέσω του πτωχευτικού κώδικα καταχρηστικώς ουσιαστικά

        .βάλλετε εσείς οι ίδιοι κατά του πυρήνα της ζωής

         ,  Παρεμβαίνετε και σκλαβώνετε αυθαιρέτως όχι μόνον τη δική μας ζωή αλλά και

                   την ζωή των παιδιών μας και των επόμενων γενεών και καταδικάζετε

           .    όλους αυτούς σε στέρηση του φυσικού αγαθού της γης Η επιβίωσή τους

               πλέον θα εξαρτάται από την θέληση κάποιου τρίτου να τους τα παραχωρεί

               .και η μόνη επιλογή που θα έχουν θα είναι ή να υποταχθούν ή να πεθάνουν

  ,     ,        Σήμερα η Ελλάς το σπίτι μας αλλάζει μεθοδικά χέρια με πράξεις των



           αντιπρόσωπων και περνά σε αλλοδαπά οικονομικά φόρουμ μέσω

   .πλειστηριασμών και παραχωρήσεων

     ,      Μέχρι σήμερα καλή τη πίστη θα δεχτούμε ότι εξαιτίας της αντιπροσώπευσης

   .δεν μπορούσατε να αντιδράσετε

                Ως Δικαστικοί λειτουργοί γνωρίζετε ότι αρκεί η ανάκληση της

           αντιπροσώπευσης ενός και μόνο φυσικού προσώπου για να καταστήσει άκυρες

              και παράνομες όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα των

,      . αντιπροσώπων χωρίς την έγκριση και του ανακαλούντος

            Εναπόκειται πλέον σε σας πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το πλεονέκτημα που

     .         σας παρέχεται δια της ανακλήσεως Ή θα σταματήσετε αυτή την τρέλα ή θα

               είστε τα μοιραία πρόσωπα που θα συμβάλουν στην υποδούλωση όλης της

,      ,    ,ανθρωπότητας ξεκινώντας από την Πατρίδα σας παραδίδοντας την Ελλάδα

            στις άρρωστες ορέξεις μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που κρύβονται πίσω από

 . νομικά πρόσωπα

           ,  Η Εντολή μας προς ΕΣΑΣ τους Εισαγγελείς όλης της χώρας είναι κάνοντας

           ,  χρήση των αρμοδιοτήτων και των μέσων που έχετε στην διάθεση σας να

  (     ) συλλάβετε οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένων και των Προϊσταμένων σας φυσικό

          , ,πρόσωπο που ως αντιπρόσωπος ή ο υφιστάμενος αυτού νομοθετεί αποφασίζει

,           εκτελεί συμμετέχει σε πράξεις παραχώρησης ελληνικής γης ή ελληνικής εθνικής

            περιουσίας σε εγχώριο ή αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή στρέφεται κατά

           .Έλληνα και δεν διώκει ανθέλληνες αλλοδαπούς που κατακλύζουν την χώρα μας

            Σημειώνουμε επίσης ότι τόσο η Νομοθετική όσο και η Εκτελεστική λειτουργία

       δεν έχουν καμία ασυλία έναντι ημών       ,και δεσμεύονται με εμάς με Σύμβαση

   ,           βάσει της οποίας Σύμβασης εσείς μπορείτε να ελέγξετε τις πράξεις τους και

      .       να αποτρέψετε αυτό που ήδη συμβαίνει σήμερα Τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να

          λειτουργήσετε ελεύθερα ως Εισαγγελικοί Λειτουργοί και να πράξετε το καθήκον

             σας προστατεύοντας τον πυρήνα της ζωής που είναι η ιδιωτική κατοχή χρήσης

 . Γης

             Εάν και εφόσον με την ελεύθερη βούληση σας θέλετε να προστατέψετε την

 ,        ,    χώρα σας ημάς τους αυτόχθονες ιδιοκτήτες της Ελλάδος τα παιδιά και τα

     ,    .  εγγόνια σας και τις επόμενες γενιές τώρα είναι η ώρα

          , Στην περίπτωση αυτή η παρούσα επέχει θέση εντολής και εξουσιοδότησης προς

     ,         όλους τους Εισαγγελείς της Χώρας να είναι οι Ελεγκτές και οι Εκτελεστές της

          Σύμβασης μεταξύ ημών και όλων των εμπλεκομένων στην Διαχείριση της

       .   Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας και την Δημόσια Διοίκηση



