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Κόλπο grosso και νέα ληστεία του ελληνικού λαού:
Το «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»
(από τον αλέξανδρο m. pfaff*)

«Τους το έχεις επιτέλους παραδώσει το κτήµα σου; Το σπίτι σου; Ή ακόµα;;;;»
Αυτό το καλοκαίρι, βρισκόµενοι για µπάνιο σε παραλία της νότιας Λακωνίας,
ακούσαµε τελείως τυχαία από κάποιο γνωστό µας, πως φέτος έχουν βγει από το Εθνικό
Κτηµατολόγιο η νέοι δασικοί χάρτες και πως πολλά κτήµατα ή µέρος/µέρη αυτών έχουν
χαρακτηριστεί δασικά. Επειδή εµείς για τα δικά µας κτήµατα είχαµε βγάλει πρόσφατα το
‘δασικό’, δηλαδή τον επίσηµο αποχαρακτηρισµό του κτήµατος ως δασική έκταση, είπαµε στο
γνωστό αυτό, πως εµάς για το λόγο αυτό δεν πρέπει να µας αφορά και µας απάντησε να το
ελέγξουµε οπωσδήποτε διότι το ‘δασικό’ δεν εξασφαλίζει τίποτα! Τελικά το κοιτάξαµε και
στους περιβόητους νέους αυτούς χάρτες και τελικά οι εκτάσεις µας είναι όντως λευκές,
δηλαδή ‘καθαρές’ ενώ κάποιες που είναι ακριβώς δίπλα, µε την ίδια ακριβώς βλάστηση και
χρήση στο παρόν και στο παρελθόν είναι πράσινες, δηλαδή δασικές!
Πέρασαν κάποιες εβδοµάδες ώσπου να µας καλέσει η µητέρα µου για ένα σχετικά
µικρό κτήµα µε σπίτι στην Εύβοια για το οποίο και υπάρχει κανονικά η άδεια οικοδοµής µε
όλα τα αποδεικτικά µεταξύ των οποίων φυσικά και το ‘δασικό’. Η άδεια είχε βγει το 1998
αλλά τους κυρίους στην ιδιωτική εταιρία µε όνοµα «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.» αυτό δεν ήταν εµπόδιο να θεωρήσουν ορθό να πρασινίσουν ένα µέρος
του κτήµατος (περίπου το 15%), µάλιστα το κοµµάτι µε την πρόσβαση σε αγροτικό δρόµο,
χωρίς το οποίο δεν µπορεί να υπάρχει νόµιµο σπίτι (!!!), χαρακτηρίζοντάς το ως δασική
έκταση! Το ίδιο έκαναν σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα κτήµατα στα οποία υπάρχουν στις
περισσότερες περιπτώσεις επίσης σπίτια µε επίσηµη άδεια, άρα και ‘δασικό’!
Και τώρα αναρωτιέται ένας σκεπτόµενος άνθρωπος τα εξής αυτονόητα και
λογικά, εφόσον δεν έχει µε πλύση εγκεφάλου και έλεγχο του νου του αποσυντονιστεί
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τελείως και γίνει ένα άβουλο, τηλεκατευθυνόµενο πρόβατο των δυνάµεων της κατοχής
στην Ελλάδα:
1) Από πού κι έως πού µια ιδιωτική εταιρία µε τίτλο «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε., µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό Δηµόσιο), η οποία µόλις
πρόσφατα είχε µετονοµαστεί και η οποία µε την προηγούµενη της ονοµασία, «Κτηµατολόγιο
