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Αξιότιμε κ. Τπουργέ,  

Κατόπιν της σύσκεψης με τους φορείς της περιοχής που 

πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στις 19/05/2021 σας αποστέλλουμε τις απόψεις μας, 

για την τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν.998/1979, όσον αφορά το τεκμήριο 

κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων των 

νήσων των Β.ποράδων. 

To άρθρο 62 του Ν.998/1979 προβλέπει τα εξής: 

«Βάρος απόδειξης - Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων 

«Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του 

Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ` 

ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει 

οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων 

το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ` αυτώ 

ύπαρξη του δικαιώματος του. Κατ` εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις 

περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών 

Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς 

και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των 

Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης». 

Σελευταία, ενόψει της τροπολογίας του δασικού νόμου, προτάθηκε από 

τους Βουλευτές της Δωδεκανήσου, στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω διάταξης να 

συμπεριληφθεί και η Δωδεκάνησος. 

Από τη διάταξη αυτή, εκλείπει η πρόβλεψη για τα τρία νησιά των Βορείων 

ποράδων, κιάθος, κόπελος και Αλόννησο, ενώ κι αυτά διακατέχονται από 
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την ίδια, πραγματική, ιστορική και νομική κατάσταση με τα άλλα νησιά των 

Κυκλάδων. 

Όπως τα υπόλοιπα νησιά που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 62 του 

Ν.998/1979, έτσι και τα νησιά των Β.ποράδων, κατά τη διάρκεια της 

Σουρκοκρατίας έχαιραν ειδικών προνομίων και δικαιωμάτων, όσον αφορά το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς ουδέποτε υπήρξαν δορυάλωτα υπό των Σούρκων 

και ως εκ τούτου ουδέποτε υπήρξαν δημόσιες γαίες υπαγόμενες σε μία από τις 

κατηγορίες των γαιών του Ιερού Οθωμανικού Δικαίου. ε καμία δε περίπτωση 

δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατηγοροποίηση των γαιών στις νήσους αυτές, 

κατά τις διατάξεις του Νόμου της 7ης Ραμαζάν, έτους εγίρας 1274, καθώς αυτός 

αναφέρεται στο χριστιανικό έτος 1858, όπου δεν τυγχάνει εφαρμογής επί των 

νήσων τούτων, που ήδη ανήκαν κατά το έτος εφαρμογής της κωδικοποιημένης 

οθωμανικής νομοθεσίας επί των γαιών,  στο νέο Ελληνικό Κράτος. 

Μάλιστα επί των δασών και των δασικών εκτάσεων των νήσων των 

Β.ποράδων, τα πολιτικά δικαστήρια της περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν δεχθεί 

ότι επί των νήσων αυτών, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο του Δημοσίου. Ειδικότερα: 

ύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι γαίες των ποράδων 

παραχωρήθηκαν από τον ουλτάνο στους Χριστιανούς κατοίκους τους εν όψει 

της οικειοθελούς υποταγής τους στην κυριαρχία του με την ιδιότητα του 

λαφύρου, ως φορολογούμενες γαίες, κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος ιεροκρατικού 

δικαίου. Ως εκ τούτου, η τοιαύτη παραχώρηση αφ΄ ενός έλαβε χώρα κατά «πλήρη 

ιδιοκτησία», εφ΄ όσον δεν χωρούσε παραχώρηση μερικότερων εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων και αφ΄ ετέρου αφορούσε στο σύνολο των γαιών των ποράδων, 

ανεξαρτήτως της μορφολογίας, της φύσης και του προορισμού τους, και χωρίς 

ασφαλώς να είναι δυνατόν να εμφιλοχώρησαν οι διακρίσεις του μεταγενέστερου 

κατά τρεις αιώνες οθωμανικού νόμου περί Γαιών, ώστε το σύνολο το γαιών των 

Κυκλάδων υπήχθησαν στην έννοια των ακινήτων «καθαράς ιδιοκτησίας» (mulk). 