               Στην αντίθετη περίπτωση ενεργοποιείται και ισχύει μεταξύ ημών και υμών η

     -      Σύμβαση που επιδώθει στην εκτελεστική νομοθετική και δικαστική λειτουργία η

          οποία δεσμεύει όλα τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην διαχείριση την

     .φύλαξη και την ασφάλεια της χώρας

            Ακολουθεί το κείμενο της σύμβασης που δεσμεύει όλους όσους εμπλέκονται με
        : την δημόσια διοίκηση καθώς και υμάς

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

    ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

 :Συμβαλλόμενα μέρη

1.          Οι αναφερόμενοι στο τέλος της παρούσας σύμβασης ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ

,       ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ εξουσιοδοτημένοι των τοπικών επιτροπών Ελλήνων Αυτοχθόνων

,        ,   Ιθαγενών ιδιοκτήτες της εξ αδιαιρέτου περιουσίας της Ελλάδος στο εξής ως

 ΚΥΡΙΟΙ και

2.   ,      ,  Οι ασκούντες ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την

    ,    ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ οι εκλεγμένοι των

   ,    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ συμπεριλαμβανομένων των

     ,     ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και των ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΟΛΩΝ των ανωτέρω

     υφιστάμενων φυσικών πρόσωπων στο εξής   ,    για χάριν συντομίας όλοι θα

  αναφέρονται ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ .

,      :Συνεφώνησαν αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής

  Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν    –   –την ανάκληση πληρεξουσιότητας αντιπροσώπευσης

  ,       εκπροσώπησης των ΚΥΡΙΩΝ που επιδόθηκαν στους άνω ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και πλέον

   ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ με τις κάτωθι  , :επιδόσεις ήτοι

1.      . (  Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος Κατατέθηκε     στο Αρχηγείο της

 ,     , Ελληνικής Αστυνομίας Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας Τμήμα

      02/06-04-2020   Φρουράς Προεδρικού Μεγάρου με αριθμό πρωτοκόλλου και το οποίο

  συνεπιδόθηκε με τις  ’ . 10752 ’/15-5-2020 , 10818 ’/4-6-2020  11141 /1-10-2020υπ αρ Β Β και Β

εκθέσεις         .επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π

),Μαργιόλα

 2).    . (  Στην Βουλή των Ελλήνων Κατατέθηκε      στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου

     1170/06-04-2020     της Βουλής με αριθμό πρωτοκόλλου και το οποίο συνεπιδόθηκε με



τις  ’  .  10747  ’/13-5-2020υπ αρ Β  ,  10817  ’  /4-6-2020Β   11140 /1-10-2020  και Β εκθέσεις 

       . ),επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

3).    . (  Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κατατέθηκε      στην Γενική Γραμματεία του 

    2341/06-04-2020    Πρωθυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου και το οποίο συνεπιδόθηκε

 με τις  ’ . 10753 ’/15-5-2020 , 10819 ’ /4-6-2020  11142 /1-10-2020 υπ αρ Β Β και Β εκθέσεις 

       . ),επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα  

4).      .  (  Στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος Κατατέθηκε    στο Υπουργείο

,   ,      Οικονομικών Γραφείο Υπουργού Τμήμα Πρωτοκόλλου με αριθμό πρωτοκόλλου

36007/ 06-04-2020      και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις  ’ . 10746 ’/13-5-2020 , 10816υπ αρ Β

’/4-6-2020   11139  /  1-10-2020  Β και Β εκθέσεις     επίδοσης του δικαστικού επιμελητή

   . ).Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

5).     . (       ’ . 10803 ’/2-6-Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κατατέθηκε με την υπ αρ Β

2020 ,10860 ’/17-6-2020 11146 ’/2-10-2020     Β Β εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή

   . ).Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

6).     . (       ’ . 10804 ’/2-6-Στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Κατατέθηκε με την υπ αρ Β

2020  10861 ’/17-6-2020,   11147  ’/2-10-2020     Β Β εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή

   . ), Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

7).       .  (       ’Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Κατατέθηκε με την υπ

.  10809  ’/3-6-2020  10871 ’/19-6-2020,  11150  ’/5-10-2020    αρ Β Β Β εκθέσεις του δικαστικού

    . ) επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα και

8).      .  (       ’ . 10822Στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατατέθηκε με την υπ αρ