Α.Ε.», πρωτοστάτησε στο παρελθόν στα ΜΜΕ µε σειρά απαράδεκτων σκανδάλων, έρχεται
να βγάλει τώρα νέους δασικούς χάρτες;;;;
2) Και, αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για αυτούς τους περιβόητους
χάρτες και βάσει ποιών κριτηρίων;;;;
3) Γιατί εντελώς ‘τυχαία’ (δεν νοµίζω!) πολλά κτήµατα έχουν πάρει το ‘δώρο’ του
χαρακτηρισµού ως δασική έκταση στο σηµείο επαφής µε αγροτικό ή άλλο δρόµο;;;;
4) Πώς είναι δυνατό, σε κτήµατα που συνορεύουν και είχαν/έχουν ίδια χρήση σε
παρελθόν και παρόν καθώς και ίδια βλάστηση το ένα να είναι ‘καθαρό’ επειδή προφανώς ο
ιδιοκτήτης είχε κάποια στιγµή στο πρόσφατο παρελθών προβεί σε έλεγχο από το
δασαρχείο για να αποχαρακτηριστεί επίσηµα (ή έχει άλλο µέσο!), ενώ τα άλλα γύρω να
έχουν ξαφνικά γίνει δασικά, επειδή δεν υπάρχει κάποιο χαρτί του δασαρχείου (ή κάποιο
µέσο;);;;;
5) Γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν για την ύπαρξη των νέων χαρτών χωρίς να
τους έχει ενηµερώσει ποτέ κανείς και ειδικά όταν αυτοί οι χάρτες έχουν βγει από ιδιωτική
εταιρία;;;;
6) Γιατί οι πολίτες στη συνέχεια πρέπει να µπουν στον κόπο, να ενηµερωθούν µόνη
τους διαδικτυακά για την περιουσία τους ή µε εντολή σε ειδικές εταιρίες που αναλαµβάνουν
το θέµα (µε πληρωµή φυσικά!) και να ‘τρέχουν’ πανικόβλητοι να πληρώσουν κάποιο νέο
χαράτσι χωρίς καµία νόµιµη υπόσταση µε όνοµα «ειδικό τέλος» για να κάνουν ένσταση για
την επανεξέταση του χαρακτηρισµού, µήπως και σώσουν την περιουσία τους;;;; Και όλα
αυτά φυσικά πάντα υπό την ψυχολογική πίεση της προθεσµίας (ηµεροµηνίας λήξης)! «Τρέξε
φοβισµένε Έλληνα-πρόβατο-δούλε για να προλάβεις!!!»
7) Από πότε µπορεί µια ιδιωτική εταιρία να επιβάλει ‘ειδικά τέλη’ µε το έτσι θέλω
χωρίς να υπάρχει καµία συµφωνία ή συµβόλαιο µε τους ανθρώπους τους οποίους και αυτά
αφορούν άµεσα;;;;
8) Από πού κι έως πού µια ιδιωτική εταιρία προβαίνει σε όλα αυτά και δε δέχεται
ενστάσεις εάν δεν πληρωθεί πρώτα το σίγουρα αντισυνταγµατικό ‘ειδικό τέλος’;;;;
Αναρωτηθείτε και σκεφτείτε το θέµα και εσείς και θα δείτε πως εδώ κάτι δεν πάει
καθόλου καλά!
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Δυστυχώς, πανικόβλητοι, πολλοί Έλληνες σαν άβουλοι δούλοι έτρεξαν (και τρέχουν
ακόµα!) σε προσπάθεια να σώσουν τις περιουσίες τους την ώρα που ο λαός έχει ήδη
γονατίσει από τα παράνοµα και αντισυνταγµατικά χαράτσια και σαν µαγεµένα, άβουλα
πρόβατα πληρώνουν τα αισχρά και αντισυνταγµατικά ‘τέλη’, τα οποία φυσικά δεν τους
εξασφαλίζουν καθόλου πως θα πάρουν πίσω το κοµµάτι που έχει χαρακτηριστεί ως δασικό!
