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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια προχωράει με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση του 

κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Η ολοκλήρωσή τους θα επιλύσει οριστικά 

τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν σχετικά με διεκδικήσεις 

κυριότητας. 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία εστιάζει σε ζητήματα ιδιοκτησίας των 

δασικών εκτάσεων του Ροδοχωρίου Βοΐου Κοζάνης, ένα μικρό χωριό στην οροσειρά 

της Πίνδου του οποίου οι κάτοικοι πριν από εκατό χρόνια είχαν στην κυριότητά τους 

δάσος με συνολική έκταση μεγαλύτερη από 5.000 στρέμματα και σήμερα οι τίτλοι 

κυριότητας της Κοινότητας δεν ξεπερνούν τα 50 στρέμματα. Αρχικά διερευνάται το 

νομικό καθεστώς της συγκεκριμένης περιοχής και αναλύονται όλα τα σχετικά 

έγγραφα που εντοπίστηκαν για το δάσος Ροδοχωρίου, όπως επίσης και για 

γειτονικά χωριά μαζί με τις σχετικές νομολογίες, ώστε να αποσαφηνιστεί η 

δυνατότητα ή μη της Κοινότητας Ροδοχωρίου να διεκδικήσει τη δασική έκταση που 

κατείχε στο παρελθόν. Ακολούθως αποτυπώνεται τοπογραφικά η δασική περιοχή 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου. Τέλος, συντάσσεται ένα 

σχέδιο διαχείρισης του δάσους Ροδοχωρίου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες 

ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού ώστε να δημιουργηθούν οι οικονομικές 

συνθήκες  για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. 
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Abstract 

Τhe process of completing the cadastral and forest maps in Greece is 

proceeding rapidly. This will resolve several problems that have occurred in the past 

due to their absence. 

In particular, this dissertation focuses on the ownership of forest areas in 

Rodochori, in the region of Voio - Kozani, a small village in the Pindos mountain 

range. Approximately a hundred years ago the surrounding forest area of almost 

5.000 acres belonged to the Rodochori residents, while today the official title deeds 

do not exceed 50 acres combined. Firstly, the legal status of the area is examined, 

followed by an analysis of all the acquired official documents for the forest of 

Rodochori and surrounding areas, in order to provide a clarification of the current 

situation and whether it is possible for the residents to claim the forest area that 

previously  belonged to them. Furthermore, the topographic mapping of the forest 

area imprint is attempted according to the specifications and regulations of the 

national cadastre. Finally a forest management plan is presented in combination 

with a development plan of the mountain tourism in order to examine a prospect of 

economic growth in the area and make it appealing to future residents. 

 

Keywords: Forest, Rodochori, ownership, forest maps, cadastre,  
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Εισαγωγή 

Το έτος 1845, σαράντα  περίπου Ροδοχωρίτες, αγόρασαν τα δάση, γύρω στα 

5.000 στρέμματα, τον τόπο και το χωριό από τον Τούρκο Μπέη. Το κόστος εξαγοράς 

ήταν 77.940 γρόσια και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα της εξαγοράς, όπως 

υπάρχουν επίσης δικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και άλλα 

σχετικά έγγραφα. Μία από τις δικαστικές αποφάσεις αναφέρει ότι: "αναγνωρίζει 

την Κοινότητα Ροδοχωρίου κύριαν μίας δασικής εκτάσεως εις την θέσιν ... εκτάσεως 

1.500 παλαιών στρεμμάτων (περισσότερα από 2.000 σημερινά)". Οι κάτοικοι του 

χωριού χρησιμοποιούσαν ορισμένα δάση για βοσκή και για να καλύπτουν τις 

καθημερινές τους ανάγκες ενώ όλα τα υπόλοιπα, τα μεγάλα δάση, θεωρούνταν 

κοινοτικά. 

Το 1957 αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά τα δάση ορισμένων χωριών του Άνω 

Βοΐου, ανάμεσά τους και του Ροδοχωρίου. Μεγάλες εκτάσεις με αιωνόβια δέντρα 

κόβονται για πρώτη φορά τη δεκαετία 1960-1970. Είναι η περίοδος που ξεκινάει η 

εκμετάλλευση των δασών της περιοχής για παραγωγή δασικών προϊόντων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το δημόσιο δάσος Βοΐου εκτάσεως 78.000 

στρεμμάτων δασικής έκτασης ξυλεύεται για πρώτη φορά το 1959. Στο Ροδοχώρι, 

και σε αντίθεση με τα άλλα  χωριά, η κοινοτική περιουσία δεν προστατεύεται, με 

αποτέλεσμα σήμερα η Κοινότητα να έχει τίτλο για 49 μόνο στρέμματα. Τα 

πράγματα για τα κοινοτικά δάση έχουν παραμείνει στάσιμα με εξαίρεση το μισό 

βήμα που έγινε το 1962 με την τοπογράφηση - όχι και οριοθέτηση - μέρος των 

κοινοτικών δασών συνολικής έκτασης 280 στρεμμάτων1. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνηθεί πόσο πιθανό είναι 

να διεκδικήσει η Κοινότητα Ροδοχωρίου την αναγνώριση των δασών που είχε κατά 

το παρελθόν στην κυριότητά της.  

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι: 

1. Η νομική ανάλυση της υπόθεσης από την περίοδο εξαγοράς 

του χωριού μέχρι τις τελευταίες - σύγχρονες δικαστικές αποφάσεις και 

                                                 
1
 Τα τοπογραφικά σχέδια από τον τοπογράφο Αθανάσιο Ντερόπουλο που έχουν εντοπιστεί μετά από 

έρευνα είναι ελλειμματικά καθώς έχει χαθεί η περιγραφική πληροφορία για το πολύγωνα 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν με βεβαιότητα. Τα τοπογραφικά παρουσιάζονται στο παράρτημα. 
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εξαγωγή συμπερασμάτων για το κατά πόσο είναι δυνατό να διεκδικήσει η 

Κοινότητα τα συγκεκριμένα δάση από το ελληνικό δημόσιο. 

2. Η Τοπογραφική αποτύπωση με τις σύγχρονες τοπογραφικές 

μεθόδους του συνόλου των κοινοτικών δασών σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κτηματολογίου και 

3. Η ανάλυση των δασικών διαχειριστικών δυνατοτήτων του 

κοινοτικού δάσους με τη συνολική του έκταση, έχοντας σαν γνώμονα τη 

δασοπονία πολλαπλών σκοπών και στοχεύοντας στην ευρύτερη ανάδειξη 

και αξιοποίηση της περιοχής μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Περιοχή έρευνας 

Το Ροδοχώρι, παλιότερα ονομαζόταν Ραδοβίστι(ον), βρίσκεται στην επαρχία 

Βοΐου, πρώην Ανασελίτσης, και σήμερα αποτελεί Κοινοτικό Διαμέρισμα του νέου 

Καλλικρατικού Δήμου Βοΐου στο νομό Κοζάνης. Η επαρχία Βοΐου είναι ένας ορεινός 

τόπος με μικρά χωριά  μέσα σε πυκνή βλάστηση από δάση δρυός και πεύκης, 

γεμάτα με καρυδιές, 

καστανιές, ποτάμια και 

πετρώδη εδάφη. Το Βόιο 

αποτελεί βιότοπο για τα 

περισσότερα είδη της άγριας 

πανίδας που μπορεί να 

συναντήσει κανείς στη 

Βόρεια Ελλάδα. Κυριαρχεί ο 

λύκος, η αρκούδα και το 

ελάφι (ή ζαρκάδι). Το Ροδοχώρι αποτελεί ένα από τα ξεχωριστά χωριά της επαρχίας 

καθώς ο ευπρεπισμός και οι κατασκευές που έγιναν σε ολόκληρο τον οικισμό 

στηρίζονταν σε ντόπια υλικά και η διαμόρφωση του χώρου έγινε με σχέδια και 

προσωπική εργασία ορισμένων κατοίκων του χωριού. Τα σπίτια χτίστηκαν ξανά 

μετά την ολοκληρωτική τους καταστροφή κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 

Εικόνα 1: Το χωριό Ροδοχώρι 
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Πολέμου, οι εκκλησίες και το σχολείο το ίδιο, οι δρόμοι διορθώθηκαν και οι βρύσες 

και τα πηγάδια επισκευάστηκαν. 

Το χωριό περιβάλλεται από δάσος δρυός, με λίγες αγροτικές εκτάσεις καθώς 

ο περισσότερος πλέον πληθυσμός ζει και εργάζεται στις μεγάλες πόλεις και 

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον ποταμό Πραμόριτσα που αποτελεί 

παραπόταμο του Αλιάκμονα. Τα όρια του Ροδοχωρίου είναι τα εξής2: 

Ανατολικά: Ο λάκκος Μπισνίτσα, από τη θέση Σκάλα του χωριού Κυδωνιές 

μέχρι τις εκβολές του στον ποταμό Πραμόριτσα που αποτελεί και το φυσικό όριο με 

την Κοινότητα του χωριού Αηδονίων. 

Δυτικά: Τα όρια των Κοινοτήτων Κριμινίου (λάκκος Δρακομπλή) και Κορυφής 

(μακρυνά) 

Βόρεια: Γέφυρα Κριμινίου, θέσεις Πέτρα - Πλαγιά - Άγιος Μηνάς - λάκκος 

Σιουπουτούρα (όρια Κοινότητας Λούβρης και συνοικισμού Ρόκαστρου) 

Νότια: Θέση Σκάλα - λάκος Μπεσνίτσα - δάσος Ξιονέρι Κυδωνίων και όρια 

της Κοινότητας Κορυφής (μακρυνά) 

 

Η συνολική έκταση της Κοινότητας 

Ροδοχωρίου σύμφωνα με τα 

παραπάνω όρια όπως επίσης και με 

τα ψηφιακά δεδομένα που πήραμε 

από το δασαρχείο Τσοτυλίου είναι 

περίπου 8.000 στρέμματα. Οι 

συντεταγμένες με βάση το 

γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ'87 που 

οριοθετούν το παραπάνω όριο 

είναι: Ανατολικά: 271113, Δυτικά: 

267941, Βόρεια: 4456196 και Νότια: 

4451549. 

Το υψόμετρο στην περιοχή 

έρευνας κυμαίνεται μεταξύ 620 και 

                                                 
2
 Δ. Γκαβανάς, Ροδοχώρι Βοΐου, εκδ. 1999 

Εικόνα 2: Χάρτης περιοχής. 
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960 μέτρα ενώ το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς και ξηρούς 

χειμώνες και θερμά δροσερά καλοκαίρια. Η θερμοκρασία τη θερινή περίοδο 

κυμαίνεται μεταξύ 22 και 34 βαθμούς ενώ τη χειμερινή 4 με 12 βαθμούς Κελσίου. 

 

Νομικό καθεστώς 

Τεκμήριο Κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στα Δάση 

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας θα γίνει μία προσέγγιση της έννοιας του 

τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και 

των επιμέρους όρων που τα συνθέτουν. Θα παρουσιαστεί η σχετική νομοθεσία που 

διέπει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου τόσο ιστορικά όσο και 

γεωγραφικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και θα παρουσιαστούν οι 

ερμηνευτικές και νομολογικές προσεγγίσεις αυτού. Επίσης θα παρουσιαστούν τα 

ιστορικά έγγραφα που εντοπίστηκαν για την ευρύτερη περιοχή έρευνας και θα 

αναλυθούν τα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με το ΒΔ της 17.11/1.12.1836 «περί ιδιωτικών δασών» 

Ο όρος  "τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα δάση και δασικές 

εκτάσεις" αναφέρεται αρχικά στο νόμιμο τεκμήριο, που θεσπίσθηκε με τα άρθρα 1, 

2 και 3 του ΒΔ της 17.11/1.12.1836 «περί ιδιωτικών δασών», βάσει του οποίου 

αναγνωρίσθηκε από το νόμο η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί των 

εκτάσεων, που αποτελούσαν δάση, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου3.  

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 του παραπάνω άρθρου αναφέρει: «Ιδιωτικά 

δάση, μεταξύ των δασών του Βασιλείου, θεωρούνται μόνον εκείνα όσα δι` 

εγγράφων, εκδιδομένων κατά τους νομίμους τύπους από τας αρμοδίας τουρκικάς 

αρχάς, αποδειχθώσιν, ότι υπήρχον και πριν της αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας 

αγώνος ιδιοκτησίαι πλήρεις ιδιωτών. Προσέτι ως δάση ιδιωτικά θέλουν θεωρείσθαι 

αναμφισβητήτως και τα κείμενα εις όσα ιδιωτικά χωρία (τζεφλίκια) δεν αναφέρουν 

μεν τα νόμιμα έγγραφα ονομαστί τα εμπεριεχόμενα εις αυτά δάση, 

προϋποτιθεμένου, ότι κείνται αληθώς εντός των ακριβώς αποδειχθέντων ορίων του 

                                                 
3
 βλ. Δ. Παπαστερίου Δασικό Δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο εκδ. 2017, Απ. Αρβανίτης Κτηματολόγιο 

2020 
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αρμοδίου ιδιωτικού κτήματος (τζεφλικίου), επομένως σχηματίζουν αναγκαίον και 

φυσικόν συστατικόν μέρος αυτού. Αν δε εκ περιστάσεως τα έγγραφα ταύτα 

εχάθησαν από την αρχήν του υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου, τότε συγχωρούνται όλα 

τα προς απόδειξιν ένδικα μέσα όσα χορηγεί ο νόμος.»  

Στο άρθρο 2 του ίδιου ΒΔ γίνεται η αναφορά: «Αξιώσεις δήμων και 

Μοναστηρίων περί της ιδιοκτησίας δάσους, θεμελιούμεναι μόνον εις πολυχρόνιον 

και αδιάλειπτον δικαίωμα ελευθέρας ξυλεύσεως, προερχόμενον από την ανέκαθεν 

αμελημένην διοίκησιν των δασών, και επομένως μη στηριζόμεναι εις νόμιμα 

έγγραφα, χαρακτηρίζοντα ρητώς την ιδιοκτησίαν του δάσους, δεν μπορούν να 

αναγνωρισθώσιν, ούτε  εμπορούν τα διϊσχυριζόμενα αυτά δικαιώματα να γένωσι 

παραδεκτά ως τίτλος ιδιοκτησίας, μάλιστα θεωρούνται τα δάση αυτά αναντιρρήτως 

ως δημόσια. Αλλ` εάν υπήρχον έγγραφα αποδεικνύοντα τω όντι την ιδιοκτησίαν 

ενός τοιούτου δάσους και εχάθησαν εκ περιστάσεως, τότε εμπορεί να φέρη εν τω 

μέσω την περί τούτου απόδειξιν ο απαιτών αυτό δήμος, ή το Μοναστήριον, αλλά 

μόνον κατά το άρθρ. 390 της Πολ. Δικονομίας.»  