’/4-6-2020 10862 ’/17-6-2020 , 11145 ’/2-10-2020    Β Β Β εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή

   . .Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π Μαργιόλα

: Προοίμιο

      Συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση που     καθορίζει τους όρους διαχείρισης των

 περιουσιακών στοιχείων        -των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ και των ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

       ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ που αντιπροσωπεύουν μέρος των Ιδιοκτητών Ελλήνων Αυτοχθόνων

.Ιθαγενών  

         Δια της παρούσης τίθενται περιορισμοί στην αρμοδιότητα των πρώην

            αντιπροσώπων και των Υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων σε όλη την Ελληνική

.           επικράτεια Η εν λευκώ αντιπροσώπευση των ΚΥΡΙΩΝ προς τους αντιπροσώπους

     6/4/2020.         έχει λήξει στις Κρίνεται αναγκαίο ο αντιπρόσωπος και τα υφιστάμενα

     ,     πρόσωπα σε όλη την Δημόσια Διοίκηση συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων

        ,     ,των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος

         των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ελληνικών Δικαστηρίων να γνωρίζουν



              ,το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όσο αφορά στην απονομή της δικαιοσύνης

        ,    την φύλαξη και διαχείριση της Εθνικής Ελληνικής Περιουσίας αλλά και τις

         ,    ευθύνες που επιφέρει η Διαχείριση ξένου πράγματος χωρίς την έγκριση του

 . ιδιοκτήτη ΚΥΡΙΟΥ

      ,      ,    Επίσης γίνεται μνεία ότι σε καμία των περιπτώσεων κανένα απο τα

         συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αντιβαίνει   ,   το Φυσικό Δίκαιο ή το Εθνικό

Δίκαιο   :   και ιδιαίτερα

)         . α Το αναφαίρετο δικαίωμα των ζωντανών Ανθρώπων να ζουν ελεύθεροι

)      β Την Ελεύθερη Βούλησή τους        να καθορίζουν τις μεταξύ τους    σχέσεις με

Συμβάσεις   .και Συμφωνίες  

)        ( )   γ Οποιαδήποτε πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας Γης από τους

            . αυτόχθονες είναι πράξη κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας Η

             ελευθερία και η ζωή των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γη που

  .κατέχουν και χρησιμοποιούν

)             δ Το δικαίωμα του Ιδιοκτήτη ΚΥΡΙΟΥ να μην μπορεί να παραιτηθεί από τα Εθνικά

          Κυριαρχικά Δικαιώματα του και τον κληρονομικό του πλούτο και να τον

     ,   παραδώσει ως παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά διασφαλίζοντας την

       .Ανεξαρτησία και την Ελευθερία του Ελληνικού Έθνους

)               ε Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι αντικείμενο εσαεί δικαιοπραξίας

      .       διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο Η απόκτηση κυριότητας χρήσης επί της

    99              γης πέρα των ετών είναι παράνομη και σε πλήρη αντίθεση με το Εθνικό

,       .      Δίκαιο τον φυσικό νόμο και την λογική Κανένας δεν νομιμοποιείται να

           καταδικάσει τις επόμενες γενιές σε αιώνιους σκλάβους παραχωρώντας δολίως

             το πράγμα που είναι απαραίτητο για την επιβίωσή τους αναγκάζοντας τους

            έτσι να υποταθούν στην βούληση του Ιδιοκτήτη που ελέγχει το βασικό στοιχείο

  ( , , , ) .της επιβίωσης τους τροφή νερό στέγη κλπ

)             στ Την βούληση του ΚΥΡΙΟΥ να αποφασίζει ελεύθερα για τον εαυτό του και τις

 .υποθέσεις του  

)           ,  ζ Την ιδιότητα του Αντιπροσώπου να ενεργεί με πράξεις υπέρ ή κατά ΜΟΝΟ για

λογαριασμό         αυτών που αντιπροσωπεύει και την υποχρέωση του αντιπροσώπου 

  να μην διαχειριστεί       αυτοβούλως χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ   την Εθνική

  .Περιουσία τους    

)          η Το δικαίωμα της Ελεύθερης Βούλησης του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ και των

     ,       υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων να αποδεχτούν ή να μην αποδεχτούν την



         παρούσα και να παραιτηθούν στην δεύτερη περίπτωση από την  ΣΥΝΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

