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Γρηγορείτε για να σώσετε τη περιουσία σας 
στην Ελλάδα, από τις κατασχέσεις....

O
ι κατασχέσεις των περιουσιών των Ελλή-
νων ήδη όπως ήταν προγραμματισμένο 
έχουν ξεκινήσει από τις Τράπεζες και το 
Ελληνικό Δημόσιο για χρέη των πολιτών, 

προς αυτούς τους φορείς. Φυσικά και η διαδικα-
σία πλέον των κατασχέσεων είναι ταχύτατη και πε-
ριουσίες ολόκληρες θα χαθούν, εκτάσεις μεγάλες 
ή μικρές , μονοκατοικίες, διαμερίσματα φτωχών 
πλέον οικογενειών μετά τη διάλυση και την κατα-
στροφή της μεσαίας τάξης και της μικρής αστικής 
τάξης. Το κακό θα πλήξει περισσότερο τα μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας, όπου μαστίζονται από 
την ανεργία και την νεοφτωχοποίηση. 
Τα τελευταία έξι χρόνια των μνημονίων στην Ελ-
λάδα και των κυβερνήσεων που προφανώς εξυπη-
ρετούν συμφέροντα αλλοδαπών εντολέων και χω-
ρίς ίχνος ευαισθησίας, αξιοπρέπειας και αγάπης 
για τον Ελληνικό λαό που τους εκλέγει, η Ελλάδα 
οδηγείται ξανά βήμα – βήμα προς την καταστροφή 
και στο γενικό της ξεπούλημα. Τα περιουσιακά της 
στοιχεία που υπάρχουν έχουν δεσμευτεί και ξε-
πουληθεί στους διάφορα μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα εντός και εκτός της χώρας και τώρα άρχι-
σε , επί κυβερνήσεως  της για πρώτης – δεύτερης 
φοράς «αριστεράς» ο διαμελισμός της.
Το κατά πόσο όλος αυτός ο ορυμαγδός θα επηρε-
άσει και τους Ελληνες του Εξωτερικού, εξαρτάται 
από την ευαισθησία που υπάρχει στους ομογενείς 
της διασποράς, προκειμένου να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση του κακού γενικά ή σε  κυρίως στο 
κατά πόσο θα επιδείξουν φρονιμάδα για να «γλυ-
τώσουν» τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία εφό-
σον τους ενδιαφέρει
Επειδή το κράτος της παρούσης κυβέρνησης στην 
Ελλάδα, είναι περισσότερο ανελέητο, απάνθρωπο 
και πολέμιο των πολιτών από ποτέ, θα πρέπει οι 
ομογενείς να έχουν πλέον υπόψη, ότι θα χάνουν 
τις περιουσίες τους και με ελλειπέστατες ειδοποιή-
σεις, λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό, σε χρό-
νους ανυπολόγιστα ταχύτατους
Η όλη διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού 
του περιουσιακού σας στοιχείου στην Ελλάδα, ΔΕΝ 
θα διαρκεί παραπάνω από δύομιση ή τρείς μήνες, 
σε πολλές περιπτώσεις δε και 45 μέρες εφόσον 
οφείλετε στο Δημόσιο ή σε Τράπεζα , ποσα που 
μπορεί να είναι μόλις και 100 ευρώ.
Για να αποφύγετε αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες 
, για τα περιουσιακά σας στοιχεία , πού έχετε κλη-