Tα Ελληνικά Δικαστήρια, έχουν νομικά δεχθεί ότι: 
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1«Κατ` ακρίβεια, όλες οι γαίες των νησιών αυτών, όποια και αν ήταν η 

φύση και ο προορισμός τους, ανήκαν σε ιδιώτες, με εξαίρεση τα βακούφια, τα 

οποία επίσης αποτελούσαν πρώην γαίες καθαρής ιδιοκτησίας (μούλκια) που 

είχαν δοθεί από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες τους για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό 

(Απ. Γεωργιάδης ό.π.). Και τούτο διότι τα νησιά αυτά, επειδή υπήχθησαν στην 

Οθωμανική κυριαρχία όχι «δικαιώματι πολέμου» αλλά ειρηνικά κατόπιν 

συνθηκών που συνάφθηκαν μεταξύ των μέχρι τότε Γενουατών ή Ενετών 

κατακτητών τους αφενός και του ουλτάνου αφετέρου, δεν θεωρήθηκαν 

περιελθόντα στο ουλτάνο, αλλά οι γαίες των νησιών αυτών χαρακτηρίστηκαν 

κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο ως ιδιωτικές, ανήκουσες στην κατά τα άρθρα 

1 και 2 του από 7 Ραμαζάν 1274 Οθωμανικού νόμου «περί γαιών» κατηγορία των 

καθαράς ιδιοκτησίας ακινήτων, τα οποία εξακολούθησαν να εξουσιάζονται από 

τους μέχρι τότε κυρίους τους και δη κατά πλήρη κυριότητα, υπό τον όρον όμως 

καταβολής εγγείου φόρου (ΕφΑιγ 195/2003 ΑρχΝ 2004.337, ΠολΠρΝαξ 62/2004 

ό.π. έτσι και Απ. Γεωργιάδης, ό.π.). ύμφωνα, μάλιστα, με την αριθμ. 

184/12.8.1843 πρωτότυπη έκθεση του επί των ασιατικών γλωσσών διερμηνέα της 

ελληνικής κυβέρνησης Ι. Αργυρόπουλου, που απευθύνεται στην επί των 

διαφιλονεικουμένων δασών επιτροπή, η οποία συστήθηκε βάσει του άρθρου 3 του 

βασιλικού διατάγματος της 17/29 Νοεμβρίου 1836 «περί ιδιωτικών δασών» που 

είχε εφαρμογή τότε στο απελευθερωθέν τμήμα της Ελλάδας, όλα τα παραπάνω 

νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και ποράδες ήταν επί τουρκοκρατίας υπό τη 

διοίκηση των κατά καιρούς αρχιναυάρχων της Οθωμανικής Κυβέρνησης και υπό 

την άμεση διεύθυνση του διερμηνέως του οθωμανικού στόλου, εσωτερικά όμως 

ελεύθερα από επεμβάσεις σπαχήδων και βοεβοδάδων, κυβερνώμενα από 

ομογενείς προεστούς ή δημογέροντες, εκλεγόμενους από τους κατοίκους. Έτσι, 

μετά την παραπάνω έκθεση, η προαναφερόμενη επιτροπή, με την υπ` αριθμ. 289 
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από 1 Νοεμβρίου 1844 γνωμοδότηση της, δέχθηκε ότι τα ως άνω νησιά του 

Αιγαίου (στα οποία, περιλαμβάνεται και η Αλόννησος), υποτάχθηκαν στους 

Οθωμανούς βάσει συνθηκών γραμμένων σε κώδικες που υπήρχαν ανέκαθεν στη 

Νάξο, ότι οι νησιώτες αναγνωρίστηκαν βάσει των συνθηκών αυτών κύριοι της 

ιδιωτικής και κοινοτικής τους ιδιοκτησίας και ότι η νήσος Σκόπελος, όπως η 

Σκύρος και η Σκιάθος και άλλα νησιά του Αιγαίου, είχε το εξαιρετικό προνόμιο, 

καταβάλλοντος ετησίως ένα ορισμένο ποσό στο Οθωμανικό κράτος, να διαθέτει 

τα κτήματα της ελεύθερα διά μόνον απλώς ιδιωτικών εγγράφων, μη υποκείμενη 

σε σπαχήδες αλλά διοικούμενη από προεστούς και δημογέροντες που τους 

εξέλεγαν οι κάτοικοι`της (ΕφΛαρ 219/1989 αδημ, Λ. Κοτσίρης, «Ιδιοκτησιακό 

καθεστώς δασών και βοσκοτόπων της νήσου κύρου και το περιεχόμενο του εν 

κύρω ισχύοντος δικαιώματος χορτονομής» (Γνμδ), Αρμ 1983.12 επ.). Κατά 

συνέπεια, τα ακίνητα των νήσων αυτών που δεν εξουσιάζονταν πριν από την 

επανάσταση από το ουλτάνο ούτε κατέχονταν από Οθωμανούς ιδιώτες, δεν 

περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά διαδοχή του τουρκικού δημοσίου, 