Απλά πληρώνουν για να δεχτεί η ιδιωτική εταιρία, άκουσον άκουσον, την ένστασή
τους και σε βάθος χρόνου, να επανεξεταστεί!!! Και όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά είναι
πολλά όταν ουσιαστικά κάθε νοικοκυριό στη χώρα έχει τουλάχιστον ένα ακίνητο που αφορά
αυτό το νέο κόλπο των κατοχικών δυνάµεων! Μετά από αρκετούς µήνες και αφού (δήθεν)
επανεξεταστεί, θα έλθει για τους πολλούς ο δεύτερος γύρος, να (ξανά) πληρώσουν, τώρα
ακόµα πιο τσουχτερά, για τη δική τους γη που µόλις µε απάτη τους έχει κλαπεί από τους
απατεώνες, για να την νοµιµοποιήσουν, δήθεν!!! Και εφόσον τα λεφτά για αρκετούς δεν θα
υπάρχουν για να (ξανά) πληρώσουν για τη γη που τους έχει µε κόλπο κλαπεί, απλά θα τη
χάσουν και θα φύγουν και αυτά τα ακίνητα τους προς Γερµανία, δηλαδή, προς την εβραίοσιωνιστική ελίτ που ακόµα κυβερνά την Ευρώπη!
Τι γίνεται εδώ όµως νοµικά; Ποιο είναι το κόλπο να φανούν, έστω και επιφανειακά,
όλα νόµιµα και εντάξει;;;
Καταρχάς πρέπει να αναφέρουµε πως κανείς, κανένα κράτος (ακόµα κι εάν υπήρχε
αυτή τη στιγµή, διότι κράτος δεν υφίσταται στην Ελλάδα των µνηµονίων!), κανένας δηµόσιος
φορέας και ακόµα λιγότερο, καµία ιδιωτική εταιρία δεν µπορεί να προβεί σε αλλαγές που
αφορούν την περιουσία του λαού και ειδικά ΧΩΡΙΣ να ειδοποιηθεί κανείς, χωρίς δηλαδή να
λάβουν προσωπική ενηµέρωση ΟΛΗ που αφορά το θέµα! Μόνο µε επίσηµη ειδοποίηση από
κρατική υπηρεσία, θα µπορούσαµε να µιλάγαµε για νόµιµη πράξη. Όταν αυτή δεν υπάρχει
στερείτε η όλη κίνηση κάθε νοµιµότητας, έτσι λέει η ταπεινή µου γνώση των νοµικών και
λογική!
Επίσης δεν (µπορεί να) είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα, να αποφασίζουν κάποιοι για
λογαριασµό ιδιωτικής εταιρίας για το τί είναι και τί δεν είναι δασικό, ακόµα λιγότερο, όταν
αυτοί έχουν επιλεγεί από εγκληµατίες προδότες που ακόµα διοικούν παράνοµα και
αντισυνταγµατικά τη χώρα. Ειδικά όταν µιλάµε για µια εταιρία που έχει ήδη γίνει γνωστή
λόγο των σκανδάλων µε αρπαχτές και κλοπές περιουσιών στο παρελθόν και η οποία στην
τωρινή µορφή υφίσταται βάσει νόµου του 2013, αυτό σηµαίνει πως δεν έχει ΚΑΜΙΑ
νοµιµότητα αφού κάθε απόφαση, νόµος, τροποποίηση κ.λπ. που έχει γίνει από εγκληµατίες
προδότες των µνηµονίων είναι εντελώς άκυρη!
Το όλο εγχείρηµα λοιπόν βγάζει έναν ολοφάνερο και ξεκάθαρο στόχο:
Να γίνει εκ νέου ληστεία του Ελληνικού λαού και σε πολλές περιπτώσεις και ωµή
κλοπή ακινήτων, που γίνεται προφανώς και αυτό βάσει σχεδίου των σιωνιστικών
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εγκληµατιών που έχουν ονόµατα και θέσεις στην ψευδό-κυβέρνηση της Γερµανίας, τη
Τρόικα, την ΕΕ και φυσικά και στην Ελλάδα!
Πώς λειτουργεί η ΑΠΑΤΗ:
Κατά τη δική µας εκτίµηση το όλο κόλπο βασίζεται στον προγραµµατισµό των µαζών
µε φόβο και ενώ δεν έχουν λάβει καµία νόµιµη ειδοποίηση/ενηµέρωση και έτσι ΚΑΜΙΑ
ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να κάνουν το οτιδήποτε, αφού προφανώς το όλο πράγµα
στερείται κάθε νοµιµότητας και συνταγµατικότητας, εν τούτοις αποκτά (µάλλον µια ψευδό-)
νοµιµότητα, νοµιµοποιείτε δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους, που σαν πρόβατα και
χωρίς ψυχραιµία έτρεξαν και τρέχουν να προλάβουν το χειρότερο, όπως πιστεύουν οι ίδιοι,
όταν αυτοί κάνουν την πληρωµή του ‘ειδικού τέλους’ στην ιδιωτική εταιρία και κατάθεση
των χαρτιών που η ίδια τους επιβάλει ως προϋπόθεση για επανεξέταση της υπόθεσης!