Και τέλος στο άρθρο 3 αναφέρει ότι: «Εντός ενός έτους από την ημέραν της 

δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οφείλουν οι ιδιοκτήται των υπό τα άρθρ. 1 και 2 

δασών να παρουσιάσωσιν εις την Ημετέραν επί των Οικονομικών Γραμματείαν, ή 

απ` ευθείας, ή δια των αρμοδίων υπαλλήλων, τους νομίμους τίτλους της ιδιοκτησίας 

των. Η Γραμματεία θέλει εξετάσει αυτούς, θέλει τους αναγνωρίσει, ή απορρίψει, και 

εις την πρώτην περίπτωσιν, θέλει επισήμως δόσει την κατοχήν εις τους ιδιοκτήτας, 

εις δε την δευτέραν, θέλει αποπέμψει τας ελλειπούσας νομίμων αποδείξεων 

αξιώσεις αυτών, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων∙ εις την περίστασιν ταύτην 

όμως, μέχρι της τελειωτικής δικαστικής αποφάσεως περί της ιδιοκτησίας, μένει η 

κατοχή του διαφιλονικουμένου δάσους αναφαίρετος, εις ον ευρίσκεται. 

Παρελθούσης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρούνται όλα τα δάση, περί των οποίων 

δεν παρουσιασθώσιν, οι, ως άνω, απαιτούμενοι τίτλοι, ως αδιαφιλονίκητα εθνικά, 

και θέλουν διατίθεσθαι ως τοιαύτα.»4 

Το παραπάνω ΒΔ θεωρείται ότι παραμένει σε ισχύ αν και έχει διατυπωθεί 

βάσιμα η άποψη ότι καταργήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2939/28.7.1922 

                                                 
4
 .Βλ. Β. Βαθρακοκοίλης, Η Διεκδικητική Αγωγή εκδ. 2014 
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«περί κωδικοποιήσεως των περί δασών νόμων και περί τροποποιήσεως ορισμένων 

διατάξεων αυτών» (ΕτΚ 131/30.7.1922), όπου αναφέρει ότι: «καταργείται το από 17 

Νοεμβρίου 1853 Β. Νομ. Διάταγμα, περί ιδιωτικών δασών». Η διαφορά στην 

ημερομηνία, αντί 1836 αναφέρει 1853, οφείλεται σε λάθος εκ παραδρομής καθώς 

κανένα ΒΔ για τα δάση δεν εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 18535 

Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου τεκμηρίου όμως θα πρέπει να 

συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές αναφέρει ότι το συγκεκριμένο 

Β.Δ. αφορά μόνον τα δάση που βρίσκονται εντός ορίων της Παλαιάς Ελλάδας, 

δηλαδή η ισχύς του παραπάνω τεκμηρίου περιορίζεται μονάχα στη Στερεά Ελλάδα, 

στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες. Υπάρχει όμως στη 

νομολογία (ΑΠ 110/2014 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠ και 

ΕφΘρ 52/2015 και στη ΝΟΜΟΣ) η άποψη ότι το συγκεκριμένο τεκμήριο επεκτάθηκε 

και στη Μακεδονία (Νέες Χώρες) και όπως αναφέρει επακριβώς: «Στις νέες χώρες 

με τις διατάξεις του ν. 2201/1920 "περί συστάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου παρά 

τω Υπουργείω της Γεωργίας", όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.Δ. της 13.11.1921 και 

το Ν. 2541/1926 ρυθμίστηκε η διαδικασία αναγνώρισης τέτοιων δικαιωμάτων. Έτσι, 

με τις διατάξεις αυτές ρυθμίστηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μαχητό τεκμήριο 

κυριότητας υπέρ των δασών που υπήρχαν ….. στις νέες χώρες κατά το χρόνο 

εισαγωγής της Ελληνικής νομοθεσίας σε αυτές (1-2-1914)», ενώ σύμφωνα με μία 

άλλη άποψη εισήχθη στις Νέες Χώρες με το άρθρο 62 του Ν. 4173/1929. 

Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί η τοποθέτηση 

της Νομικού Κωνσταντίας Εμμανουηλίδου, Δικαστή Κτηματολογίου και του 

Δασολόγου Ιωάννη  , Διευθυντή Δασών ν. Καβάλας σχετικά με το Β.Δ. "περί 

ιδιωτικών δασών", οι οποίοι στο πλαίσιο εργασίας του ΔΠΜΣ Κτηματολογίου 

περιόδου 2017-2018 αναφέρουν ότι: «...λόγω α) της περιορισμένης εδαφικής 

ισχύος του ως άνω τεκμηρίου (Πελοπόννησος εκτός Μάνης και Στερεά Ελλάδα, πλην 

Αττικής και Ευβοίας, όπου υπάρχουν ιδιωτικοί τίτλοι), β) της πραγματικής 

δυσχέρειας περί απόδειξης - σε βαθμό ασφαλούς δικανικής πεποίθησης - του αν μία 

έκταση ήταν δάσος πριν το 1836, γ) της αναγκαίας εκ των πραγμάτων δικαστικής 

                                                 
5
 Βλ. Αικ. Τσακίρη οπ σελ. 150 σημ. 227, Γ. Καραγιάννης Νομικά Προβλήματα από τη δασική 

νομοθεσία - έννοια των όρων «διακατεχόμενα» - «τεκμήρια» ΝΟΒ 26 σελ. 1133, Γ. Νάκος Το νομικό 
καθεστώς των τέως οθωμανικών γαιών 1821-1912 σελ. 168 
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κρίσης (χρονοβόρας και πολυδάπανης), περί της συνδρομής όλων των ως άνω 

προϋποθέσεων, για την θεμελίωσή του και δ) της ανάγκης  θέσπισης ενιαίων 

κανόνων και κριτηρίων, για όλα τα δάση της επικράτειας, ώστε να υφίσταται 

ασφάλεια δικαίου, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολυπόθητης ανάπτυξης της 

χώρας, συνιστάται η εγκατάλειψη της επίκλησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 

του τεκμηρίου κυριότητας στα δάση και δασικές εκτάσεις με βάση  το ΒΔ της 

17/29.11.1836 «περί  ιδιωτικών δασών», τόσο κατά την κτηματογράφηση, όσο και 

κυρίως κατά τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα, ως αιτία 

κτήσης στις πρώτες εγγραφές, πολύ δε περισσότερο, που τα «δεδομένα», που 

συνθέτουν το εν λόγω τεκμήριο,  δεν περιλαμβάνονται ως πληροφορίες στους 

δασικούς χάρτες». 

Σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο 

Οι οθωμανικές διατάξεις που αναφέρονται στα δάση είναι οι παρακάτω:  

1. Ο νόμος "περί γαιών" της 7 Ραμαζανίου 1274 από Αιγείρες όπου 

σύμφωνα με το Χριστιανικό ημερολογίο αναφέρεται στην ημερομηνία 

1858. 

2. Ο νόμος "περί δασών" της 11 Σεβάλ 1286 ή 1η Ιανουαρίου 1869 

3. Οι οδηγίες "για την εξέλιξη των τίτλων των δασών" από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης της 23 Μουχαρέμ 1293 ή 7 Φεβρουαρίου 1875 

4. Ο νόμος "περί ταπίων" της 8 Δζεναζηλ - Αχίρ 1275 - 1857 

5. Οι διατάξεις του οθωμανικού Αστικού Κώδικα της 8 Σιλιχιτζέ 1285 ή 10 

Μαρτίου 1869 που αναφέρεται στην καθαρή ιδιοκτησία και 

6. Οι διασαφητικές διατάξεις της 15 Σαμπάν 1276 ή 1858. 

Στο νόμο "περί γαιών " της 7 Ραμαζανίου αναφέρεται στο άρθρο 1 ότι στο 

Οθωμανικό Κράτος οι γαίες διαιρούνται σε πέντε κατηγορίες:  

α) στις ιδιωτικές γαίες όπου εφαρμόζεται ολοκληρωτική κυριότητα 

(μούλκια),  

β) στις δημόσιες γαίες μέσα στις οποίες εμπεριέχονται και τα δάση (εραζίι 

εμιριγιέ ή Αραζί μιριέ ή μιριγιέ),  

γ) στις αφιερωμένες γαίες ή αλλιώς βακουφικές,  
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δ) στις εγκαταλειμμένες ή κοινόχρηστες γαίες (μετρουκέ ή Αραζί μετρουκέ) 

οι οποίες ήταν εκτάσεις που άφησε το Κράτος για κοινή χρήση και ωφέλεια προς 

όλους τους κατοίκους ενός ή περισσοτέρων χωριών6. Για την πραγματοποίηση 

αυτού έπρεπε να δημιουργηθεί σουλτανικό φιρμάνι το οποίο παρέδιδαν στο 

Τουρκικό Κτηματολόγιο και μέσα στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονταν δασικές 

εκτάσεις και  

ε) στις νεκρές γαίες (μεβάτ ή Αραζί μεβάτ ή μεβούτ) οι οποίες ήταν άγονες 

περιοχές όπως ορεινές δασώδεις ή πετρώδεις περιοχές οι οποίες δεν 

παραχωρούνται για κοινή χρήση.  

Σύμφωνα με το Οθωμανικό δίκαιο ολόκληρη η γη ανήκε στο Σουλτάνο εκτός 

από τις γαίες καθαρής ιδιοκτησίας, τα μούλκια (το νομικό πλαίσιο καθορίζεται στο 

άρθρο 2 του νόμου της 7 Ραμαζανίου), που παραχωρούνταν κατά κυριότητα σε 

ιδιώτες και τις βακουφικές που παραχωρούνταν και αυτές με Αυτοκρατορικά 

φιρμάνια (Σουλτανικά διατάγματα) σε μοναστήρια, εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.ά. 

Όσον αφορά όμως την κυριότητα στα δάση, το οθωμανικό δίκαιο αναφέρει ρητά ότι 

ανήκει αποκλειστικά στο Οθωμανικό Δημόσιο (άρθρο 49 εδ. 2 του νόμου 7 

Ραμαζάν). Το κράτος μπορούσε να παραχωρήσει μονάχα κατά χρήση και όχι κατά 

κυριότητα δασικές εκτάσεις με την έκδοση τίτλων (ταπιά) που συντάσσονταν από 

τον ιεροδίκη ή τους τιμαριούχους ύστερα από άδεια του Σουλτάνου. Έφερε το 

μονόγραμμά του και αποτελούσε πιστοποιητικό διηνεκούς εξουσίασης του δάσους, 

με ανεπίδεκτη μετατροπή χρήσης του εδάφους, δηλαδή τεσσαρούφ. Αναφερόταν 

επιπλέον ξεκάθαρα το είδος της χρήσης που για την περίπτωση των δασών ήταν η 

ξύλευση, όπως επίσης και το αντίτιμο, και δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση 

εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας, δηλαδή μουτεσσαρήφ. Με βάση επομένως όλα 

τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το Οθωμανικό κράτος είχε καθιερώσει το 

τεκμήριο κυριότητας για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, το οποίο στη συνέχεια 

εφαρμόστηκε και στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία για συγκεκριμένες 

περιοχές7. 

                                                 
6
 Δούκας Α., Δασικό Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες, 2018 

7
 Το εν λόγω τεκμήριο δεν ισχύει στις περιοχές του Παλαιού Βασιλείου (όπως εκτέθηκε ανωτέρω), 

διότι «Από τις ρυθμίσεις που ακολούθησαν της Συνθήκης του Λονδίνου της 6 Ιουνίου 1827 και 
περιέχονται στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 21-1/3-2-1830 "Περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος" και 
στα ερμηνευτικά αυτού πρωτόκολλα της 4/16-6-1830 και της 19.6/1-7-1830 σε συνδυασμό με τις 
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 Η περιοχή της Μακεδονίας που αποτελεί την περιοχή μελέτης αυτής της 

μεταπτυχιακής εργασίας,  ήταν κομμάτι των Νέων Χωρών στις οποίες υπάγονταν 

επίσης η Ήπειρος πλην της Άρτας, τα νησιά του Αιγαίου εκτός Λέσβου, Σάμου, Χίου, 

Κυκλάδων, Σποράδων, Κρήτης και Δωδεκανήσων.  

Με τη λήξη των βαλκανικών πολέμων που διήρκησαν από το 1912 μέχρι το 

1913 υπογράφηκαν οι παρακάτω τρεις συνθήκες: 

1. Συνθήκη του Λονδίνου στις 17/30 Μαΐου 1913 με βάση την οποία το 

Οθωμανικό κράτος αποχώρησε από όλες τις ευρωπαϊκές εκτάσεις που 

κατείχε στο παρελθόν. 

2. Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913 όπου 

η Ελλάδα απέκτησε τη Δυτική Μακεδονία, την υπόλοιπη Ήπειρο εκτός 

από την Άρτα, τα νησιά του Αιγαίου εκτός από Κυκλάδες και Σποράδες 

και την Κρήτη και 

3. Συνθήκη των Αθηνών "περί "Ειρήνης μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας" στις 

1/14 Νοεμβρίου 1913 σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναγνώριζε τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα των ιδιωτών, για αστικά και αγροτικά 

ακίνητα, εφόσον οι τελευταίοι κατείχαν νόμιμους τίτλους της 

οθωμανικής περιόδου. 

Επιπλέον με το άρθρο 2 εδ. δ' και ε' του ν. 147/1914 που συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 9 του ν. 262/1914, όλες οι οθωμανικές διατάξεις που αφορούν τις γαίες 

και βάση των οποίων είχαν αποκτηθεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα, διατηρούνται σε 

ισχύ και εφαρμόζονται σε όλες τις Νέες Χώρες ενώ για τις δικαιοπραξίες που θα 

γίνονταν στο εξής, θα εφαρμόζονταν η ελληνική νομοθεσία με βάση το 

βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Οι δημόσιες γαίες που ανήκαν στο Οθωμανικό Δημόσιο 

                                                                                                                                            
ρυθμίσεις της από 27-6/9-7-1832 Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως "περί οριστικού 
διακανονισμού των ορίων της Ελλάδος" και του άρθρου 16 του ν. της 21-6/10-7-1837 "περί 
διακρίσεως δημοσίων κτημάτων", προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έγινε καθολικός διάδοχος 
του Τουρκικού Κράτους, αλλά στην κυριότητά του περιήλθαν εκείνα μόνο τα κτήματα των 
Οθωμανών τα οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου κατέλαβε με τις στρατιωτικές δυνάμεις και 
δήμευσε και εκείνα τα οποία κατά το χρόνο υπογραφής των ως άνω πρωτοκόλλων είχαν 
εγκαταλειφτεί από τους αναχωρήσαντες από την απελευθερωθείσα Ελλάδα Οθωμανούς, πρώην 
κυρίους αυτών και δεν είχαν καταληφθεί από τρίτους έως την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου 
περί διακρίσεως κτημάτων, όχι όμως και όσα κατά την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως και 
ακολούθως κατείχοντο από Έλληνες ιδιώτες με διάνοια κυρίου, έστω και χωρίς έγκυρο και ισχυρό, 
κατά το οθωμανικό δίκαιο, τίτλο (ταπί). 
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περιήλθαν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με το δικαίωμα πολέμου αλλά 

παρόλα αυτά διατηρήθηκε το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ), το 

οποίο είχε παραχωρηθεί πριν την προσάρτηση με την έκδοση ταπί8. 