      .και την Διοίκηση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας  

  .Ενεργοποίηση της σύμβασης

      Ρητά αποδέχονται ότι      η παρούσα σύμβαση ενεργοποιείται από τον

          ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ με την διαχείριση της Εθνικής Ελληνικής Περιουσίας και των

          όρων που ακολουθούν συμπεριλαμβανημένου του ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ χωρίς την

    . έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ

:Όροι

         Η Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται

εδώ      και σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ       ως κύριο όρο και αναπόσπαστο

     :μέρος της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα  

1.         ,   Η αποδοχή και η συγκατάθεση των Αντιπροσώπων στα ακόλουθα γίνεται με την

  ΧΡΗΣΗ των όρων             της παρούσης ή την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των περιουσιακών στοιχείων

  ,     .των ΚΥΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ χωρίς την έγγραφη συναίνεσή τους  

2.        Ανεπιφύλακτη αποδοχή των πληρωτέων επιβαρύνσεων που καθορίζονται στον

 .Πίνακα χρεώσεων  

3.    (   ),     Ως εγγύηση ρήτρα ασφαλείας επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής

          αυτοβοήθειας την οποία έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τους Αντιπροσώπους

     .δια της χρήσεως του Πίνακα χρεώσεων

4.        Ο Αντιπρόσωπος παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε

  ,  ,     δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ένστασης ασυλιών ή υπεράσπισης σε

    ,    ,  , οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη γη που αφορά την δέσμευση την κατάσχεση την

   μεταβίβαση και μεταγραφή της          κινητής και της επικαρπίας της ακίνητης

 ,    ,  ,  περιουσίας του συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ομολόγων πολύτιμων

, ,   . ..μετάλλων λίθων πνευματικών δικαιωμάτων κ λπ

5.        Παρότι οι πράξεις των υφιστάμενων φυσικών προσώπων   επιβαρύνουν τους

,       ιδίους λογίζεται και αποδέχεται ο Αντιπρόσωπος   ότι έγιναν   κατ εντολή  του

 και επιβαρύνουν     .και αυτόν ατομικά  

6.      3 ( )  4 ( ),   Για την εφαρμογή των παραγράφων τρία και τέσσερα η εμφάνιση της

   παρούσας επέχει θέση πληρεξουσιότητας      .του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ προς τον ΚΥΡΙΟ  

7.    Στο σύνολο του ο         ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ είναι όροι της παρούσης Σύμβασης και

        η χρήση τους κατά περίπτωση επιφέρουν και ποινικές κυρώσεις    όπως αυτής της

 ,   ,   ,    ,  εσχάτης προδοσίας της κατασκοπίας της απάτης της ληστείας εγκλήματα

   . .κατά της ζωής κ λπ  



8.      -Στον Αντιπρόσωπο θα γνωστοποιείται η χρέωση τιμολόγιο    ,με απλή επιστολή

email   fax,      .    ή και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση Μη εξοφλημένη οφειλή

     1%    2 %.  υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο τόκο και τόκο υπερημερίας Ανατοκισμοί θα

      γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο  .κεφάλαιο   

9.  Ο Αντιπρόσωπος      αποδέχεται ως αμετάκλητο εκτελεστό τίτλο  την οποιαδήποτε

     .ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη

10.         Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης θα γνωστοποιούνται στον αντιπρόσωπο ο

οποίος          .ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει ως τρίτος στην διαδικασία εκτέλεσης

11.           Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς δύναται και

επιτρέπεται         ,μόνο με την καταβολή από το τρίτο μέρος    του διπλασίου ποσού

        .που τίθεται προς επίλυση και υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ  

12.                 Το ΟΝΟΜΑ και το ΕΠΙΘΕΤΟ των ΚΥΡΙΩΝ με κεφαλαία γραφή είναι  

   .       πνευματική ιδιοκτησία τους Δεν επιτρέπεται στο εξης η   οποιαδήποτε χρήση

