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Α120 και ομαδικές δράσεις

Δημογραφικό

Πασίδηλα Δεδομένα

Σύμφωνα με ΟΗΕ, ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ και Έλληνες ειδικούς όπως Αναστάσιος Λαυρέντζος ο πληθυσμός στην Ελλάδα το
2040 θα είναι 5 εκατομμύρια με μέσο όριο ηλικίας 55 και οι λαθρομετανάστες (κυρίως νέοι
άντρες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα) θα είναι επιεικώς 6-7 εκατομμύρια διότι η Ελλάδα
υπέγραψε το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Τουτέστιν η
Πατρίδα αλλάζει χέρια για πάντα. Πηγές:
 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mija
tov/16808ea5bd
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=r7mBSbV6Ar0
 Βιβλίο 'Σιωπηρή Άλωση'

Γεωπολιτικό

Σύμφωνα με Έλληνες ειδικούς στα γεωπολιτικά όπως Ι. Μάζης και Κ. Γρίβας "δίνουν" 7 χρόνια
ζωής στην Ελλάδα πριν αλλαχτούν για πάντα οι σχέσεις κυριαρχίας. Δηλαδή οι ειδικοί λένε ότι
θα υπάρχει Ελλάδα κατ’ όνομα και όχι κατ'ουσίαν. Πηγές:
 https://www.youtube.com/watch?v=V_pzMDooFuU

Τωρινές συνθήκες

Περιληπτικά
 Απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας
 Ελληνική Εθνική οικονομία στα τάρταρα και σε ελεύθερη πτώση
 Χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων
 Εκατομμύρια νέοι στο εξωτερικό
 Σκοπιανό, σχίσμα ορθοδοξίας κλπ.
 Κατάλυση Ελληνικού συντάγματος και νόμων
 Καταλήστευση πολιτών, βία και ανομία σε τρομαχτικά επίπεδα
 Η λίστα είναι πολύ μεγάλη…

Υπεξαίρεση 233 δις και Μνημόνια

Η μεγαλύτερη υπεξαίρεση που έχει γίνει ποτέ στα ανθρώπινα χρονικά.
Η υπεξαίρεση αποκαλύφτηκε από τον Γιώργο Σαρρή ο οποίος για να ακυρώσει διαταγή
πληρωμής εναντίον του, έφτιαξε ένα δικόγραφο με όλα τα στοιχεία της υπεξαίρεσης,
πρόσφυγε στην δικαιοσύνη, δικαιώθηκε με την Πρωτόδικη απόφαση 2343/2016 η οποία
σήμερα είναι τελεσίδικη και νόμος του κράτους σύμφωνα με τον νόμο.
Χρονικό απάτης, απόλυτα ηχητικά:
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-c-nGm4lA και
https://www.youtube.com/watch?v=6yuvi_SIS3Y
Μετά μας έφεραν τα Μνημόνια……..
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Πιθανές Πρακτικές Λύσεις

Υπάρχουν Λύσεις

1. Ομαδικές μηνύσεις 2. Ομαδικές αγωγές 3. Στάση πληρωμών

4. Παθητική αντίσταση 5. Ενεργητική αντίσταση 6. Άλλες ενέργειες
7. Εκλογές και πολιτική

Δράση ομαδικής αγωγής/μήνυσης

Βάση της απόφασης 2343/2016 αποδεικνύεται η υπεξαίρεση των τραπεζών και όποιος βρεθεί
να ισχυριστεί το αντίθετο ψεύδεται ασύστολα η εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα.
Τα στοιχεία της υπεξαίρεσης δόθηκαν από Γ. Σαρρή με επίσημο τρόπο (πρωτοκόλληση η εμαιλ)
σε όλα τα κόμματα εντός και εκτός βουλής όπως ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΕ, ΕΠΑΜ κλπ., στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας Παυλόπουλο, στους δικηγορικούς συλλόγους όπως Αθηνών κλπ., σε
σωματεία και οργανώσεις, σε εισαγγελείς και σε θεσμούς.
Για παράδειγμα εάν ένα κόμμα η μια ομάδα δικηγόρων είχε κάνει την υπεξαίρεση σημαία
σήμερα θα είχαν μπει ΟΛΟΙ φυλακή, θα είχε αποκατασταθεί η ΕΝΝΟΜΗ τάξη και γενικά δεν θα
είχαμε κανένα πρόβλημα.
Δυστυχώς ΚΑΝΕΙΣ από τους παραπάνω έπραξε τα αυτονόητα με αποτέλεσμα η ΠΑΤΡΙΔΑ μας να
βρίσκεται το 2019 στα τελικά στάδια της ΑΦΑΝΙΣΗΣ ως ΕΘΝΟΣ και ως ΛΑΟΣ.
Επίσης αυτόματα συνεπάγεται ότι ΟΛΟΙ είναι μια και ΑΔΙΑΡΕΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ με μοναδικό
σκοπό την ΤΕΛΙΚΗ εξαφάνιση των ΕΛΛΗΝΩΝ σε όλα τα επίπεδα. Με άλλα λόγια χάνουμε
ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ εκτός και αν εμείς κάνουμε κάτι για αυτό.
Προτείνουμε σε ΟΛΟΥΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ σύμφωνα με τον σύνταγμα και τους νόμους
 Να γίνουν χιλιάδες αγωγές και μηνύσεις ώστε να επέρθει η νομιμότητα στην χώρα, να
πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, να αποζημιωθούμε και να μπουν ΟΛΟΙ οι ένοχοι στην
φυλακή
 Να αφυπνίσουμε τους Έλληνες πολίτες στο εσωτερικό και εξωτερικό σχετικά με την
δόλια μεθόδευση της καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας (εσχάτη προδοσία, δεν
παραγράφεται)
 Να οργανώσουμε τον κόσμο κάτω από τους νόμους και τις αυτονόητες δράσεις
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Μελλοντικά μέλη και συμμετοχή

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο

Τηλ: 2516 007241
Εμαιλ: isonomia120@gmail.com
ΦΒ: https://www.facebook.com/groups/Article120
ΙΣΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Άρθρο 4 του Συντάγματος, παράγραφος 1 και 2:
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
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