Στη συνεχεία, κατά τη διάρκεια της προσωρινής κυβέρνησης της 

Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε το διάταγμα με αρ. 2468/20 Μαΐου 1917 και μετατράπηκε 

σε νόμο τρία χρόνια αργότερα με το ν. 2050/27 Φεβρουαρίου 1920. Στο άρθρο 1 

του παραπάνω διατάγματος αναφέρεται ότι το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης σε 

όλες τις πρώην οθωμανικές γαίες μετατρέπεται αυτοδικαίως σε δικαίωμα πλήρους 

κυριότητας σε ποσοστό 4/5 εξ αδιαιρέτου υπέρ του εξουσιαστή και 1/5 υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου από την 20η Μαΐου 1917. Επιπλέον, το δικαίωμα κυριότητας 

επί τα 4/5 αναγνωρίστηκε και για όλους εκείνους που εξουσίαζαν καλλιεργήσιμη 

δημόσια έκταση χωρίς την ύπαρξη κάποιου τίτλου (ταπί ως επί των πλείστων) για 

τουλάχιστον μία δεκαετία μέχρι τις 20/5/1917. Με το συγκεκριμένο όμως θέμα 

κρίθηκε από τη νομολογία ότι θα έπρεπε να αποδεικνύεται η εξουσίαση από 

εγγραφές των φορολογικών βιβλίων του οθωμανικού κράτους9. Τελικά, με τα 

άρθρα 101 - 114 του ΠΔ της 11/12-11-1929 που τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 17 - 

19 του ΑΝ. 1540/1938 περιήλθε στους εξουσιαστές και το υπόλοιπο 1/5 της εξ 

αδιαιρέτου έκτασης εφόσον όμως αποτελούσε καλλιεργήσιμη έκταση. 

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω τα δάση της Δυτικής Μακεδονίας, 

εφόσον βρίσκονταν σε εγκαταλειμμένες ή νεκρές γαίες, περιήλθαν αυτόματα στην 

κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δικαιώματι πολέμου. Για όσα δάση βρίσκονταν 

σε εκτάσεις που κατείχε προηγουμένως το Οθωμανικό Κράτος, αυτά περιήλθαν 

στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου από τη στιγμή που δεν υπήρχε ταπί ή 

άλλος τίτλος δικαιώματος διηνεκούς εξουσίασης από κάποιον ιδιώτη, του οποίου 

αναγνωρίστηκε η εγκυρότητα από το άρθρο 62 του ν. 2201/1920. Κλείνοντας, είναι 

πλέον ξεκάθαρο ότι στην περιοχή μας ισχύει το οθωμανικό τεκμήριο κυριότητας 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις εφόσον δεν 

υπήρχε ταπί από κάποιον ιδιώτη και το τεκμήριο αυτό δε μπορεί να ανατραπεί με 

τον ισχυρισμό της επί τριακονταετία χρησικτησίας καθώς η περιοχή της Μακεδονίας 

                                                 
8
 ΑΠ 571/2001 ΕλλΔνη 43-63 

9
 ΑΠ 827/2014, ΑΠ 1157/2013, ΑΠ 946/2013, ΑΠ 1746/2012 όλες δημ. στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΑΠ. 
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εισήχθη στην ελληνική επικράτεια το 1913 με τις συνθήκες του Λονδίνου και του 

Βουκουρεστίου και επομένως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ελληνικής 

νομοθεσίας για χρησικτησία μίας έκτασης για τριάντα χρόνια μέχρι το 1915. 

Νόμος, έθιμο και δικαιώματα ξύλευσης σε χωριά του Βοΐου 

To σύστημα απονομής δικαιοσύνης στο Οθωμανικό κράτος πριν τις 

μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν θεμελιωμένο στο 

θεσμό των ιεροδικείων, τοπικών δικαστηρίων τα οποία απένεμαν δίκαιο καταρχάς 

σύμφωνα με τις αρχές του Ιερού (Σεριάτ) - αλλά και του σουλτανικού νόμου 

(κανούν) -, και λειτουργούσαν παράλληλα ως έδρες τοπικής διοίκησης, 

καταμερισμού της φορολογίας στις πόλεις στις οποίες έδρευαν και στις περιφέρειές 

τους. Από την άλλη πλευρά, το πλαίσιο των νόμων καθώς και ζητήματα που 

αφορούσαν τις σχέσεις των υπηκόων με το κράτος, οι έγγειες σχέσεις, η φορολογία 

και η οικονομική ζωή καθορίζονταν από νόμους τους οποίους εξέδιδε ο σουλτάνος 

(η κεντρική διοίκηση) με τη μορφή μεμονωμένων διαταγμάτων (φιρμανιών), 

επαρχιακών και γενικών κανονισμών (κανουναμέδων), καθώς και εγκυκλίων 

(ανταλετναμέδων) που αφορούσαν στην επιβεβαίωση νόμων που βρίσκονταν ήδη 

σε ισχύ. Ένα από τα θεμέλια των σουλτανικών νόμων, παράλληλα με την βούληση 

και ισχύ της σουλτανικής εξουσίας, ήταν οι υπάρχοντες (πριν την οθωμανική 

κατάκτηση) νόμοι και γαιοκτητικές, εμπορικές και οικονομικές διευθετήσεις ή, όσον 

αφορά σε επί μέρους ζητήματα, τα τοπικά έθιμα.10 

Οι τοπικοί εθιμικοί κανόνες, ειδικά όσον αφορά στις έγγειες σχέσεις,  

βρίσκονται στο μεταίχμιο ανάμεσα στον κρατικό νόμο και στις αγροτικές πρακτικές, 

ενώ μπορεί να ειπωθεί ότι θεμελιώνονται στους εξής πυλώνες: παλαιότητα, κοινή 

χρήση, συνέχεια, βεβαιότητα και λογική.11  Η νομιμοποίηση μιας πρακτικής μέσω 

της επίκλησης του «παλαιού εθίμου» συναντάται με μεγάλη συχνότητα, εκτός των 

παραπάνω πλαισίων νομολογίας, τόσο στη θεμελίωση ιεροδικαστικών αποφάσεων, 

όσο και στην πρακτική της αποστολής «αιτήσεων» (αρζουχάλ) ή «καταγγελιών» 

(«παραπόνων») (σικιαγέτ) από την πλευρά των υπηκόων απευθείας προς το 

αυτοκρατορικό κέντρο (το πρόσωπο του σουλτάνου/το αυτοκρατορικό συμβούλιο) 

                                                 
10

 Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κλασική Εποχή, 1300-1600 (μτφρ. Μιχάλης 
Κοκολάκης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1995, 125-134. 
11

 E. P. Thompson, Customs in Common, Νέα Υόρκη, The New Press, 1991, 97-98. 
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παρακάμπτοντας -ή αφού οι προσφυγές τους δεν έχουν εισακουστεί- τα (τοπικά) 

ιεροδικεία. H εξέταση των «παραπόνων» από τον σουλτάνο και το αυτοκρατορικό 

συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει υπό τον «πύργο της δικαιοσύνης» - ιδεολογικό 

σύμβολο της σουλτανικής εξουσίας στην αρχιτεκτονική του οθωμανικού ανακτόρου 

– και η ακόλουθη έκδοση διαταγών, θεωρείται ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της 

ιδεολογίας νομιμοποίησης της σουλτανικής εξουσίας: H «δίκαιη» διακυβέρνηση 

έγκειται στην προστασία των υπηκόων (αγροτών και αστών παραγωγών) από την 

«καταπίεση» (ζουλμ) κρατικών αξιωματούχων ή άλλων τοπικών ισχυρών, που 

εκφράζεται είτε ως παράνομη φορολογία, αυθαίρετη βία, δωροδοκία ή 

διεφθαρμένη διακυβέρνηση.  Σύμφωνα με τη θεωρία πολιτικής νομιμοποίησης της 

σουλτανικής εξουσίας του «κύκλου της δικαιοσύνης», η δίκαιη διακυβέρνηση 

διασφαλίζει την ευμάρεια των υπηκόων, (κατά συνέπεια) τον πλούτο του κρατικού 

θησαυροφυλακίου και (κατά συνέπεια) την ισχύ του στρατού.12 

Σύμφωνα με το οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα η ψιλή κυριότητα των 

καλλιεργήσιμων γαιών ανήκει στο κράτος (στον σουλτάνο), ενώ στους υπηκόους 

παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης/κατοχής (τασαρούφ) στη βάσης διαρκούς 

κληρονομικού δικαιώματος στον οικογενειακό κλήρο, εφόσον διασφαλίζεται η 

καλλιέργεια και καταβάλλονται οι συνδεόμενοι με αυτήν φόροι. Παράλληλα με το 

δικαίωμα χρήσης της γης ανά φορολογούμενο (νοικοκυριό) αναγνωρίζονται και 

συλλογικά (κοινοτικά) δικαιώματα σε εκτάσεις που υπόκεινται σε κοινή χρήση 

βοσκοτόπια, λιβάδια, δάση και νερά, ενώ αντίστροφα δικαίωμα ιδιοκτησίας  

αναγνωρίζεται σε γαίες που αποτελούν αντικείμενο καλλιέργειας εκτός του πεδίου 

της παραγωγής δημητριακών (αμπέλια, δενδροκαλλιέργειες, κήποι).13 

Ο «εξορθολογισμός» ή επανακατάταξη των επάλληλων επιπέδων 

δικαιωμάτων στη γη ανάμεσα στο κράτος, τους αγρότες-παραγωγούς και τους κατά 

τόπους νομείς των αγροτικών πλεονασμάτων (σπαχήδες/τιμαριώτες, 

φοροεισπράκτορες, φορομισθωτές διαφόρων επιπέδων και κατόχων τσιφλικιών) 

                                                 
12

 Βοğaç A. Ergene, “On Ottoman Justive. Interpretations in Conflict (1600-1800)”, Islamic Law and 
Society, 8/1 (2001),  52 και 59-60 (52-87) και Suraiya Faroqui, “Political Activity among Ottoman 
Tazpayers and the Problem of Sultanic Legitimation (1570-1650)”, Journal of the Economic and Soial 
History of the Orient, XXXV (1992), 1-39. 
13

 Ömer Lûtfi Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi 
Kanunnamesi, Κωνσταντινούπολη, Maarif Matbaası, 1940, 294-295  και Ιναλτζίκ, 412-413. 
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που πραγματοποιείται στην περίοδο των μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) ειδικά με την 

θέσπιση του Νόμου περί Γαιών του 1858, θέτει σε ισχύ δικαιώματα απόλυτης 

ατομικής ιδιοκτησίας με τρόπο και ισχύ που δεν είχε ποτέ τεθεί στο παρελθόν. 

Ωστόσο και στην εκσυγχρονιστική αυτή επαναδιατύπωση του καθεστώτος 

ελέγχου/ιδιοκτησίας της γης, τα επίπεδα ελέγχου/ κατηγορίες γαιών ορίζονται στο 

πλαίσιο της παραδοσιακής αντίληψης, ωστόσο εξορθολογικοποιούνται: Οι γαίες 

όπως αναφέραμε και παραπάνω ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: α) ιδιόκτητες 

(μεμλουκέ), β) κρατικές/δημόσιες (μιριγιέ), γ) βακουφικές/υποκείμενες σε ευαγή 

ιδρύματα (μεβκουφέ), δ) εγκαταλελειμένες ή υποκείμενες σε συλλογική (κοινοτική) 

χρήση γαίες (μετρουκέ) (μη ιδιόκτητα λιβάδια, δάση, βοσκοτόπια) και ε) εκτενείς 

ανεκμετάλλευτες γαίες (μεβάτ) (ορεινές και δασώδεις περιοχές εκτός οικιστικών 

περιφερειών)14. 

Η αναγνώριση απόλυτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και διακριτών 

κατηγοριών γαιών μετέβαλε τους όρους και τα πεδία διαπραγμάτευσης των 

διαφορετικών διεκδικητών δικαιωμάτων επί του ελέγχου των γαιών, καθώς και τα 

επιχειρήματα (επανα)διεκδίκησης δικαιωμάτων χρήσης/κατοχής και πλέον 

ιδιοκτησίας. Ενώ το πλαίσιο διαπραγμάτευσης/ διεκδίκησης δικαιωμάτων επί της 

γης/ του νερού/ των δασών του προνεωτερικού κράτους επιτρέπει τη σύνταξη 

«αιτήσεων παραπόνων»  και τη διατύπωση σε αυτές επιχειρημάτων βασισμένων 

στην «παλαιότητα των (τοπικών) εθίμων» όσον αφορά σε δικαιώματα ξύλευσης 

δάσους (Αγγλία, Λόουτον, 1720) και στην διευθέτηση των ρεμάτων για την άρδευση 

κήπων και χωραφιών (Μικρά Ασία, Καισάρεια, 1646-47),15 ο σαφέστερος ορισμός 

των διαφόρων επιπέδων ελέγχου επί των γαιών που επέρχεται με την κατοχύρωση 

του δικαιώματος της απόλυτης ιδιοκτησίας περιορίζει τα πεδία 

διεκδίκησης/διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο να πετυχαίνει την αποσιώπησή τους 

εντός της κοινότητας. 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι διατυπώσεις του δικαιώματος ξύλευσης στα δάση, στις 

περιφέρειες των οικισμών σε δύο χωριά του καζά (περιοχή δικαιοδοσίας του 

καδή/ιεροδίκη) του Νάσλιτς (Ανασελίτσας/Βοϊου) του λιβά Κοζάνης, βιλαετίου 

                                                 
14

 Barkan, 335. 
15

 Thompson, 102 και Faroqhi, 6. 
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Μοναστηρίου, Πλαζούμι (Ομαλή) και Ραντοβίστι (Ροδοχώρι)16 σε έγγραφα με  

χρονολογία 1786 και 1845 αντίστοιχα φανερώνουν ίσως - με την ομοιότητα όσον 

αφορά στο περιεχόμενο και την διαφορά όσον αφορά στο πλαίσιο - τη μετάβαση 

στο νέο καθεστώς γαιοκτησίας της περιόδου των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, 

που σηματοδοτείται με τις πρώτες συστηματικές απογραφές εισοδημάτων των ετών 

1844-1845, τη θέσπιση τοπικών διοικητικών συμβουλίων και δικαστηρίων 

(Νιζαμιγιέ) που στην πράξη αντικατέστησαν τα μουσουλμανικά ιεροδικεία και, 

τέλος, με τον Nόμο περί Γαιών του 1858.17 

 

Το δασικό ζήτημα στο Ροδοχώρι 

Εισαγωγή 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον οθωμανικό τρόπο 

οργάνωσης ενός χωριού έχουμε: 

 α) Έναν κεντρικό πυρήνα στον οποίο τα δικαιώματα στη χρήση της γης 

ήταν οικογενειακά σε ποσοστό 20% περίπου. 

 β) Γύρω από τη ζώνη των οικογενειακών δικαιωμάτων υπήρχε μία ζώνη 

κοινοτικών δικαιωμάτων σε ποσοστό 30% και 

 γ) Γύρω από αυτή, μία ζώνη χέρσων κρατικών γαιών σε ποσοστό 50%. 