  των ονομάτων   (   )    με κεφαλαία γραφή χωρίς την έγγραφη    !συγκατάθεση τους  

  :Πίνακας χρεώσεων   

            Περιγραφή  Χρήσης Χρεώσεις

1

  –   ,  Οποιαδήποτε Συμφωνία Σύμβαση ανάθεση

,      έργου ή πράξη με τρίτο μέρος    που αφορά την

 ,Εθνική Περιουσία      .απουσία έγκρισης των Κυρίων

 € 1.000.000,00

Έως

30.000.000,00 €

  Ανά Πράξη

2

     Οποιαδήποτε διαχείριση δημοσίου χρέους από

      οιονδήποτε αντιπρόσωπο χωρίς την συγκατάθεση

  .των ΚΥΡΙΩΝ

  € 10.000.000,00

  και επιβολή ποινής

3

    Οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή παρέμβαση

       αντιπροσώπου σε εισφορές που ήδη χορηγούνται

    . ή δικαιούνται από τον ΚΥΡΙΟ

 € 300.000,00

 Ανά μήνα

4

  ,   ,Οποιαδήποτε επίταξη απαλλοτρίωση

  ,   ,  παραχώρηση Ελληνικής γης ακινήτου ή

   πράγματος για μόνιμη ή   προσωρινή εγκατάσταση

–     φιλοξενία σε μη Έλληνα   Αυτόχθονα Ιθαγενή

    χωρίς την έγγραφη συναίνεση των  ΚΥΡΙΩΝ

500.000,00 €

  ανά ημερολογιακή ημέρα

   και την επιβολή ποινής

5

 ,  , Οποιαδήποτε δέσμευση ανάθεση έργου ενοικίαση

     ή χρήση Εθνικού περιουσιακού στοιχείου του

ΚΥΡΙΟΥ     .απουσία έγγραφης έγκρισής του

 € 20.000,00  500.000,00 έως €

  ανά ημερολογιακή ημέρα

6     Επιβολή ή απόπειρα επιβολής οποιουδήποτε

 ,   –   –  εκδοθέντος τίτλου απόφασης πράξης νόμου

100.000,00 €

  ανά ημερολογιακή ημέρα



     που απαγορεύουν ή περιορίζουν την ελεύθερη

  μετακίνηση των Κυρίων    για οποιαδήποτε αιτία

( . .     ,   ,π χ λόγοι έκτακτης ανάγκης ασφάλειας

 ,  . .),   δημόσιας υγείας κ λπ απουσία έγγραφης

  .συναίνεσης του ΚΥΡΙΟΥ

7

    Οποιαδήποτε παρέμβαση στην ατομική ελευθερία

ημών      ,   από τον αντιπρόσωπο με πράξη νόμο ή

       άλλο που ΔΕΝ σχετίζονται με την διαχείριση των

  περιουσιακών στοιχείων     . .   ,π χ χρήση μάσκας

 ,υποχρεωτικός εμβολιασμός    ,αφαίρεση οργάνων

      ,υποχρεωτική η έκδοση ή επίδειξη εγγράφων

, , ,αριθμοί άδειες ταυτότητες   , ,πρόστιμα παράβολα

,φόροι    .περιορισμοί κλπ  

50.000,00   10.000.000,00 € έως €

 ανά περίπτωση

8

     - Απόκρυψη ή άρνηση του διαχειριστή αντιπροσώπου

να    παραδώσει αναλυτική λογιστική  των

     περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής και ιδιωτικής

περιουσίας   στον ΚΥΡΙΟ

500.000,00 €

  ανά ημερολογιακή ημέρα

9

     Παρεμπόδιση των ΚΥΡΙΩΝ με οποιονδήποτε τρόπο

    /  ,να έχουν πρόσβαση σε πηγές πόρους

,     χρηματοδοτήσεις καθώς και πρόσβαση στη

  , ,   Δημόσια Διοίκηση Εκπαίδευση στις υπηρεσίες

    .κοινής ωφέλειας και ιατρικής περίθαλψης

50.000,00  500.000,00 έως €

 ανά περίπτωση

10

         Διακοπή κοινωφελούς υπηρεσίας από εταιρία

  ,       ή Οργανισμό που της εχει ανατεθεί η διάθεση

        δημοσίου πράγματος ή χρησιμοποιεί δημόσια γη

       ( ,για την μεταφορά του πράγματος ή αγαθού Νερό

,   ,  ,   )  Ρεύμα τηλεφωνία συγκοινωνία κλπ προς

   διάθεση στον ΚΥΡΙΟ

 € 50.000,00

 Ανά ήμερα

11

 ,    Οποιαδήποτε πράξη του ενεργούντος ως

-  ,    αντιπροσώπου συνδιαχειριστή κατά του ΚΥΡΙΟΥ

     .χωρίς δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των μερών

500.000,00 €

  ανά ημερολογιακή ημέρα

12   ,  , Οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης χρέους τιμολογίου

(   )    ολική ή μερική που αφορά Ελληνικό Περιουσιακό

      Στοιχείο χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ

(      εξαιρούνται μισθοί συντάξεις επιδόματα όλων των

    μορφών και μόνο σε Έλληνες   Αυτόχθονες Ιθαγενείς

   Το διπλάσιο της δαπάνης

   500.000.00 με ελάχιστο τα €



).