ρονομήσει ή αγοράσει ή με όποιο τρόπο αποκτή-
σει στην Ελλάδα, πρέπει να κάνετε ένα πολύ απλό 
βήμα. Τώρα όσο είναι ακόμη καιρός και μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με κάποιον τρόπο με λογιστή 
στην Ελλάδα, για να του αναθέσετε να τακτοποιή-
σει τα φορολογικά σας θέματα. Είναι πραγματικά 
κρίμα να χαθούν περιουσίες για χρέη 100 ή 200 
ευρώ ή για όποια ποσά τέλος πάντων.
Και στο θέμα αυτό, της βοήθειας σας για την τακτο-
ποίηση των φορολογικών σας θεμάτων στην Ελ-
λάδα, το γραφείο μας, εδώ στο Σύδνευ είναι έτοι-
μο να σας παρέξει την αναγκαία βοήθεια ώστε να 
αποφύγετε οτιδήποτε δυσάρεστο.
Και ενώ έγραφα αυτές τις λίγες αράδες, σκέφτηκα 
πως αντιμετώπισε τέτοιες μέρες το 1827 ο εθνι-
κός μας παππούς Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τους 
εθνικούς προδότες πριν τόσα χρόνια και πόσο πα-
ρόμοιες ήταν οι τότε καταστάσεις με τις σημερινές. 
Απλά χρειάζεται να αλλάξει τα ονόματα του παρα-
κάτω ιστορικου κειμένου αντί Ιμπραήμ, για παρά-
δειγμα να βάλει Ε.Ε. ή Σόϊμπλε ή Μέρκελ ή ότι-
δήποτε τέτοιο. Οσο για τα ονόματα των Νενέκων, 
υπάρχει τεράστιο υλικό από τους Ελληνες, ακόμη 
και στις μέρες μας κυβερνώντες στην Ελλάδα.

Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα «περί της 
Ελληνικής Επαναστάσεως τόμ. Α’ Χρυσανθόπου-
λος Φώτιος – Φωτάκος, σελ. 395»).
«...Εἰς δὲ τὸν Ἰμβραὴμ ἐρχόμενον, ὡς εἴπαμεν, ἀπὸ τὰς 
Πάτρας εἰς τὰ Καλάβρυτα συνέβη τὸ ἀκόλουθον συμ-