Οι οθωμανικές δομές περιόριζαν τη δυνατότητα του κράτους να αυξήσει την 

εξουσία του, ενώ δε συνέβαινε το ίδιο για τους Οθωμανούς προύχοντες, οι οποίοι 

μπορούσαν να αυξήσουν τη δική τους εξουσία αλλά και την περιουσία τους, την 

οποία και διασφάλιζαν μέσω διαδοχικών νόμων που θεσπίστηκαν μεταξύ 1808 και 

185818. Ο νόμος της 7 Ραμαζανίου 1274 είχε τρεις συνέπειες για την περιοχή: 

 μετέτρεψε το δικαίωμα στην πρόσοδο σε δικαίωμα πλήρους ιδιοκτησίας 

 ενθάρρυνε την καλλιέργεια των χέρσων γαιών και 

                                                 
16

 Αναφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 
17

 Huri İslamoğlu, Constituting Modernity. Private Property in the East and West, Λονδίνο και Nέα 
Υόρκη, Tauris, 2004, 283-285 και 293-294. 
18

 Ν. Καλογερόπουλος, Συζητήσεις στην επαρχεία - Τα κόμματα και η κοινωνία, εκδ. 2011 
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 υποκίνησε την ιδιοποίηση των κοινοτικών γαιών από ιδιώτες γαιοκτήμονες 

και κάπως έτσι νομιμοποιήθηκαν τελικά οι εκδηλώσεις της τσιφλικικής 

επιχείρησης. 

Το χωριό αγοράστηκε τελικά από τον Τούρκο Μπέη της Λειψίστας το 1845 

που ήταν τσιφλίκι του για 77.940 γρόσια. Το ιστορικό έγγραφο της εξαγοράς με 

τίτλο: "Καταγραφή των συναχθέντων αφ' όλους εις εξαγόρασιν του χωριού 

Ραντοβίστι" παρουσιάζεται παρακάτω19. Είναι γραμμένο σε λευκό χαρτί 3 σελίδων 

και τα ποσά είναι σε γρόσια που έδωσαν "εις εξαγόρασιν του χωριού Ραδοβίστι" οι 

παλαιοί κάτοικοι του χωριού. Βεβαιώνουν την εγκυρότητα του εγγράφου δύο 

παπάδες, εφτά κάτοικοι Ροδοχωρίου, δύο κάτοικοι Κριμινίου και ο Αρχιδιάκονος 

της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου Σωφρόνιος εκ μέρους του Δεσπότη Λεοντίου20. 

 

                                                 
19

 Δ. Γκαβανάς, Ροδοχώρι Βοΐου, εκδ. 1999 
20

 Ν. Καλογερόπουλος, Λεύκωμα Ραντοβίστι - Ροδοχώρι 1600-2000, 2004 



 

24 

 

 



 

25 

 

 

 

Εικόνα 3: Έγγραφο εξαγοράς του χωριού. 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τρεις περιπτώσεις κοινοτικής 

κοινοκτημοσύνης του Ροδοχωρίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κώδικα της 

Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, κώδικα Ζωσιμά. Αυτός υπήρξε αντικείμενο 

επιστημονικής μελέτης21 κατά τις δεκαετίες 1960-1970. Ο κώδικας Ζωσιμά 

περιλαμβάνει εγγραφές των ετών 1686-1845 και σώζεται μόνο ένα τμήμα του. 

Υπάρχουν μεγάλα χρονικά κενά όπου δεν υπάρχουν καθόλου εγγραφές. Οι 

εγγραφές του κώδικα ήταν ιδιότυπα αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία δόθηκαν 

στους ενδιαφερόμενους22. Τα σχετικά με το Ραντοβίστι-Ροδοχώρι κείμενα είναι από 

τα τελευταία έγγραφα ενός μεγαλύτερου τμήματος του κώδικα Ζωσιμά των ετών 

1797-1845. 

Στο πρώτο έγγραφο κοινοκτημοσύνης βεβαιώνεται από όλους και έχει ισχύ 

"εν παντί καιρώ και τόπω" ότι, εκτός από τα διανεμημένα δάση, όλα τα καυσόξυλα, 

οι πέτρες, οι βοσκότοποι ανήκουν σε όλους τους χωριανούς και όχι μόνο σε όσους 

έδωσαν χρήματα για την εξαγορά του χωριού. Αυτή η σημαντική πράξη 

κοινοκτημοσύνης ισχύει όλη την περίοδο αδιατάρακτα μεταξύ των κατοίκων του 

χωριού, διαφορές υπήρξαν μόνο με τους βαντσιώτες για δασικές περιοχές κοντά 

στο Βαντσκό, σημερινό Κυδωνιές, όπου για το συγκεκριμένο θέμα να αναφερθούμε 

παρακάτω.  

Το ιστορικό έγγραφο παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 4: Έγγραφο κοινοκτημοσύνης. 
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 Ν. Πανταζοπούλου, συνεργασία Δ. Τσούρκα-Παπαστάθη, Δικαιϊκά Μεταβυζαντινά Μνημεία, 
Θεσσαλονίκη, 1974 
22

 Τα πρωτότυπα έγγραφα που αναφέρονται στο βιβλίο του Δ. Γκαβανά ότι είχε στην κατοχή του και 
αφορούν το χωριό Ροδοχώρι, αναζητήθηκαν αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί. 



 

27 

 

Στην πίσω μεριά του παραπάνω εγγράφου, υπάρχει ένα ακόμα έγγραφο που 

έχει τον τίτλο: "Προς τους τιμωτάτους προεστώτας και λοιπούς νοικοκυρίους του 

χωρίου Ραδοβίστι" και αναφέρεται στα δικαιώματα νομής των κοινοτικών δασών. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι23: "Οι ίδιοι ραβοστιανοί ος οίκοθεν αποφασίσαμεν 

σήμερον και δια τα κουριά (δάση). Τα μεν πολλά κουριά να τιμηθώσιν όπως ευρεθή 

εύλογον μεταξύ μας, εις δε τους μη έχοντας, να δόσωμεν τόπον για να έχει ο καθείς. 

διό εγένετο το παρόν τούτο μαρτιρικό γράμμα..." Τα δάση θεωρούνται κοινό αγαθό 

και προτίθενται όλοι οι τωρινοί κάτοχοι να δώσουν μέρος αυτών και σε συντοπίτες 

τους που δεν έχουν κανένα στην κατοχή τους. 

Κατόπιν λοιπόν της αγοράς του χωριού τους το οποίο αποτέλεσε για 

άγνωστο διάστημα τσιφλίκι από τον τέως ιδιοκτήτη του, σε έγγραφο με ημερομηνία 

25 Μαρτίου 1845, το οποία διεσώθη σε αντίγραφο και παρουσιάζεται παρακάτω ως 

τμήμα ιδιωτικού αρχείου κατοίκου του χωριού,  περιέχεται συμφωνητικό 

(«βεβαιωτικό γράμμα») μεταξύ των κατοίκων-αγοραστών του τσιφλικιού, που 

αφορά στην κοινή χρήση/κατοχή βοσκοτόπων και δασών (δικαιώματος ξύλευσης) 

όχι μόνο μεταξύ των ιδίων αλλά μεταξύ του συνόλου των χωρικών, 

περιλαμβανομένων και όσων δεν κατέβαλαν τίμημα για την εξαγορά. Η 

κατοχύρωση μέσω της καταγραφής και δια της επιβεβαίωσης μέσω μαρτύρων του 

δικαιώματος ξύλευσης στα δάση («κουριά») για το σύνολο των κατοίκων 

παραπέμπει σε εξασφάλιση μέσω συμφωνητικού παλαιότερου εθίμου, το οποίο 

πιθανότατα ανακόπηκε λόγω του ελέγχου της πρόσβασης στα «κουριά» από την 

πλευρά του/ των κατόχου/ων του τσιφλικιού. Ωστόσο το γεγονός ότι η γραπτή 

διατύπωση του δικαιώματος ακολουθεί την αγορά κατόπιν τιμήματος, καθώς και το 

γεγονός ότι μετά την αγορά πραγματοποιείται αναδιανομή σπιτιών, χωραφιών, 

δικαιωμάτων ξύλευσης και πιθανώς και τμημάτων δάσους μεταξύ των κατοίκων, 

σημαίνει ότι τόσο ο οικισμός όσο και η καλλιεργήσιμη γη, βοσκοτόπια και δάση 

είχαν περιέλθει στην κατοχή του τσιφλικούχου (σε μορφή ιδιοκτησίας ή 

χρησικτησίας).24  Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η ύπαρξη τόσο της πράξης της 

εξαγοράς του χωριού (του οικισμού και του συνόλου της περιφέρειάς του),  όσο και 

                                                 
23

 Ν. Καλογερόπουλος, Ραντοβίστι - Ροδοχώρι 1750-2000, εκδ. 2001 
24

 Για το καθεστώς ελέγχου/κατοχής της καλλιεργήσιμης γης στο πλαίσιο των τσιφλικιών, βλ. Bruce 
McGowan, Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800 
(Studies in Modern Capitalism), Νέα Υόρκη, Cambridge University Press, 1981, 121-130 
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η σύναψη έγγραφου συμφωνητικού στο εσωτερικό της Κοινότητας με το οποίο 

κατοχυρώνονται οι μέχρι τότε άγραφες εθιμικές πρακτικές, φανερώνουν τόσο 

στοιχεία συνέχειας όσο και ρήξης ή επαναδιατύπωσης των παραδοσιακών όρων σε 

νέο πλαίσιο. 

Το έγγραφο παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 5: Έγγραφο για τα δικαιώματα νομής των κοινοτικών δασών. 
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 Ένα ακόμα ενδιαφέρον 

έγγραφο με την ίδια ημερομηνία 

είναι το έγγραφο διανομής 

κοινοτικών αγρών Ραδοβιστίου, 

στο οποίο αναφέρεται ότι: 

"...σήμερον συναχθέντες, 

απεφασίσαμεν, όλοι κοινώς να 

μετρήσωμεν τα χωράφια μας όλα. 

και εάν μεν ευρεθώσι 

περισσότερα από όσα ούσι 

γεγραμμένα εις τα ταπάς μας, 

αυτά να τα δόσωμεν εις όσους, ως τώρα δεν έλαβον. διό εγένετο το παρόν εις 

ασφάλειαν ταύτης της συμφωνίας μας..." Οι πράξεις κοινοκτημοσύνης αφορούν 

στην ολότητα των εκτάσεων με σκοπό να υποστηρίξουν όσους νέους κατοίκους 

έρθουν για να μείνουν στο χωριό. Προφανώς περίμεναν να έρθουν δικοί τους 

άνθρωποι για να ζήσουν εκεί. 

 Τέλος, παρουσιάζεται δίπλα ένα 

ακόμα έγγραφο εκείνων των χρόνων και είναι 

το έγγραφο διανομής αμπελιών το 1907 στο 

οποίο γίνεται η μοιρασιά μεταξύ δύο 

αδελφών για τις αγροτικές τους εκτάσεις. 

Τόσο από τα γενικά έγγραφα του 1845 όσο 

και από τις σωζόμενες διαθήκες προκύπτει 

ότι ιδιόκτητα είναι μόνο τα σπίτια, τα 

χωράφια και τα αμπέλια, τα οποία και 

μεταβιβάζονται στους κληρονόμους, όχι 

όμως τα δάση. Το καθεστώς αυτό ισχύει ως 

το 1960 οπότε οι περισσότεροι κάτοικοι 

παίρνουν δασικούς τίτλους25. 

 

                                                 
25

 Ν. Καλογερόπουλος, Λεύκωμα Ραντοβίστι - Ροδοχώρι 1600-2000, εκδ. 2004 

Εικόνα 6: Έγγραφο διανομής κοινοτικών αγρών 

Εικόνα 7: Διανομή αμπελιών 
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Ιδιοκτησιακό καθεστώς σε γειτονικά χωριά 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των δασικών εκτάσεων σε γειτονικά χωριά. 

Δοτσικό Γρεβενών 

Στο συγκεκριμένο χωριό ολόκληρη η δασική και γεωργοκτηνοτροφική 

έκταση που περιλαμβάνεται εντός των ορίων της Κοινότητας, ανήκει στην 

ιδιοκτησία της και όχι στο δημόσιο. Αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα που 

αναφέρουν ότι η εξαγορά του χωριού, που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

ήταν Τσιφλίκια και άνηκε σε Μπέηδες της Νεάπολης (Λιαψίστι) και της Κόνιτσας, 

έγινε από κατοίκους του Δοτσικού με συμβολαιογραφικές πράξεις με ημερομηνία 

185726. Το κόστος για την εξαγορά του χωριού, σύμφωνα με την απόφαση 

αγοραπωλησίας ήταν 96.000 γρόσια. Μετά την εισχώρηση της Μακεδονίας στην 

Ελληνική Επικράτεια και με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Υπουργείου 

Γεωργίας που συνεδρίασε στις 10 Ιουνίου 1931 έπειτα από αγωγή των κατοίκων του 

χωριού οι οποίοι διεκδικούσαν την έκταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει το 

ίδιο, όλες οι δασικές και αγροκτηνοτροφικές εκτάσεις αποτελούν ιδιοκτησία της 

Κοινότητας Δοτσικού27 . 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τα όσα γράφει το νομικό γραφείο Αθηνών 

του Υπουργείου Γεωργίας που εξέτασε την υπόθεση διεκδίκησης το 1930, ένα χρόνο 

πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, και στα συμπεράσματα που καταλήγει αναφέρει 

χαρακτηριστικά: "...Πάντος η αγορά εγένετο δια λογαριασμόν όλων των κατοίκων οι 

οποίοι τάς μέν καλλιεργησίμους γαίας διεμοιράσθησαν τάς δε δασώδεις διετήρησαν 

υπέρ της Κοινότητός των" και λίγο παρακάτω στο ίδιο κείμενο: "...το δάσος 

Δοτσικού δέον ν' αναγνωρισθή ως ιδιοκτησία της ολότητος των κατοίκων 

καθισταμένης ως νομικόν πρόσωπον."28.  

 

                                                 
26

 Γ. Μπατζής, Το Δοτσικό Γρεβενών, Ιστορία - Λαογραφία, εκδ. 1999 
27

 Αναφορικά έγγραφα παρουσιάζονται στο παράρτημα. 
28

 βλ. Προς Το Σόν Υπουργείον Γεωργίας, Δ'νσιν Δασών, Γραφείον Νομικών, Αθήνας. Βρίσκεται στο 
παράρτημα. 
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Τριάδα 

Η περιοχή του χωριού Τριάδα ήταν γνωστή κατά την περίοδο της 

Οθωμανικής κυριαρχίας σαν "Τσιφλίκι Πετσάνης" το οποίο πουλήθηκε αντί 40.000 

γροσιών το έτος 1846 σύμφωνα με το πωλητήριο συμβόλαιο από τους 

μουσουλμάνους ιδιοκτήτες Γιοσούφ Μπέη, υιού του Τζαφέρ Μπέη σε ορισμένους 

κατοίκους της Πετσάνης (Τριάδα) οι οποίοι και κατονομάζονται. Μετά την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας η εκμετάλλευση του δασοκτήματος συνεχίστηκε 

από τους κατοίκους της Πετσάνης όπου πλέον είχε καινούριο όνομα, αυτό της 

Τριάδας. Τα έτη 1924-1925 και 1950-1951 σε ορισμένες περιοχές του δάσους, το 

Δασονομείο Σιάτιστας πραγματοποίησε υλοτομίες ανθρακοποιίας που είχε σαν 

αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση των κατοίκων της Τριάδας που τελικά 

αποφάσισαν να στραφούν εναντίον του δασαρχείου Κοζάνης και να διεκδικήσουν 

την εν λόγω έκταση. Με βάση τις υπ. αρ. 3582/1955/20‐3‐1957 και 2530/15‐6‐1957 

αναφορές δασαρχείου Κοζάνης, εκδόθηκε η 61341/585/ 8‐5‐1958 διαταγή του 

Υπουργείου Γεωργίας – Γενική Δ/νση Δασών με την οποία αναγνωρίστηκε ότι το 

δάσος Πέτσανης-Τριάδας εκτάσεως 6.520 στρεμμάτων είναι κτήση ιδιωτική που 

ανήκει στους αρχικούς αγοραστές του τότε Τσιφλικιού Πέτσανης Τριάδας και τους 

μετέπειτα καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους με την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου ως προς το 1/5 τούτου επί δημόσιας γης. Από την 

περίοδο εκείνη και μετά το δάσος Τριάδας διαχειρίζεται από αναγκαστικό 

συνεταιρισμό που συστήθηκε με συμμετοχή των κατοίκων του χωριού29. 