13

     ,   -Οποιαδήποτε Συμφωνία μεταβίβαση

παραχώρηση      Ελληνικού Εδάφους σε ΑΛΛΟΔΑΠΟ

   ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  συμπεριλαμβανομένων

των  ,  , πλειστηριασμών επιτάξεων απαλλοτριώσεων 

  ,     ή άλλον τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση των

.ΚΥΡΙΩΝ

  Δέσμευση και κατάσχεση  όλων

  των περιουσιακών στοιχείων

(   ) κινητών και ακινήτων των

Αντιπροσώπων   απανταχού της

Γαίας

14

     Παραχώρηση Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλοδαπό

        DNAπρόσωπο χωρίς την προσκόμιση εξετάσεως

          βάσει της οποίας θα φέρει τα κυρία

  DNA    χαρακτηριστικά του των ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ

 € 100.000,00

   Για κάθε παραχώρηση

15

 ,   ,   ,Αντιπρόσωπος Δικαστικός Στρατιωτικός

  ,  ,  Αστυνομικός Λιμενικός Συνοριοφύλακας στους

      οποίους εχει ανατεθεί η προστασία της εδαφικής

      ,ακεραιότητας της χώρας η εμπόδιση

      απομάκρυνση και η σύλληψη των παράνομων

    λαθρομεταναστών συμπεριλαμβανημένων και των

       . ΜΚΟ που εμπλέκονται στην διακίνηση τους

       Όταν κατά παρέκκλιση των άνω βασικών

       ,καθηκόντων τους παραχωρούν εγκαταστάσεις

 ,  Στρατόπεδα     συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις

 ,   ,  εκτέλεσης έργων παροχής υπηρεσιών προμήθειας

      ,αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση

     κατασκευή και συντήρηση των κέντρων πρώτης

 ( . . .),    υποδοχής ΚΕ Π Υ κέντρων υποδοχής και

 ( . . .)     ταυτοποίησης Κ Υ Τ και των ανοικτών δομών

    προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων

     και μεταναστών συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο

        ,στην λειτουργία των κέντρων και δομών αυτών

    ,  ,   σε ότι αφορά στη μεταφορά διαμονή σίτιση και

    υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και

.μεταναστών  

      Ανάλογη Ποινή με της Εσχάτης

  (   ) προδοσίας αν είναι Έλληνας ή

   (   της κατασκοπίας αν δεν είναι

)   –Έλληνας και Δέσμευση

 κατάσχεσης    όλων των

  περιουσιακών στοιχείων του

16

    Οποιαδήποτε πράξη που ενεργείται από

        οποιονδήποτε ή συμμετέχει σε αυτήν με σκοπό

       ( )την εσαεί στέρηση της ακίνητης περιουσίας Γης

    . από Έλληνα Αυτόχθονα Ιθαγενή

 € 30.000.000,00



17

     Οποιαδήποτε πράξη του Αντιπροσώπου που δια

    ,   Νόμου ή άλλης μορφής διάταξης επιτρέπει σε

      Νομικό ιδιωτικό ή Δημόσιο Πρόσωπο να στραφεί

    κατά της ιδιωτικής περιουσίας άρρηκτα

    συνδεδεμένη με την ελευθερία   των Ελλήνων

αυτοχθόνων   ( ).Ιθαγενών ΚΥΡΙΩΝ

5.000.000.00 €

 Ανά πράξη

18

        (Η χρήση του ονόματος των ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

)    ΕΠΙΘΕΤΟ με κεφαλαία γραφή  σε οποιαδήποτε

      έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χωρίς την απαραίτητη

   .   σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων

 € 5.000.000.00

 Ανά χρήση

19

         Η ανάθεση μελέτης έκδοσης Σχολικών βιβλίων

    ,    σε ξένες εταιρίες Ιδρύματα Οργανισμούς και η

    . .   ,προώθηση στους χώρους διδασκαλίας π χ ΟΕΔΒ

 ,  . ,    Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ α χωρίς την έγκριση