«δικαιώματι πολέμου» και δυνάμει των περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος 

Πρωτοκόλλων του Λονδίνου και της από 7.7.1832 υνθήκης της 

Κωνσταντινούπολης (ΕφΑιγ 195/2003 ΑρχΝ 2004.337, ΠολΠρΝαξ 62/2004 άτι). 

 Ειδικότερα δε αποφασιστικής σημασίας για την πλήρη και οριστική 

αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών των ποράδων 

είναι η υπ` αριθμ. 53846/1894 διαταγή του Τπουργού των Οικονομικών Φ. 

Σρικούπη προς τον οικονομικό έφορο κοπέλου και το Δασάρχη κιάθου, με 

την οποία διέταζε να θεωρούνται τα δάση των νήσων αυτών ως ιδιωτικά ή 

δημοτικά και να μην τα διαχειρίζονται ως δημόσια, διότι αυτά 

αναγνωρίστηκαν «ως όντα δημοτικής κτήσης».  

 Κατά συνέπεια, προκειμένου για δάσος και δασική έκταση που βρίσκεται 

στις ποράδες, μόνη η εκ μέρους του δημοσίου επίκληση και απόδειξη της 

δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης δεν αρκεί για να θεμελιώσει 

δικαίωμα κυριότητας του σε αυτήν, δυνάμει του ως άνω τεκμηρίου, αλλά πρέπει 
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τούτο να επικαλείται και σε περίπτωση αμφισβήτησης να αποδεικνύει ότι 

κατέστη κύριο με κάποιον από τους προβλεπόμενους στον ΑΚ ή ενδεχομένως σε 

ειδικό νόμο τρόπους κτήσης κυριότητας (ΕφΛαρ 219/1989 αδημ.), δυνάμενο έτσι 

να επικαλεστεί και αποδείξει ότι απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου με 

απαλλοτρίωση, αγορά, δωρεά, ανταλλαγή, κατάληψη εγκαταλελειμμένου 

κτήματος υπό τους όρους του άρθρου 34 α.ν. 1539/1938, παραίτηση του κυρίου από 

την κυριότητα του ακινήτου με συνέπεια να καταστεί αυτό αδέσποτο (βλ. 

ΠολΠρΝαξ 62/2004 ό.π.). 

Μάλιστα κατά τα παρελθόν είχε υποβληθεί αίτημα από την πρώην 

Κοινότητα Αλοννήσου, για τροποποίηση του άρθρου 62 , ώστε να 

συμπεριληφθούν και τα νησιά των ποράδων(ίδετε προσκομιζόμενη 

υπἀριθμ.63/1983 απόφαση του Κοινοτικού υμβουλίου Αλοννήσου.) 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή δεν δύναται να υπάρχει 

διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων πραγματικών και νομικών καταστάσεων, έναντι 

και εις βάρος των νήσων των Β.ποράδων, σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του 

Αιγαίου,  προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν.998/1979 ώστε να 

προστεθούν και τα νησιά των Β.ποράδων, ως ακολούθως: 

« Κατ` εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των 

Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, 

Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, της περιοχής της Μάνης όπως 

αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και 

Δυτικής Μάνης, καθώς και της περιοχής των νήσων των Βορείων Σποράδων, 

όπως αυτή ορίζεται τα διοικητικά όρια των Δήμων, Σκιάθου, Σκοπέλου και 

Αλοννήσου.». 

Θεωρούμε το αίτημά μας τούτο, ιστορικά και νομικά ορθό, εύλογο και 

δίκαιο, ώστε να τύχουν τα νησιά μας, όμοιας αντιμετώπισης με τις υπολοίπους 

νήσους του Αιγαίου, επί των οποίων υπήρξε το ίδιο γαιοκτητικό καθεστώς κατά 

την περίοδο της Σουρκοκρατίας. 

 