 

Ομαλή 

Σε αίτηση-καταγγελία την οποία απέστειλαν στο αυτοκρατορικό κέντρο και 

αποτυπώνεται σε έγγραφο προς τον σουλτάνο με ημερομηνία 4 Σαμπάν 1200 (2 

Ιουνίου 1786) οι κάτοικοι του χωριού Πλαζούμι (Ομαλή) του καζά του Νάσλιτς, 

καταγγέλλουν τους κατόχους τσιφλικιών οι οποίοι τους παρεμποδίζουν να μπουν 

στα δάση από τα οποία  κόβουν ξύλα «από παλιά» (καντιμντέν μπερού), ζητώντας 

αναγνώριση του δικαιώματός τους και επαναφορά στην πρότερη (περιγραφόμενη 

                                                 
29

 Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από το κείμενο διαχείρισης του δάσους Τριάδας Βοΐου 2010-2019. 
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κατάσταση).30 Οι συγκρουόμενες διεκδικήσεις του  δικαιώματος (ελέγχου της) 

ξύλευσης στα δάση της περιφέρειας του χωριού από τους χωρικούς και τους 

κατόχους τσιφλικιών βρίσκουν πεδίο έκφρασης (όσον αφορά στους πρώτους) στην 

πρακτική της αίτησης-καταγγελίας (σικιαγιέτ) προς το αυτοκρατορικό κέντρο, στο 

πλαίσιο της οποίας η επίκληση του εθίμου (επιχείρημα της παλαιότητας, 

βεβαιότητας, συνέχειας όπως κατοχυρώνεται στη συλλογική μνήμη και πρακτική) 

καθίσταται ορατή προς την κρατική (κεντρική) διοίκηση. 

Η δασική περιουσία στο Ροδοχώρι Βοΐου 

Τα δάση, που αποτελούν τη μισή περίπου έκταση του χωριού γύρω στα 

5.000 στρέμματα, ανήκαν στην Κοινότητα μέχρι το 1958 κατοχυρωμένη απολύτως 

κατά τα ισχύοντα δίκαια στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι χωριανοί καθόρισαν τη 

χρήση τους για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια , λαμβάνοντας πρόνοια ακόμα και 

για όσους δικούς τους περίμεναν να μετοικήσουν στο χωριό τα αμέσως επόμενα 

χρόνια όπως αναφέραμε και παραπάνω. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο 

βιβλίο του Δημήτριου Γκαβανά για το τι ίσχυε ως το 1912: "όλοι οι κάτοικοι, πρώτοι 

οικισταί και νεώτεροι, αποτελούν μέλη με ίσα δικαιώματα στα δάση, τας βοσκάς, το 

βγάλσιμον πετρών". Τα πράγματα άλλαξαν τη δεκαετία του 1920 με την έναρξη της 

εμπορευματοποίησης του ξύλου - κάρβουνου οπότε και εμφανίστηκαν οι πρώτες 

ιδιωτικοποιήσεις δασικών εκτάσεων και δικαστικές διαμάχες.  

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το δασικό ζήτημα του Ροδοχωρίου αποτελεί 

η δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζάνης την 22αν Σεπτεμβρίου 1955 με 

αριθμό: 398 στην οποία αναγνωρίζει την Κοινότητα Ροδοχωρίου κύρια μίας δασικής 

έκτασης στη θέση Ξουνέρι ή Νταβαλίδικο εκτάσεως 1.500 παλαιών στρεμμάτων 

(περισσότερα από 2.000 σημερινά), κείμενης εντός της κτηματικής της περιοχής την 

οποία διεκδικούσε η γειτονική Κοινότητα Κυδωνιών. Σύμφωνα με την απόφαση του 

δικαστηρίου αναφέρεται ότι: "...απεδείχθη ότι η επίδικος εν τη αγωγή δασική 

έκτασις μετά βοσκοτόπου γνωστή υπό την ονομασίαν Ξουνέρι ή Αγιονέρι ή 

Νταβαλίδικο, εκτάσεως 1.500 στρεμμάτων παλαιών σημερινών δε 2.000 περίπου 

ανήκε πράγματι επί Τουρκοκρατίας και δη προ του έτους 1850 εις την κατηγορίαν 

των εγκαταλελειμμένων γαιών (εραζίι μετρουκέ). Ειδικώτερον ο βοσκότοπος αυτής 

                                                 
30

 Osmanlı Devlet Arşivi, Ali Emiri Abdülhamid I,  224/14854. 
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(επίδικου) είχεν αφεθεί από του έτους 1850 παρά του Τουρκικού Δημοσίου κατά 

τους όρους του περί γαιών Οθωμανικού νόμου εις την κοινήν χρήσιν της ολότητος 

των κατοίκων της εναγούσης Κοινότητος Ροδοχωρίου (πρώην Ραδοβίστι) υπέρ των 

οποίων ανέκαθεν και δη από του έτους τούτου είχε προορισθεί προς βόσκησιν..." 

και καταλήγει: "Δια ταύτα, αναγνωρίζει την ενάγουσαν Κοινότητα Ροδοχωρίου 

(πρώην Ραδοβίστι) κυρίαν της εν τη αγωγή και τω ιστορικώ της παρούσης 

αναφερομένης και περιγραφομένης δασικής εκτάσεως μετά βοσκοτόπου γνωστής 

υπό την επωνυμίας Ξουνέρι..."31 

Μετά την εξέλιξη αυτή, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό έγγραφο 

αγοραπωλησίας με το οποίο η Κοινότητα Κυδωνιών αγόρασε από την Κοινότητα 

Ροδοχωρίου μέρος της παραπάνω έκτασης στην τιμή των 107.000 δραχμών με 

ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 195932. Αποδεικνύεται δηλαδή στην πράξη και με την 

αναγνώριση του Δημοσίου ότι  η Κοινότητα Ροδοχωρίου είχε στην κυριότητά της 

την παραπάνω δασική έκταση. Η έκταση που μεταβιβάστηκε ήταν περίπου 700 

στρέμματα και σήμερα το δάσος αυτό αποτελεί περιουσία του Συλλόγου 

Κυδωνιωτών33. Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης το γεγονός ότι με τα χρήματα 

αυτά η Κοινότητα άνοιξε δρόμο προς Κυδωνιές, προφανώς για πρόσβαση στα 

παρθένα τότε κοινοτικά δάση. 

Το έτος 1957 πραγματοποιείται ένα ιστορικά ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το 

οποίο θα ανατρέψει τελείως το δασικό καθεστώς στο Ροδοχώρι όπως και σε 

ορισμένα ακόμα χωριά του Άνω Βοΐου. Σύμφωνα με την απόφαση 5757/27.12.1957 

αρχίζει η αναγνώριση ιδιωτικών δασών με αποτέλεσμα το 1958 να έχουν εκδοθεί 75 

αποφάσεις από το Υπουργείου Γεωργίας σε κατοίκους του χωριού, οι οποίοι πλέον 

είναι κύριοι συνολικής δασικής έκτασης 1.376 στρεμμάτων34. Οι εκτάσεις αυτές δεν 

αγοράστηκαν αλλά όπως φαίνεται και στο παράρτημα, παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες 

μετά από απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και πιστοποιητικό του τότε προέδρου 

της Κοινότητας Ροδοχωρίου. Η απόφαση πάρθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας Δ. 
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 Ολόκληρη η δικογραφία της δικαστικής απόφασης Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμ. 398 υπάρχει 
στο παράρτημα στο πίσω μέρος της εργασίας. 
32

 Τζήρου Χ. (Βαντσκο) Κυδωνιές – Διαδρομή μέσα στο χρόνο και την ιστορία 
33

 Το έγγραφο πώλησης με αριθμό 1042 υπάρχει στο παράρτημα στο πίσω μέρος της εργασίας. 
Λείπει ένα φύλλο. 
34

 Η λίστα με τα συνιδιόκτητα (1/5 υπέρ του Δημοσίου) υπάρχει στο παράρτημα. 
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Μανέντη και αφορούσε ορισμένα μονάχα χωριά της περιοχής. Άλλα χωριά που 

αναγνώρισαν ιδιωτικά δάση είναι το Κριμίνι, η Βουχωρίνα, το Πολυκάστανο και ο 

Χορηγός. Μεγάλες εκτάσεις με αιωνόβια δέντρα κόβονται για πρώτη φορά τη 

δεκαετία 1960-1970, η κοινοτική περιουσία δεν προστατεύεται, ιδιώτες δηλώνουν 

περισσότερα στρέμματα από την Κοινότητα, αριστεροί και οικονομικά αδύνατοι 

όπως επίσης ορισμένοι απόντες δεν παίρνουν τίτλο κυριότητας. Κυριαρχούν οι 

μεσάζοντες, οι οποίοι με τους ξυλέμπορους λεηλατούν τα κοινοτικά και κλέβουν 

λίγο ή πολύ τα ιδιωτικά δάση, αναγνωρισμένα ή μη. Η αναξιοπιστία, η αδικία και η 

συναλλαγή - και μάλιστα του κράτους - δικαιώνεται. Παρόμοια φαινόμενα 

παρατηρούνται και κατά τη δεύτερη περίοδο ξύλευσης (1980-1990) με σύμπραξη 

μεσαζόντων με ξυλέμπορους, καταπατήσεις κοινοτικών και ιδιωτικών δασών, 

συγκρούσεις, ρήξεις και επιδείνωση των ανθρώπινων σχέσεων35.  

Αποτέλεσμα όλης αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης ήταν να διαταραχθεί 

πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Η Κοινότητα, μοναδική κάτοχος της 

δασικής περιουσίας για εκατόν είκοσι χρόνια έχει σήμερα στην κατοχή της μονάχα 

έναν τίτλο για δύο δασοτεμάχια με συνολική έκταση 49 στρέμματα και το Δημοτικό 

Σχολείο Ροδοχωρίου δασική έκταση 89 στρεμμάτων τα οποία είχαν μάλιστα 

παραχωρηθεί από την Κοινότητα36. 

Σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος ξύλευσης και ευτυχώς η κατάσταση 

δεν είναι η ίδια με αυτές των προηγούμενων ξυλεύσεων. Η αυστηροποίηση των 

νόμων σε συνδυασμό με τον καλύτερο έλεγχο που διενεργείται από το Δασαρχείο 

Τσοτυλίου και φυσικά με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών των 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης, δεν επιτρέπει 

την εμφάνιση παράνομων και άδικων ενεργειών που στρέφονταν εναντίον και της 

κοινοτικής/δημόσιας περιουσίας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πλέον χρειάζεται να 

προσκομίσει στο δασαρχείο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε προβολικό 

σύστημα ΕΓΣΑ’87 για την έκταση προς υλοτομία, μαζί με όλα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά έγγραφα κυριότητας προκειμένου να δοθεί άδεια εισόδου στο δάσος 

για τα συνεργεία υλοτομίας και εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων. Με την 
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 Ν. Καλογερόπουλος, Συζητήσεις στην επαρχία - τα κόμματα και η κοινωνία, εκδ. 2011 
36

 Σχετικά έγγραφα υπάρχουν στο παράρτημα 
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ολοκλήρωση της κατάρτισης των δασικών χαρτών και την οριστική κύρωσή τους το 

δάσος θα περιλαμβάνεται στα κοινόχρηστα πράγματα. Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την περαίωση της κτηματογράφησης στην 

περιοχή ώστε τα δεδομένα αυτών να χρησιμοποιηθούν κατά τις πρώτες εγγραφές 

στα γραφεία κτηματογράφησης. Από τη στιγμή που η δασική έκταση δεν ανήκει σε 

κάποιον ιδιώτη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας που ήδη 

αναφερθήκαμε και τους νόμιμους τίτλους που εκδόθηκαν, και η κοινοτική 

περιουσία του Ροδοχωρίου δεν προστατεύθηκε όπως όφειλε, αυτή θα ανήκει 

σήμερα στο ελληνικό δημόσιο και όχι στους κατοίκους του χωριού που τη 

διαχειριζόταν για τόσα χρόνια στο παρελθόν37.  

 

Τοπογραφική αποτύπωση 

Για την πραγματοποίηση της τοπογραφικής αποτύπωσης χρησιμοποιήθηκαν 

όλα τα σύγχρονα μέσα και οι νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού 

κτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία του τοπογραφικού χάρτη για 

το δάσος της Κοινότητας Ροδοχωρίου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

Σύστημα Αναφοράς 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

Για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της τοπογραφικής αποτύπωσης, το γεωδαιτικό 

σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε ήταν το "Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς του 1987" (ΕΓΣΑ '87) με ελλειψοειδές αναφοράς το GRS 80 με στοιχεία: 

α = 6 378 137.000 και 1/f = 298.257222101 

Το θεμελιώδες σημείο του συστήματος είναι το κεντρικό βάθρο του 

Δορυφορικού Σταθμού Διονύσου με συμβατικές συντεταγμένες: 

 φ = 38° 04' 33''.8107 B 

 λ = 23° 55' 51''.0095 A 
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 Γ. Διαμαντόπουλος, Δάση, Δασικοί Χάρτες, Δασολόγιο και Κτηματολόγιο, 2007. 
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 και υψόμετρο γεωειδούς Ν = 7 μέτρα 

Το γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστημα αναφοράς του ΕΓΣΑ'87 είναι σχεδόν 

παράλληλο με το γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστημα WGS'84 (το σύστημα αναφοράς 

των δορυφορικών μετρήσεων GPS). Μία προσεγγιστική μετάβαση από το ΕΓΣΑ'87 

στο WGS'84 μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις παρακάτω σταθερές παραμέτρους: 

 ΔΧ = -200 μ. 

 ΔΥ = +74 μ. 

 ΔΖ = +246 μ. 

οι οποίες προστιθέμενες στις γεωκεντρικές καρτεσιανές συντεταγμένες του 

ΕΓΣΑ'87 δίνουν τις γεωκεντρικές καρτεσιανές συντεταγμένες του WGS'84. 

Τονίζεται ότι οι τιμές αυτές είναι προσεγγιστικές και χρησιμοποιούνται 

πανελλαδικά. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με χρήση αυτών των παραμέτρων είναι 

της τάξης των λίγων μέτρων. 