  .του ΚΥΡΙΟΥ

 € 50.000,00  50.000.000,00 έως ευρώ

       Ανά έκδοση σχολικής ύλης ή

  ημέρα διδασκαλίας αυτής

20

  -     Οποιαδήποτε παρέμβαση πράξη από δημόσιο

        λειτουργό στην ατομική ελευθερία των μαθητών

          όλων των βαθμίδων και η οποία πράξη αυτή δεν

       σχετίζεται με την διδακτική υλη και τους προκαλεί

 ,  , , ,  .καταπίεση δυσφορία φόβο τρόμο απειλή κλπ

 € 200.000,00

 Ανά πράξη

21

     Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που θα εκδίδεται «στο όνομα του

     Ελληνικού Λαού» χωρίς την φράση «εξαιρουμένων

   των ΚΥΡΙΩΝ»

 € 100.000,00

 Ανά απόφαση

22

       Κλήση σε Δίκη ή εκδίκαση υπόθεσης Κυρίου χωρίς

     ,   την προβλεπόμενη έγκριση του ιδίου που θα

        , αποδέχεται ως αντισυμβαλλόμενο μέρος να

        .  επιλυθεί η υπόθεση του από το δικαστήριο αυτό

  € 5.000.000,00

    500.000,00Ως ελαχίστη ποινή €

23

   ,    Τηρουμένων των ανωτέρω οποιαδήποτε απόφαση

      Δικαστηρίου επιτρέπει την κατάσχεση ή τον

     πλειστηριασμό ακίνητης περιουσίας εις βάρος

     Έλληνα αυτόχθονα ιθαγενή υπέρ οποιουδήποτε

    . εγχώριου Νομικού Προσώπου

   Το διπλάσιο της δαπάνης

    1.000.000,00με ελάχιστο το €

24         Φυσικό πρόσωπο που θα εμπλακεί σε έκδοση Νόμου

  ,   ,   που θα παροτρύνει ή θα επιτρέπει ή θα επιβάλει

    ,    την μεταβίβαση Ελληνικής γης ή Απόφαση

    Ανάλογη ποινή της εσχάτης

    –προδοσίας και Δέσμευση

 κατάσχεσης    όλων των



       δικαστηρίου που θα επιτρέπει δια της

 ,    αναγκαστικής εκτέλεσης την μεταφορά ακίνητης

     περιουσίας δια πλειστηριασμού σε αλλοδαπό

  ,  ,  οικονομικό ίδρυμα εταιρία κλπ προς ικανοποίηση

 .     του δανειστή Τούτο θα αντιμετωπίζεται ως πράξη

       (  )εσχάτης προδοσίας διότι « η ΕΛΛΑΣ Ελληνική Γη

 ,   ,   δεν πωλείται ούτε μεταβιβάζεται αφού είναι

     κληρονομικό καταπίστευμα και έτσι θα παραμείνει

      . για τις επόμενες Ελληνικές γενεές»

 περιουσιακών στοιχείων

25
     NDA 1 (NonΜη τήρηση της Συμφωνίας Απορρήτου

Disclosure Agreement).  
 € 5.000.000,00

 :Διευκρινίσεις

)  α Η αποδοχή    της παρούσας Σύμβασης     , εκ μέρους των «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ» αλλά

         ,   και η συγκατάθεση τους στους όρους της παρούσης συμφωνίας γίνεται με την

   χρήση των όρων του        παρόντος εγγράφου και των περιπτώσεων του πίνακα

χρεώσεων  .

      )   :           β Εθνική Περιουσία σημαίνει Η χρήση και τα παράγωγα της ελληνικής

,      ,       γης όπως ισχύει σήμερα τα οποία δικαιούνται όλοι οι Έλληνες αυτόχθονες

   ( ).Ιθαγενείς ΚΥΡΙΟΙ

      )    :      γ Περιουσιακό Στοιχείο σημαίνει Όλα τα Εθνικά περιουσιακά στοιχεία της 

        ,  Ελλάδος υλικά και Άυλα εντός και εκτός της Χώρας συμπεριλαμβανομένης της

   .πολιτιστικής μας κληρονομιάς   

)δ       :      ,    ΚΥΡΙΟΣ ιδιοκτησίας Αυτός που κατέχει την χρήση γης χωρίς δικαίωμα