Η απάτη κατά την εκτίµησή µας (ψευδό-) νοµιµοποιείτε, λόγο το ό,τι ο πολίτης πάει
από ΜΟΝΟΣ του και µε ελεύθερη και ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ να πληρώσει τα απαράδεκτα
‘ειδικά τέλη’, προσκοµίζοντας και όλα τα απαιτούµενα από την ιδιωτική εταιρία στοιχεία και
χαρτιά για τα οποία ο ΙΔΙΟΣ ο πολίτης έχει από µόνος του ενηµερωθεί και προφανώς
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ, αφού ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές της ιδιωτικής εταιρίας!!! Είναι µε
αυτήν ακριβώς την κίνηση µε την οποία η όλη απάτη µάλλον λαµβάνει µια (ψευδό)
νοµιµοποίηση, αφού µε αυτόν τον τρόπο οι πολίτες είναι σαν να έκλεισαν νοµικά µια
συµφωνία µε τους προδότες εγκληµατίες (µέσω της ιδιωτικής εταιρίας «Εθνικό
Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.») αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους δικούς τους
όρους, τους νέους δασικούς χάρτες καθώς και κάθε χαράτσι πληρωµή που θα του
ζητήσουν οι εγκληµατίες απατεώνες!
Πιστεύουµε λοιπόν πως η καλύτερη επιλογή είναι η ΑΠΟΧΗ από τον τσίρκο αυτό
και να ΑΓΝΟΗΣΕΙ κανείς τα όσα προσπαθούν οι εγκληµατίες προδότες να πετύχουν µέσα
από την ενεργοποίηση των ιδιοκτητών:
ΚΑΝΕΙΣ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ
επειδή έµµεσα
ΚΑΘΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ‘ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ’ ΤΗ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ!
`Ίσως, και απλά για να νιώθει κανείς πιο σίγουρος και ήρεµος, µπορεί
ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΕΝΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ και (δήθεν) νοµιµοποίηση!
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Για εκείνους δε, που έχουν
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΕ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ,
όπου η
ΑΠΑΤΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ,
υπάρχει ένας εξίσου απλός και
ΧΩΡΙΣ καµία οικονοµική
επιβάρυνση (!)
τρόπος
να τελειώσει αυτή η φαρσοκωµωδία (αυτό τουλάχιστον πράξαµε εµείς σχετικά µε το κτήµα
µας στην Εύβοια που αναφέραµε πιο πάνω):
Καταθέτεται στο δασαρχείο απλά το ‘δασικό’ που πάντα πρέπει να υπάρχει µέσα
στο φάκελο της άδειας οικοδοµής από την πολεοδοµία, µαζί µε της συντεταγµένες του
κτήµατος/µέρος που αφορά το θέµα, και τελειώνει εκεί το όλο πράγµα! (της συντεταγµένες
µπορεί να τις βγάλει κανείς εύκολα στη σελίδα µε τους χάρτες της ΕΚΧΑ Α.Ε., την οποία
θα τη βρείτε εδώ:
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx )
ΕΛΛΗΝΑ,
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ
ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗ
ΜΗ ΣΚΥΒΕΙΣ ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΗ
ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΣ ΑΛΛΟ ΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ
ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΞΑΝΑ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ
ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!
ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΑΣΗ!
* Ο αλέξανδρος m. pfaff δεν είναι νοµικός(!), είναι ένας σκεπτόµενος άνθρωπος & ειρηνιστής, εναλλακτικός
θεραπευτής, γεωπαθολόγος και άνθρωπος των τεχνών και των γραµµάτων
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