Προβολικό Σύστημα Αναφοράς 

Το προβολικό σύστημα αναφοράς είναι η εγκάρσια μερκατορική προβολή 

(ΤΜ) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 κεντρικός μεσημβρινός:   λ0 = 240Α 

 συντελεστής κλίμακας σε λ=240Α:  κ0 = 0.9996 

 πλάτος αναφοράς:    φ0 = 00° 00'00''.00 

 προσθετική σταθερά στο Χ:   χ0 = 500 000,00 μέτρα 

 προσθετική σταθερά στο Υ:   y0 = 000,00 μέτρα 

Η τιμή του συντελεστή κλίμακας k (μέτρου γραμμικής παραμόρφωσης) σε 

κάθε σημείο υπολογίζεται με βάση τον προσεγγιστικό τύπο:  

k = 0,012311. (X-0,5)2 + 0,9996 

όπου Χ, η τετμημένη του σημείου σε εκατομμύρια μέτρα (δηλ. Χ = Χ.10-6)38 
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 ΦΕΚ 2373 / 12 Ιουλίου 2017. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών. 
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Τοπογραφικό Υπόβαθρο 

Ως τοπογραφικό υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες δύο 

περιόδων. Οι ιστορικές αεροφωτογραφίες της Ελληνικό Κτηματολόγιο σε ψηφιακή 

μορφή και με διακριτική ικανότητα 1 μέτρο και το χαρτογραφικό υπόβαθρο 

πρόσφατης λήψης με της αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης LSO, έτος λήψης 

2007-2009 και διακριτική ικανότητα μισό μέτρο (0,5μ.). Και τα δύο τοπογραφικά 

υπόβαθρα έχουν ως σύστημα αναφοράς το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς, ΕΓΣΑ'87. 

 

Εικόνα 8: Αεροφωτογραφία πρόσφατης λήψης Εικόνα 9: Αεροφωτογραφία ιστορικής λήψης           

         

Διοικητικά όρια και ιδιωτικά δασοτεμάχια  

Από το Δασαρχείο Τσοτυλίου που είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για τη δασική 

διαχείριση στην περιοχή, μας χορηγήθηκαν τα όρια της Κοινότητας Ροδοχωρίου 

όπως επίσης και τα ιδιωτικά δασοτεμάχια που βρίσκονται εντός της περιοχής 

μελέτης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα πολύγωνα που μας παραδόθηκαν, 

αφορούν τα ιδιωτικά δασοτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έκαναν αίτηση 

ξύλευσης στο δασαρχείο από το 2014 και μετά39 και έχουν συνολική έκταση 1.056 

στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλα ιδιωτικά 

δασοτεμάχια τα οποία δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο αρχείο χωρικής 

πληροφορίας (shapefile). Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το 

έγγραφο αποφάσεων των ιδιωτικών δασών για το Ροδοχώρι από το Υπουργείο 
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 Τα δεδομένα λήφθηκαν από το Δασαρχείο Τσοτυλίου στις 23 Αυγούστου 2018. 
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Γεωργίας40 όπου όπως υπολογίζεται, η συνολική έκταση των ιδιωτικών 

δασοτεμαχίων είναι 1.376 στρέμματα. 

 

Εικόνα 10: Ιδιωτικά δασοτεμάχια 

 

Δασικός Χάρτης 

Ο μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης λήφθηκε από τη WebGIS εφαρμογή 

της Ελληνικό Κτηματολόγιο41. Η απόφαση μερικής κύρωσης της εν λόγω περιοχής 

πραγματοποιήθηκε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 50/14-02-2018 και αφορά "τη 

μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. 

(συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και 

Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, 

Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/ 2010)". Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω χάρτη, υπάρχουν ορισμένες εκτάσεις που έχουν εξαιρεθεί από το δασικό 

χάρτη και αυτές αποτελούν είτε οικιστικές περιοχές (το μεγάλο πολύγωνο που 
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 βρίσκεται στο παράρτημα 
41

 Διαδικτυακή εφαρμογή (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx) 
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φαίνεται να έχει εξαιρεθεί είναι τα όρια της Κοινότητας Ροδοχωρίου) είτε εκτάσεις 

για τις οποίες έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις από ιδιώτες ή από το δήμο και 

εξαιρέθηκαν της μερικής κύρωσης. 

 

Εικόνα 11: Δασικός Χάρτης Ροδοχωρίου 

 

Ο δασικός χάρτης στη συνέχεια επεξεργάστηκε με το λογισμικό ArcGIS42 και 

δημιουργήθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα της φωτοερμηνείας για τις περιόδους 

1945 και πρόσφατο. Ο λόγος ήταν να υπολογιστεί η έκταση των διαφορετικών 

χρήσεων γης (Άλλη Χρήση, Χορτολιβαδική και Δασική Έκταση) για το 1945 και 

σήμερα ώστε να γνωρίζουμε τη συνολική δασική έκταση που υπάρχει σήμερα εντός 

των ορίων της Κοινότητας Ροδοχωρίου. Μετά την επεξεργασία των χωρικών 
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 https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/index 
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δεδομένων, δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας με τις εκτάσεις των διαφορετικών 

χρήσεων γης και οι σχετικοί χάρτες. 

Πίνακας 1: Χαρακτηρισμος εκτάσεων Ροδοχωρίου 

Πρόσφατη και Ιστορική Φωτοερμηνεία (στρέμματα) 

 
Άλλη Χρήση Δασικές Εκτάσεις 

Χορτολιβαδικές 

Εκτάσεις 

1945 2.078,96 5.230,93 39,3 

Πρόσφατο 1.253,96 6.095,24 0 

 

 

Εικόνα 12: Χαρακτηριστικά εκτάσεων στις προόσφατες ορθοφωτογραφίες 

        

Εικόνα 13: Χαρακτηριστικά εκτάσεων στον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη 1945 
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Κατά τα προηγούμενα χρόνια όπου οι κάτοικοι στις ορεινές περιοχές ήταν 

περισσότεροι σε αριθμό, η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν περισσότερο 

ανεπτυγμένες και για αυτό το λόγο παρατηρούνται μεγαλύτερες αγροτικές εκτάσεις 

το 1945 και λιγότερες δασικές. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι εντός των δασικών 

εκτάσεων υπήρχαν, ειδικά το 1945, περισσότερες χορτολιβαδικές εκτάσεις οι 

οποίες όμως περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις και για το λόγο αυτό, 

σύμφωνα με το νόμο 998 του 197943 δεν χαρτογραφήθηκαν ως Χορτολιβαδικές. 

Στη συνέχεια της εργασίας εξαιρέθηκαν από την περιοχή έρευνάς μας τα 

ιδιωτικά δασοτεμάχια και δημιουργήθηκε το τελικό προϊόν που θεωρείται, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που καταφέραμε να συλλέξουμε, η κοινοτική δασική 

έκταση στην περιοχή του Ροδοχωρίου. Το τελικό επομένως προϊόν που αποτελεί και 

την έκταση που η Κοινότητα θα μπορούσε να διεκδικήσει έχει συνολική έκταση 

5.279 στρέμματα και παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη44: 

 

Εικόνα 14: Κοινοτική έκταση Ροδοχωρίου 
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 Νόμος 998 ΦΕΚ Α΄289/29.12.1979 
44

 Η έκταση μπορεί να είναι μικρότερη καθώς δεν είναι οριστικό το χωρικό ψηφιακό αρχείο των 
ιδιωτικών δασοτεμαχίων που μας παρέδωσε το Δασαρχείο Τσοτυλίου. 

https://www.kodiko.gr/uploads/document_attachments/302790/998.pdf
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Δάσος Ροδοχωρίου 

Εισαγωγή 

Για το παραπάνω δάσος Ροδοχωρίου θα πραγματοποιηθεί έρευνα και 

ανάλυση των διαχειριστικών δυνατοτήτων του, καθώς ποτέ στο παρελθόν δε 

διαχειρίστηκε σαν αυτοτελές δάσος. Σκοπός θα είναι να αποφέρει όσο το δυνατό 

μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στον τόπο. Πιο συγκεκριμένα η 

επιδίωξή μας θα είναι: 

1. Η διατήρηση, προστασία και βελτίωση του δασικού οικοσυστήματος 

της περιοχής. 

2. Η παραγωγή δασικών προϊόντων όσο το δυνατό καλύτερης 

ποιότητας και μεγαλύτερης ποσότητας τόσο για τις ανάγκες των 

κατοίκων του χωριού και της γύρω περιοχής όσο και των αναγκών 

του εγχώριου κλάδου της παραγωγής και εμπορίας ξύλου, στο βαθμό 

βέβαια που το δάσος μπορεί να καλύψει. 

3. Ο σχεδιασμός ενός δικτύου οικοτουριστικής ανάπτυξης σύμφωνα με 

τις αρχές της αειφορίας και με τη δημιουργία οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών αναπτυξιακών 

παραμέτρων. Επίσης αναγκαία είναι η αποτελεσματική εμπλοκή των 

τοπικών κοινοτήτων για την κάλυψη καινούριων θέσεων εργασίας45. 

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει προσέλκυση νέων ανθρώπων στο 

χωριό που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα 

ερημοποίησης ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Τελική επιδίωξη είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 

για την ανάδειξη και αξιοποίηση του δάσους έχοντας σαν γνώμονα τη δασοπονία 

πολλαπλών σκοπών και τη δημιουργία ενός οικοτουριστικού μοντέλου ανάπτυξης 

που ο τουρισμός θα αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον  με τέτοιο τρόπο που θα 

ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιδράσεις σε αυτό46. 

Λόγω ύπαρξης πολλών μικρών ιδιωτικών δασοτεμαχίων διασκορπισμένα σε 

ολόκληρη την έκταση της Κοινότητας Ροδοχωρίου, προτείνεται η δημιουργία ενός  

αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού, μέσα στον οποίο θα υπάρχουν τα δάση της 

Κοινότητας μαζί με αυτά των ιδιωτών οι οποίοι θα απολαμβάνουν τις οικονομικές 
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 Δ. Ζάγκας, Δημιουργία Δικτύου Οικοτουριστικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Παρολύμπιας Περιοχής του Δήμου Ελασσόνας, 2015 
46

 P.Valentine, Ecotourism and nature conservation: a definition with some recent developments in 
Micronesia, 1992. 
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προσόδους των εκτάσεών τους βάση του ποσοστού που καταλαμβάνουν από τη 

συνολική δασική έκταση. Επίσης στην υπό διαχείριση περιοχή θα προστεθούν και οι 

αγροτικές εκτάσεις που θα εξαιρούνται οποιασδήποτε διαχείρισης και οι εκτάσεις 

που εξαιρέθηκαν από τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη με μορφές κάλυψης που 

προέκυψαν από φωτοερμηνεία στον πρόσφατο ορθοφωτοχάρτη. Ο λόγος για αυτή 

την απόφαση είναι να βρεθούμε όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές 

ξυλοπαραγωγικές δυνατότητες του δάσους καθώς η έκτασή του είναι σχετικά μικρή 

αλλά και για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση στην αντιμετώπιση και προστασία του 

δάσους από ενδεχόμενους κινδύνους. 

Περιγραφή δάσους 

Στη συγκεκριμένη εργασία η διαχείριση του δάσους θα οργανωθεί με βάση 

τη διαχειριστική μονάδα που είναι η συστάδα. Η διαίρεση των τμημάτων και των 

συστάδων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με φυσικές γραμμές του εδάφους όπως 

είναι οι κορυφογραμμές, τα ρέματα, οι ράχες και οι δρόμοι. 

Το δάσος συνορεύει: 

Ανατολικά: Με τον λάκο Μπισνίτσα που χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις, 

καταλήγει στον ποταμό Πραμόριτσα και αποτελεί το διοικητικό όριο με την 

Κοινότητα Αηδονιών. 

Δυτικά: Με ρέμα "Δρακουμπλή" που αποτελεί το διοικητικό όριο με την 

Κοινότητα Κριμινίου και Κορυφής. 

Βόρεια: Με τον ποταμό Πραμόριτσα, από τη γέφυρα Κριμινίου μέχρι τα όρια 

του συνοικισμού Ρόκαστρου. 

Νότια: Με τα όρια της Κοινότητας Κορυφής, το δάσος Ξιονέρι Κυδωνίων και 

το λάκκο Μπισνίτσα. Τα όρια διαμορφώθηκαν και σύμφωνα με την αγοραπωλησία 

των 700 περίπου στρεμμάτων από την Κοινότητα Ροδοχωρίου στην Κοινότητα 

Κυδωνιών σύμφωνα με το πωλητήριο συμβόλαιο με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 

1959. 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ορεινό μεσογειακό με μεγάλο 

ύψος βροχοπτώσεων, δριμείς χειμώνες με μεγάλη διάρκεια χιονοπτώσεων και 

μικρή ως ελάχιστη περίοδο ξηρασίας που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40 ημέρες.  
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Η περιοχή μελέτης μας βρίσκεται στα μικρότερα υψόμετρα του όρους Βοΐου 

και ανήκει στην υποζώνη των ξηρόφυλων φυλλοβόλων δασών (Quercion confertae) 

σε υψόμετρο από 600 μέτρα μέχρι και 1.000 μέτρα. 

Το δάσος Ροδοχωρίου αποτελεί τοπίο σπάνιας ομορφιάς και μαζί με τα 

υπόλοιπα ελληνικά βουνά, εξαιρετικό καταφύγιο της χλωρίδας και πανίδας47. Εντός 

της υπό διαχείριση περιοχής υπάρχουν και εκτάσεις αγροτικής εκμετάλλευσης. Στις 

εκτάσεις αυτές καλλιεργούνται σιτάρι, ρεβίθια, σιταρόβριζα και τριφύλλι. Η περιοχή 

θεωρείται σχετικά άγονη και για το λόγο αυτό η γεωργία δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη.  

Η συνολική έκταση ανά εδαφοπονική εκμετάλλευση εντός της περιοχής 

διαχείρισης είναι: 

 Δασοσκεπής έκταση:   523.7      εκτάρια 

 Μερικώς δασοσκεπής έκταση 100.1           >> 

 Χορτολιβαδική έκταση  15.8             >> 

 Αγροτική έκταση   131.8           >> 

 Οικισμός    23.5             >> 

Εντός της παραπάνω περιοχής συνυπολογίζονται: 

1. Ιδιωτικά δασοτεμάχια:  105.6  εκτάρια 

2. Περιοχές εκτός μερικής κύρωσης 59.7         >> 

 

Ανθρώπινες δραστηριότητες 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αφορούν κυρίως τη βόσκηση όπου τώρα 

υπάρχει μονάχα μία κτηνοτροφική μονάδα με περίπου 1.000 πρόβατα και γίδια. Η 

βοσκή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την 

εξέλιξη των δασών και την ανίδρυση του ξυλώδους κεφαλαίου. Χρειάζεται να 

γίνεται ελεγχόμενα με απαγόρευση προσέγγισης σε υφιστάμενες υποβαθμισμένες 

εκτάσεις και φυσικά να έχει προηγηθεί εκτίμηση του μεγέθους βοσκοϊκανότητας  

για την κάθε περιοχή.  Στην περίπτωση που δεν εναρμονιστούν οι υπεύθυνοι και η 

βόσκηση συνεχίσει να υφίσταται σε υλοτομούμενες εκτάσεις, δεν εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση του δάσους και η περιοχή οδηγείται σε υποβάθμιση με καταστροφικές 
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συνέπειες στην εξέλιξη και αναγέννηση του δασικού κεφαλαίου. Βέβαια η 

κτηνοτροφία αποτελεί βασικό κλάδο της οικονομίας των παραδασόβιων 

πληθυσμών και η διατήρηση ενασχόλησης των ορεινών πληθυσμών με αυτή 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την παραμονή των ανθρώπων στην ύπαιθρο αλλά 

και προσέλευσης περισσότερων κατοίκων στην περιοχή του Βοΐου που ο 

πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά όπως προαναφέραμε.  