βάν. Ὅταν ἔφθασεν εἰς τὸ χάνι τοῦ Βερβαινίκου ἐκεῖ 
ἐπαραδρόμησε, καὶ χωρισθεὶς ἀπὸ τὴν φρουράν του 
ἐπλανᾶτο ἐμβὰς μέσα εἰς τὸ πλησίον δάσος. Ἀφοῦ δὲ 
ἐπλανήθη ἕως ἕνα διάστημα, ἐννοήσας τὴν παραδρο-
μήν, ἐπέστρεφε πάλιν ὀπίσω, καὶ κατὰ τύχην ἔπεσεν 
εἰς τὰς χεῖρας τῶν Τουρκοπροσκυνημένων Ἑλλήνων, 
οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν διαταγήν του παρηκολούθουν τὸν 
στρατόν του ὡς ὀπισθοφύλακες. Ὁ Πασᾶς ἦτο μόνον 
καὶ ἀκολούθει αὐτὸν μόνον ἕνας Τοῦρκος τσιμπουκο-
δότης. Ὁλόκληρος δὲ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐβάδιζε μὲ τὸν 
Νενέκον, καὶ ἐφρουρεῖτο ἀπὸ τοὺς μισθωτοὺς Ἕλληνας. 
Ἀπὸ δὲ τὸ χάνι τοῦ Βερβαινίκου ἕως τὸ Λιβάδι τῆς Σάλ-
μενας, ὅπου ἐστρατοπέδευσε τὸ διάστημα εἶναι ὀκτὼ 
περίπου ὡρῶν. Καθ᾿ ὁδὸν δὲ καὶ εἰς τοῦ Δεσπότη τὴν 
βρύσιν λεγομένην, ἐκεῖ ὁδὸν δὲ καὶ εἰς τοῦ Δεσπότη 
τὴν βρύσιν λεγομένην, ἐκεῖ ἐκοιμήθη πολλὴν ὥραν ἀπὸ 
κάτω εἰς ἕνα δένδρον ἕως ὅτου ἡ ζέστα ἐπέρασεν. Ἔπειτα 
δὲ ἀφοῦ ἐξύπνησεν, οἱ Ἕλληνες τοῦ ἔδωκαν τροφὴν καὶ 
ἔφαγε, καὶ μετὰ ταῦτα συνώδευσαν αὐτὸν ἕως τὸ βράδυ 
καὶ τὸν ὡδήγησαν ἀσφαλῶς εἰς τὸ στρατόπεδον. Φθά-
σας δὲ ὁ Ἰμβραὴμ εἰς τὸ στρατόπεδον ἐθύμωσε καὶ ἐμά-
λωσε ὅλους τοὺς σωματάρχας του. Ἔπειτα ἐπαίνεσε τὸν 
Νενέκον διὰ τὴν πίστιν του, καὶ παρησίᾳ μάλιστα τὸν 
ἐχάϊδευσε μὲ τὰ χέρια του ἐνώπιον τῶν ἐπισήμων Τούρ-
κων. Ἔπειτα δὲ ἔγραψε καὶ ἐσύστησε πρὸς τὸν Σουλτά-
νον τὸν Νενέκον διὰ τὴν τοιαύτην πίστιν καὶ εὐεργεσία 
πρὸς αὐτόν, καὶ ὁ Σουλτάνος τὸν ὠνόμασε Μπέην καὶ 
τοῦ ἐχάρισε πολλὰς γαίας, καὶ οὕτως ἔκτοτε ὁ Νενέκος 
ἐλέγετο Μπέης ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ δὲ Νενέκος τότε 
ἐλάμβανεν αἰχμάλωτον τὸν Ἰμβραὴμ, ἐὰν ἤθελε. Μάλι-
στα δὲ ἐκεῖ πλησίον ἦτο τὸ μοναστῆρι τῆς Μακελαριᾶς 
ὀνομαζόμενον, τὸ ὁποῖον ἦτο ἀπόρθητον. Πλησίον δὲ 
ἦτο ἐπίσης καὶ ἀσφαλέστερον ἐκείνου τὸ Μέγα Σπήλαι-
ον· οἱ δὲ Τοῦρκοι δὲν θὰ ἐγνώριζαν τὶ ἔγεινεν ὁ ἀρχηγός 
των· ἀλλ᾿ ὁ ἀσυνείδητος αὐτὸς ἄνθρωπος ἐφύλαξε τὴν 
πίστιν του πρὸς τοὺς Τούρκους.
 Ὅλα δὲ ταῦτα ἔμαθεν ὁ Γενικὸς Ἀρχηγός, καὶ ἀγανα-
κτήσας ὡρκίσθη παρρησία ἡμῶν εἰς τὸν Μεγάλον Θεὸν 
τῶν Ἑλλήνων καὶ εἶπεν, ὄτι ἐπιθυμεῖ τὸν φόνον τοῦ Νε-
νέκου, καὶ ἂν τὸν εὕρισκε πουθενὰ μὲ τὰ ἴδιά του χέρια 
τὸν ἐφόνευε· (πρᾶγμα πολὺ παράξενον καὶ πρωτάκου-
στον ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Κολοκοτρώνη νὰ ὁμιλῇ περὶ 
φόνου, καὶ ὅτι μόνος του θέλει νὰ τὸν κάμῃ). Μετὰ δὲ 
ταῦτα  ὁ Ἀθανάσιος Σαγιᾶς ἐφόνευσε τὸν Νενέκον...».
Να μπορούσε να ξαναναστηθεί ο Γέριος του Μωριά 
και ο Αθανάσιος Σαγιάς....
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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
περιουσιών και σύνταξη διαθηκών στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.
•Γονικές Παροχές, Θέματα ασφάλισης και 
συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα.
•Τακτοποίηση με συνεργάτες λογιστές στην 
Ελλάδα των φορολογικών σας θεμά-

των - Ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά 
διαβατήρια.
•Κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων, πώλη-
ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
ποτε θέμα υπάρχει ανάγκη.
•Εκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κλειδαρίθμου κα-

θώς και διορισμό φορολογικού αντικλήτου 
στην Ελλάδα  - Υπαγωγή κατοίκων εξωτερι-
κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
λογικά σας θέματα και τις τυχόν οφειλές σας 
σε σχέση με την περιουσία σας στην Ελλάδα 
όπου και αν βρίσκεται εκεί.

Βρισκόμαστε ΕΔΩ στην Αυστραλία για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί στην Ελλάδα.
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