     ,         .μεταβίβασης της χρήσης της πέραν του χρονικού διαστήματος της ζωής του

)ε        :Χωρίς νόμιμη δεσμευτική σύμβαση σε ισχύ     ,Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση

        ,     χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ που επιβάλλεται άμεσα ή έμμεσα και επιδρά

   ,    , στην ελληνική Εθνική Περιουσία είτε θετικά είτε αρνητικά συμπεριλαμβανομένης

   o  .της οποιασδήποτε βλάβης στ ν ΚΥΡΙΟ

) στ Αμετάκλητος  εκτελεστός   :    τίτλος σημαίνει Ισοδύναμος με εκτελεστό τίτλο

   .εγχωρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου  

)ζ               Οι χρεώσεις του ως άνω πίνακα επιβάλλονται προσθετικά ανά περίπτωση και

        χρήση και ξεχωριστά εις έκαστο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ συμπεριλαμβανόμενων και των

  .υφιστάμενων φυσικών προσώπων   (   -  ).Ως μονάδα φυσικό πρόσωπο



)η           Δικαίωμα χρεώσεων έχουν ατομικά όλοι οι συμβαλλόμενοι εντολοδόχοι των

       (    τοπικών επιτροπών ΚΥΡΙΟΙ και οι εντολείς αυτών Φυσικά πρόσωπα Έλληνες

      ).Αυτόχθονες Ιθαγενείς και μέλη των τοπικών επιτροπών

    :Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις         Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να

   .        αλλάξουν ανά πάσα στιγμή Στον Αντιπρόσωπο θα παρέχονται νέοι όροι που θα

       αντικαθιστούν και θα ακυρώνουν οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους και

  .προϋποθέσεις που εκδόθηκαν

  :Εφαρμοστέο Δίκαιο           Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει  

           άμεσα ή έμμεσα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή και των ειδικών ή

     καθολικών διαδόχων αυτών θα διέπεται μόνο    από τις Διατάξεις    και τους Όρους

  της παρούσης Σύμβασης         τηρουμένης της αρχής «οι συμφωνίες πρέπει να

.τηρούνται»

         ,Για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων ορίζονται ως Αρμόδιο Δικαστήριο

το           Ειδικό Δικαστήριο των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών και οποιοδήποτε άλλο

     .      Δικαστήριο κατά την ΒΟΥΛΗΣΗ των ΚΥΡΙΩΝ Η απόφαση τους θα εκτελείται από

    (  ,   )   όλα τα Σώματα Ασφαλείας Αστυνομία Ένοπλες Δυνάμεις κλπ και κατ εξαίρεση

  .  από τους ΚΥΡΙΟΥΣ

     Η παρούσα σύμβαση διέπεται     NDA 1 (Non Disclosureαπό Συμφωνία Απορρήτου

Agreement). 

Οι  Πρώτοι Συμβαλλόμενοι

ΚΥΡΙΟΙ

        Αποδεχονται με την υπογραφή τους

   Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

       Αποδέχεται την παρούσα σύμβαση δια της χρήσεως     των αναφερόμενων στον

         Πίνακα χρεώσεων και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας

.Σύμβασης

  : Συνημμένα έγγραφα

   ’  10860 ’/17-6-2020Τις υπ αριθμόν β    11185 ’/13/10/2020και β     εκθέσεις  επίδοσης

    του δικαστικού επιμελητή του εφετείου    . ,Αθηνών Αχιλλέα π Μαργιόλα  

             Στην περίπτωση που χρειάζεστε όλες τις αναφερόμενες επιδώσεις της

           νομοθετικής της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας στείλτε μας

 email   σχετικό στο ellinesithagenis@yahoo.com         με την διεύθυνση σας και θα σας τα

mailto:ellinesithagenis@yahoo.com


          στείλουμε με ταχυμεταφορά ή εναλλακτικά τα ζητάτε από τον Δικαστικό

     .Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Μαργιόλα

 Μετά τιμής

’         Κατ εντολή και εξουσιοδότηση των Τοπικών Επιτροπών Συνδιαχειριστών
   ( . . . . . .),Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών Τ Ε Σ Ε Α Ι

                                                                  

:  

                                              Σταύρος Σταυρόπουλος