Μία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι πυρκαγιές για κάψιμο 

βοσκοτόπων και χωραφιών χωρίς όμως να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα λόγω 

του υγρού κατά βάση κλίματος αλλά και του τύπου της βλάστησης. 

Επίσης, ανθρώπινη δραστηριότητα είναι και οι λαθροϋλοτομίες. Το 

φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο τα παλαιότερα χρόνια, κατά την πρώτη και 

δεύτερη περίοδο ξύλευσης (1960 και 1980) όταν ξυλέμποροι και μεσάζοντες σε 

συνεργασία με ορισμένους ανθρώπους της περιοχής, καταπάτησαν μεγάλες 

εκτάσεις ιδιωτικών και κοινοτικών δασών και υπήρξαν σωρεία μηνύσεων, 

καταγγελιών και διενέξεων μεταξύ συγχωριανών. 

 Επιπλέον το δάσος Ροδοχωρίου επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι της 

περιοχής αλλά και από μακρύτερες για την κυνηγητική δραστηριότητα. Η πλούσια 

βλάστηση της περιοχής αποτελεί ιδανικό τόπο διαβίωσης άγριων ζώων όπως η 

αρκούδα, το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, ο λύκος, ο λαγός, τα τρυγόνια και οι 

φάσες. Πολλά από τα παραπάνω είδη αποτελούν θηράματα ενώ κάποια είναι 

προστατευόμενα είδη. Υπάρχει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τσοτυλίου και ο 

Κυνηγετικός σύλλογος Σιάτιστας με 700 περίπου άδειες κυνηγιού συνολικά οι 

οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο. Όμως και από άλλες περιοχές όπως  Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη κ.α., μετακινούνται κυνηγοί προς την περιοχή του 

Βοΐου, μιας και οι συγκοινωνιακές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, ιδιαίτερα μετά την 

κατασκευή της Εγνατίας Οδού, και τα χωριά του Βοΐου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια για κυνηγετικές εξορμήσεις και περιπέτειες. Ήδη 

υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το κυνήγι και αναμένεται η ζήτηση αυτή να αυξηθεί 

μελλοντικά. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί στην περιοχή διατάραξη του 

οικοσυστήματος από την παρουσία των κυνηγών αλλά πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος 

ουσιαστικής διατάραξής του στην περίπτωση που ανατραπεί η τροφική αλυσίδα 
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από σπανιότητα ή ολική εξαφάνιση ενός είδους από υπέρμετρη θήρευση. Λύση στο 

θέμα θα έδινε η δημιουργία μίας ελεγχόμενης κυνηγητικής περιοχής όπου θα 

υπάρχει εποπτικός έλεγχος των θηραμάτων και με την ίδρυση καταφυγίων άγριας 

ζωής θα είναι εφικτός ο έλεγχος των πληθυσμών ώστε να διατηρείται η σωστή 

λειτουργία του οικοσυστήματος. 

Τέλος η περιοχή του Βοΐου φημίζεται για τα μανιτάρια της τα οποία 

χαρακτηρίζονται από υψηλή διατροφική αξία. Κάθε χρόνο επισκέπτονται την 

περιοχή άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να συλλέξουν μανιτάρια. Η γη 

του Βοΐου παρέχει σε αφθονία πολλά και διαφορετικά είδη μανιταριών φαγώσιμων 

αλλά και δηλητηριωδών. Αναπτύσσονται σε δύο περιόδους του χρόνου, στην αρχή 

του καλοκαιριού και στα μέσα του φθινοπώρου. Η ανθρώπινη παρουσία στο δάσος 

για εύρεση μανιταριών δεν επηρεάζει αρνητικά το δάσος ούτε χρειάζεται η λήψη 

μέτρων αντιμετώπισης επιδράσεών του. 

Συνθήκες αναψυχής και ορεινού τουρισμού 

Στο δάσος Ροδοχωρίου δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να είναι σε θέση 

να προσφέρουν στους λάτρεις της φύσης και στους φίλους της ορειβασίας και της 

περιήγησης την ικανοποίηση της άθλησης, της ανανέωσης και της ψυχικής 

ανάτασης. Δεν υπάρχουν παγκάκια σε θέσεις θέας ούτε εγκαταστάσεις υπαίθριου 

γεύματος (τραπεζοπάγκοι) παρά μόνο σε ορισμένα ξωκλήσια κοντά στο Ροδοχώρι, 

τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

και της κυνηγετικής περιόδου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυασμό με τα 

διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα, καθιστά τη ζήτηση για δασική αναψυχή 

δεδομένη και με τάσεις αυξητικές. Η ανάγκη να βρεθούμε σ’ έναν όμορφο, 

οργανωμένο, καθαρό και ιδιαίτερης αισθητικής χώρο θα γίνεται όλο και πιο 

επιτακτική. Οι άνθρωποι που θα εργάζονται για τη δασική διαχείριση του δάσους, 

θα μπορούν να συνεισφέρουν και στον πολυδιάστατο ρόλο του με την κατασκευή 

χώρων ξεκούρασης και υπαίθριου γεύματος σε θέσεις θέας και σε άλλες περιοχές 

ιδιαιτέρου κάλλους προσέχοντας να υπάρχει σωστή κατανομή των επισκεπτών 

στο δάσος, για αποφυγή ζημιών και ανταγωνισμού προς τις υπόλοιπες χρήσεις 

του. 
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Δίκτυο μονοπατιών 

Η περιοχή του Βοΐου διασχίζεται από το διεθνές μονοπάτι Ε6, το οποίο 

αποτελεί το δεύτερο ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών, μετά το Ε4. Το Ε6 

ξεκινά από τη Φιλανδία και, αφού διασχίσει κάθετα όλη την Ευρώπη, φτάνει στην 

Ιταλία, απ’ όπου «ταξιδεύοντας μέσω Αδριατικής» καταλήγει στην Ηγουμενίτσα. 

Από την Ηγουμενίτσα ακολουθεί βόρεια πορεία και μέσω Παραμυθιάς και Δωδώνης 

φτάνει στα Ιωάννινα, απ’ όπου συνεχίζει την πορεία του για Μέτσοβο. Μετά το 

Μέτσοβο, το Ε6 περνά τη Σαμαρίνα και, αφού διασχίσει το Βόιο, φτάνει στην 

Καστοριά για να συνεχίσει τη μεγάλη πορεία του παράλληλα με τη συνοριακή 

γραμμή για Αλεξανδρούπολη και το νησί της Σαμοθράκης, όπου τερματίζει στο 

βουνό Φεγγάρι, αφού έχει διανύσει απόσταση περίπου 1.000 χλμ48. 

Στο δάσος του Ροδοχωρίου υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία 

μονοπατιών που θα οδηγούν σε θέσεις θέας αλλά και σε σημεία ιδιαιτέρου 

κάλλους. Τέτοια είναι το 

πέτρινο γεφύρι του χωριού 

που βρίσκεται στο βόρειο 

άκρο της περιοχής μελέτης 

και συνέδεε παλιά τον 

οικισμό με το Τσοτύλι. 

Χρησιμοποιείται ακόμα 

και σήμερα για τη διάβαση 

αγροτικών μηχανημάτων και χτίστηκε με τη χορηγία του Δημητρίου Τσιούκαρη, 

ενός Ροδοχωρίτη μάστορα ξενιτεμένου στην Κωνσταντινούπολη στη μνήμη του 

οποίου δόθηκε και το όνομά του στο γεφύρι. Το 1955 κατέρρευσαν 2 από τις πέντε 

καμάρες του και έχουν αντικατασταθεί με πλάκα από σκυρόδεμα. Τα τελευταία 

χρόνια υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα για την αποκατάσταση και ανάδειξη 

των παλαιών πέτρινων γεφυριών με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 

μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος για το συγκεκριμένο γεφύρι. 

Δίπλα από το γεφύρι και στην απέναντι όχθη του ποταμού Πραμόριτσα 

(παραπόταμος του Αλιάκμονα) - όπως έρχεται κάποιος από το Ροδοχώρι - υπάρχει ο 
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αρχαιολογικός χώρος του Παλιομονάστηρου. Πρόκειται για αρχαίο οικισμό όπου 

σήμερα λίγα πράγματα διασώζονται, με κάποια από τα ερείπιά του να 

χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο του γεφυριού. Μερικά μέτρα πιο πέρα οι 

επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν τα ερείπια του νερόμυλου ο οποίος 

λειτουργούσε μέχρι το 1960. Αρχικά ήταν γνωστός ως ο νερόμυλος του Καρανικόλα 

και αργότερα του Βούλγαρη. Όπως μαθαίνουμε, επαγγελματίες μυλωνάδες ήταν 

ξένοι, κυρίως Αρβανίτες, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο ντόπιο πληθυσμό49. Τον 

μύλο αυτό οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τα παλιότερα χρόνια για την άλεση των 

σιτηρών όπως καλαμπόκι, σιτάρι και την παραγωγή αλεύρου. Η συγκεκριμένη 

περιοχή απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα από το Ροδοχώρι. Η διαδρομή συνιστάται 

για ευχάριστη και εύκολη πεζοπορία διάρκειας 1 ώρας περίπου, όπου μπορεί 

κανείς να θαυμάσει, κυρίως την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο, μεγάλα σε 

έκταση λιβάδια και πανέμορφη θέα.  

Ένα άλλο σημείο ιδιαιτέρου κάλλους στο δάσος Ροδοχωρίου βρίσκεται στα 

ανατολικά σύνορά του και αποτελεί το όριο με το δάσος της Κοινότητας Αηδονιών. 

Πρόκειται για ένα μικρό φαράγγι 

που ονομάζεται "Κώττα 

μπιστιριά", καταλήγει και αυτό 

στον ποταμό Πραμόριτσα και 

χαρακτηρίζεται από τις έντονες 

κλίσεις, ιδιαίτερη μορφολογία και 

γεωλογική σύνθεση. Απέχει 2 

χιλιόμετρα από το Ροδοχώρι και η 

διαδρομή διέρχεται από δασικούς 

δρόμους μέχρι το σημείο που οι 

κλίσεις αυξάνονται και είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί σήμανση του 

μονοπατιού για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων από διέλευση σε μη ασφαλή 

περάσματα. 

                                                 
49

 Ν. Καλογερόπουλος, Ραντοβίστι - Ροδοχώρι 1750-2000, εκδ. 2001. 

Εικόνα 16: Μορφή πετρωμάτων στο λάκκο 

«Κώττα Μπιστιριά» 



 

49 

 

Δυνατότητες ανάπτυξης 

Το δάσος Ροδοχωρίου αποτελεί τοπίο σπάνιας ομορφιάς και μαζί με τα 

υπόλοιπα ελληνικά βουνά, εξαιρετικό καταφύγιο της χλωρίδας και πανίδας. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός από την παραγωγή δασικών 

προϊόντων μέσω της διαχείρισής του, έχει και σημαντικές δυνατότητες αειφόρους 

και οικοτουριστικής ανάπτυξης. Με τον όρο "αειφόρος ανάπτυξη" ορίζεται: "η 

ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύεται η 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες"50, ενώ η 

έννοια του οικοτουρισμού, αν και εμπεριέχει διαφορετικές προσεγγίσεις και 

ορισμούς, ορίζεται ως εκείνο το τμήμα της αναψυχής και του τουρισμού που έχει 

οικολογική και αειφορική βάση51. Για την αειφορική διαχείριση των δασών 

απαραίτητη θεωρείται ο σεβασμός ορισμένων βασικών αρχών και προτύπων 

όπως52:  

α) αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους, πρόληψη καταστροφών και 

προστασία οικισμών από πλημμύρες, βελτίωση του κλίματος, της βιοποικιλότητας53 

και των οικολογικών διαδικασιών,  

β) μη υπέρβαση των ορίων της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων 

για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών,  

γ) συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών μέσω 

της παραγωγής δασικών προϊόντων με βάση τις περιβαλλοντικές και δασοκομικές 

δυνατότητες της περιοχής και  

δ) ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων54. 

Τα δάση της χώρας μας αποτελούν χρήσιμα πρότυπα για τα αειφορικά 

διαχειριζόμενα οικοσυστήματα55 και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να 
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αναδείξουμε τις αξίες που τα δάση προσφέρουν, προς όφελος όλων56.  Η αναψυχή 

και ο τουρισμός αναγνωρίζονται ως βασικά και δυναμικά στοιχεία της ζωής στις 

σύγχρονες κοινωνίες και αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη δύναμη για την 

καλύτερη εκμετάλλευση της υπαίθρου, των βουνών, των λιβαδιών και των δασών. 

Περιοχές σαν και αυτή του Ροδοχωρίου, μπορούν να προσφέρουν μοναδικές 

ευκαιρίες αναψυχής κοντά στη φύση, σε τοποθεσίες ακόμα άθικτες από το 

ανθρώπινο χέρι, με οικισμούς και κτίσματα δεμένα με το φυσικό περιβάλλον, 

δίνοντας την ευκαιρία για έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής που για τον άνθρωπο των 

σύγχρονων πόλεων αποτελεί καταφύγιο αναζήτησης φυσικής και πνευματικής 

ανάπαυσης και αναζωογόνησης. Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού προσφέρει ένα 

παράθυρο στην αδιάκοπτα αστικοποιούμενη κοινωνία να διατηρήσει τους δεσμούς 

της με την ύπαιθρο, να εκτιμήσει τον φυσικό κόσμο και τους απομονωμένους 

οικισμούς και να αντλήσει δύναμη από την επαφή μαζί τους. Ενέργεια προς τη 

σωστή κατεύθυνση είναι η κατασκευή του πρώτου ξενώνα στο Ροδοχώρι που 

μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 ανθρώπους όπως επίσης η σύνδεση του οικισμού 

με το διαδίκτυο που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο 

πνεύμα αυτό, οι ενέργειες για την αξιοποίηση του φυσικού οικοσυστήματος στην 

περιοχή του Ροδοχωρίου θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες του παρόντος και του 

μέλλοντος για αναψυχή και τουρισμό με τρόπο που να προστατεύονται τα 

ευαίσθητα συστατικά που χαρακτηρίζουν το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον της 

περιοχής όπως επίσης να εξασφαλίζει σταθερό όφελος για μόνιμους κατοίκους και 

επισκέπτες.  

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τους καινούριους 

κανονισμούς λειτουργίας των ΟΤΑ, αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν με ρήτρα 

μηδενικού ελλείμματος. Στην περίπτωση επομένως που ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

για την αναγνώριση του κοινοτικού δάσους Ροδοχωρίου, αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μονάχα κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Κοινότητας Ροδοχωρίου 

και του Δήμου Βοΐου, ο οποίος αποτελεί τον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο. Μία 

επιτυχημένη εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής 
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ανάπτυξης για ολόκληρο το Δήμο και θα ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται για 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. 

Διαχείριση δάσους 

Εισαγωγή 

Για τη δημιουργία του διαχειριστικού σχεδίου του δάσους Ροδοχωρίου 

υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες με σημαντικότερη τη μη ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης  

από προηγούμενα έτη. Το δάσος του χωριού τόσο κατά την πρώτη ξύλευση το 1960-

70 όσο και κατά τη δεύτερη το 1980-90 υλοτομήθηκε ανορθόδοξα με κύρια 

χαρακτηριστικά την παράνομη υλοτομία και μοναδική επιδίωξη τη μεγιστοποίηση 

των οικονομικών απολαβών από μία μερίδα των κατοίκων του σε συνεργασία με 

εκπροσώπους της κεντρικής εξουσίας και φυσικά τους ξυλέμπορους και λοιπούς 

μεσάζοντες. Κατά την τελευταία περίοδο ξύλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα 

και σήμερα δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα λαθροϋλοτομίας όπως παλιότερα. 

Αυτό, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οφείλεται στην αυστηρότερη νομοθετική 

διαδικασία που υπάρχει σήμερα, την ανάπτυξη της τεχνολογίας με τη 

χρησιμοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αλλά και στον 

καλύτερο εποπτικό έλεγχο από τα Δασαρχεία της χώρας. Από τη στιγμή λοιπόν που 

δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επιστημονική εργασία για τον καθορισμό των 

ποιοτήτων τόπου, την απογραφή του ξυλώδους κεφαλαίου του δάσους και την 

εκτίμηση της προσαύξησης, πληροφορίες για την υπό διαχείριση έκταση λήφθηκαν 

από το συνιδιόκτητο δάσος Τριάδας Βοΐου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 

το Ροδοχώρι και έχει συνθήκες βλάστησης που προσομοιάζουν με αυτές του 

Ροδοχωρίου. 

Πληροφορίες για το συνιδιόκτητο δάσος Τριάδας Βοΐου 

Το συνιδιόκτητο δάσος Τριάδας Βοΐου απέχει 6 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά  

από το Ροδοχώρι, βρίσκεται στο ίδιο υψομετρικό επίπεδο, 680 με 900 μέτρα και 

αποτελεί και αυτό τμήμα της συλλεκτήριας λεκάνης απορροής του ποταμού 

Πραμόριτσας. Και στα δύο δάση το κυρίαρχο δασοπονικό είδος είναι η δρυς, είναι 

πρεμνοφυούς προέλευσης και μεσαίας παραγωγικότητας. Η συνολική έκταση του 

δασοκτήματος είναι λίγο μικρότερη από αυτή του Ροδοχωρίου και ανέρχεται σε 528 
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εκτάρια με τα 212 να καλύπτονται από δάση όπου ισοδυναμεί σε ποσοστό 35,8% 

δασοσκεπής έκταση και ακόμα 78.9 εκτάρια μερικώς δασοσκεπής. Στο δάσος 

Τριάδας μονάχα οι δασοσκεπείς εκτάσεις μετέχουν στην δασοπονική εκμετάλλευση 

καθώς οι μερικώς δασοσκεπείς δεν έχουν επαρκή δασοκάλυψη και απαιτείται μία 

μακρόχρονη φυσική αναγέννηση, οπότε ομοίως θα εφαρμοστεί και για το δάσος 

Ροδοχωρίου.  

Στη διαχειριστική κλάση πρεμνοφυούς δρυός του δάσους Τριάδας οι 

συστάδες είναι ομήλικες με ηλικίες που κυμαίνονται από 15 έως 32 ετών. Το δάσος 

Ροδοχωρίου εφόσον ξυλεύτηκε και αυτό για τελευταία φορά το 1990 είναι της ίδιας 

περίπου ηλικίας με ορισμένα όμως τμήματα να μην έχουν ξυλευτεί καθόλου τα 

τελευταία 40 χρόνια και επομένως να έχουν μεγαλύτερο ξυλώδες κεφάλαιο και 

ανομήλικες συστάδες. Στο δάσος Τριάδας, σύμφωνα με τον Πίνακα Ειδικής 

Περιγραφής, το ξυλαπόθεμα ανέρχεται σε 13.399 m³ που αναλογεί στο εκτάριο 62,6 

m³/ha. Η ετήσια προσαύξηση που εκτιμήθηκε με τη χρήση του μαθηματικού τύπου:  

Για τη Δρυ: Zv = 0,1849 + 0,0656 ∙ V – 0,000177 ∙ V2 
 

Όπου ΖV = η μέση ετήσια αύξηση στο εκτάριο και 
             V = ο άφλοιος ξυλώδης όγκος της συστάδας στο εκτάριο 

ανέρχεται σε 638,20 m³ οπότε η μέση κατ’ εκτάριο προσαύξηση του εν λόγω 

δάσους είναι 638,20 m³ / 214 ha = 2,98 m³/ ha. 

Για τον καθορισμό του λήμματος εφαρμόστηκε η συσταδική μονάδα 

διαχείρισης. Περίτροπος χρόνος ορίστηκαν τα 20 χρόνια άρα το ετήσιο επιφανειακό 

λήμμα υπολογίστηκε σε: 214 ha / 20 χρόνια = 10,7 ha και για δεκαετή περίοδο 

ισχύος, που είναι η χρονική διάρκεια ισχύος της διαχειριστικής μελέτης του δάσους 

Τριάδος: 10,7 x 10 = 107 ha. Δηλαδή στο διαχειριστικό δάσος Τριάδος η δασική 

έκταση προς υλοτομία προβλέφθηκε σε έκταση που καλύπτει τη μισή περίπου 

έκταση του δάσος και ο υλοτομηθείς ξυλώδης όγκος σε καυσόξυλα δρυός 

υπολογίστηκε στα 6.486 m³. 

Διαχείριση Ροδοχωρίου 

Το δάσος Ροδοχωρίου που ανήκει και αυτό στη διαχειριστική κλάση της 

πρεμνοφυούς δρυός θα διαχειρίζεται ολόκληρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 

7-4-1953 (ΦΕΚ 96Α/1953) που τροποποιήθηκε με το 26/14-7-1955 Β.Δ. αφού είναι 
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μικρότερο σε έκταση από 15.000 στρέμματα. Το δάσος διαιρέθηκε σε 4 τμήματα και 

σε 12 συστάδες όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη: 

 

Εικόνα 17: Διαχειριστικός χάρτης δάσους Ροδοχωρίου 

Για τη διαίρεση του δάσους σε συστάδες επιλέχθηκαν φυσικά όρια του 

εδάφους όπως είναι οι λάκκοι, οι δασικοί ή κύριοι δρόμοι και οι κορυφογραμμές. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επί μέρους επιφάνειες ανά 

συστάδα όπως προέκυψαν από τον πρόσφατο δασικό χάρτη, τα ιδιωτικά 

δασοτεμάχια και τη φωτοερμηνεία που πραγματοποιήθηκε στα 597 στρέμματα που 

έχουν εξαιρεθεί από τη μερική κύρωση. 
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Πίνακας 2: Πίνακας επιφανειών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΔΡΥΟΣ (στρ.) 

ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ 

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΤΑΔΑΣ 

1α 479,2 18,9 4 290,9 0,8 794,8 

1β 382,7 129,4 2,6 105,8 176,8 797,2 

2α 284 4,6 0 268 0 556,6 

2β 839,7 88,1 50,6 146,6 19,8 1144,8 

2γ 230,4 101,1 0 159,8 0 491,3 

3α 924,7 146,8 39,6 58,1 0 1170,2 

3β 347,6 88,3 14,5 40,5 0 490,9 

3γ 199,4 42,2 10,5 96,1 37,5 385,7 

4α 216,6 86,7 0,7 46,5 0 350,5 

4β 353,4 178 26,7 71,1 0 629,2 

4γ 520,1 66,7 1,7 6,6 0 595,1 

4δ 459,6 50,8 7,5 27,9 0 545,8 

ΣΥΝΟΛΟ 5237,4 1001,6 158,4 1317,9 234,9 7950,2 

% 65,9 12,6 2 16,6 2,9 100,0 

 

Για τον υπολογισμό της εκτίμησης του υλοτομούμενο ξυλώδη όγκου θα 

χρησιμοποιηθούν όπως είπαμε παραπάνω στοιχεία από το συνιδιόκτητο δάσος 

Τριάδας με ορισμένες όμως τροποποιήσεις. Η περίοδος ξύλευσης για το δάσος 

Ροδοχωρίου θα είναι και αυτή τα 10 χρόνια αλλά θα πραγματοποιηθούν 

αποψιλωτικές - εξυγιαντικές υλοτομίες με παρακρατήματα ανά ομάδες και λόχμες 

12%. Δηλαδή το λήμμα θα ανέρχεται στο 88% του ξυλαποθέματος και το 12% θα 

παραμείνει στο δάσος για οικολογικούς, προστατευτικούς και αισθητικούς 

σκοπούς. Αποψιλωτικές υλοτομίες θα πραγματοποιηθούν καθώς το δάσος 

βρίσκεται εκτός διαχείρισης με άναρχες υλοτομίες και ακανόνιστη δομή. Επομένως 
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σε πρώτο στάδιο θα γίνουν αποψιλωτικές προκειμένου να εξυγιανθεί το δάσος και 

στη συνέχεια, σε επόμενη επέμβαση, ανάλογα με την ποιότητα τόπου και την 

πορεία εξέλιξης του δάσους θα αποφασιστεί που θα γίνει αναγωγή και που 

αποψίλωση. Τα παραγόμενα δασικά προϊόντα θα είναι 80% καυσόξυλα και 20% 

τεχνική ξυλεία. Το ποσοστό κατανομής είναι ενδεικτικό και αποφασίστηκε με βάση 

τη συνήθη πρακτική στην πράξη.  

Οι υλοτομίες θα πραγματοποιηθούν στο ήμισυ της δασοσκεπούς έκτασης. Η 

συνολική δασοσκεπής έκταση του δάσους Ροδοχωρίου είναι 523,7 ha επομένως θα 

υλοτομηθούν περίπου 262 εκτάρια και ο ξυλώδης όγκος που υπολογίζεται να 

παραχθεί από το δάσος του Ροδοχωρίου μέσα σε δέκα χρόνια θα είναι 11.181 m³ 

καυσόξυλα και 2.795 m³ τεχνική ξυλεία δρυός. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού 

έτους 201857, υπολογίζεται ότι το συνολικό κέρδος που θα υπάρξει από τα δασικά 

προϊόντα του δάσους Ροδοχωρίου θα είναι περίπου 450.000€58 για 10 χρόνια.  

Συνθήκες μεταφοράς 

Οι συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές 

δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί δασικοί δρόμοι οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί τα 

τελευταία χρόνια και υπάρχουν έντονα νεροφαγώματα που καθιστούν την 

προσπέλασή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχει ωστόσο ο κύριος δρόμος που 

συνδέει το Ροδοχώρι με το χωριό Κυδωνιές, ο οποίος σήμερα είναι ασφάλτινος, 

δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '50 και διέρχεται μέσα από το 

προτεινόμενο για διαχείριση δάσος. Επίσης ορισμένοι δασικοί δρόμοι βρίσκονται 

σε καλύτερη κατάσταση και με ορισμένες βελτιώσεις αλλά και συμπληρώσεις, το 

οδικό δίκτυο θα μπορεί να θεωρηθεί πλήρες. Σίγουρα πάντως καλό θα είναι να 

εκπονηθεί μελέτη μεταφορικών εγκαταστάσεων προκειμένου να γίνεται 

ευκολότερα η μεταφορά των δασικών προϊόντων σε δασικές εκτάσεις όπου δεν 

είναι εύκολο να προσπελασθούν. Συστάδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες 

περιοχές προτείνεται να υλοτομηθούν στην επόμενη διαχειριστική περίοδο οπότε 

και θα έχουν επιδιορθωθεί όποια προβλήματα μεταφοράς των προϊόντων 
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υπάρχουν ή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δε θα είναι εφικτό, το έτος υλοτομίας 

τους να είναι από τα τελευταία του διαχειριστικού σχεδίου. 

 

Συμπεράσματα 

Νομική διάσταση 

Κατόπιν των δικαστικών αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που 

αναφέρθηκαν, και ορισμένες από αυτές βρίσκονται στα παράρτημα, καθίσταται 

προφανές ότι τόσο η Διοίκηση όσο και η Δικαιοσύνη έχουν τη διακριτική ευχέρεια 

για να εξαντλήσουν κάθε παρεχόμενη εκ του νόμου διαδικασία, ώστε να ελέγξουν 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

Είναι σαφές ότι η κεντρική εξουσία λειτουργούσε στο παρελθόν σε δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία στο πλαίσιο της καταναλωτικής κοινωνίας και της 

πελατειακής πολιτικής η οποία βέβαια δεν έγινε στη βάση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης αλλά με τρόπο που επαναβεβαίωνε τον έλεγχο στο σύστημα 

πατρωνίας της υπαίθρου με το γνωστό σχήμα: εκπρόσωπος της κεντρικής εξουσίας - 

κομματάρχης της περιφέρειας - ομάδα εξουσίας στο χωριό. Και η άλλη, με γνώμονα 

την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων όπου ελέγχονταν τα δικαιώματα των 

ιδιωτών επί των υπό διεκδίκηση δασών, εκδίδονταν αποφάσεις βάσει του 

ισχύοντος σε κάθε χρονική περίοδο νομικού πλαισίου και με κριτήριο τόσο την 

εξασφάλιση της κυριότητας αλλά και τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας. 

Εντούτοις, η ανά τα χρόνια συνεχής διαμόρφωση νομικού πλαισίου επί των 

δασών, και ειδικά αυτή την περίοδο με την ολοκλήρωση της κατάρτισης των 

δασικών χαρτών, ισχυροποίησε την προστασία τους, υποχρεώνοντας πλέον την 

οποιαδήποτε άσκηση δικαιωμάτων επ' αυτών να διαμορφώνεται βάσει ισχυρών 

αποδεικτικών δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς της περιοχής 

στη Δυτική Μακεδονία όπως επίσης τη νομολογία αλλά και τα ιστορικά έγγραφα 

που αναλύθηκαν προηγουμένως, μία πιθανή διεκδίκηση κυριότητας στα 

προαναφερθέντα δάση της Κοινότητας Ροδοχωρίου είναι δυνατή υπό το πρίσμα της 
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ισχύος των παλαιότερων διατάξεων, της μη αντικατάστασής τους από νέες και με 

την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του ν. 3208/2003, άρθρο 10. 

 

Τοπογραφική διάσταση 

Η οριοθέτηση του δάσους της Κοινότητας Ροδοχωρίου πραγματοποιήθηκε 

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες κυρίως γιατί στην περιοχή μελέτης μας έχει 

ολοκληρωθεί ο δασικός χάρτης και πριν λίγους μήνες δημοσιεύθηκε σε νόμο του 

κράτους η μερική κύρωσή του. Έτσι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για τον 

χαρακτήρα των εκτάσεων για τις οποίες δεν έγινε αντίρρηση, οι δασικές εκτάσεις 

που βρίσκονται εντός των ορίων διοίκησης του Κοινοτικού Διαμερίσματος 

Ροδοχωρίου είναι οριοθετημένες και δεν υπάρχει καμία δυσκολία στην 

τοπογραφική αποτύπωσή τους. Η μόνη δυσκολία θα υπάρξει στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί βάση μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων ότι η δασική έκταση που 

ανήκει στην Κοινότητα Ροδοχωρίου δεν είναι ίδια με τα σημερινά διοικητικά της 

όρια και χρειαστεί να γίνει αποτύπωση με χρησιμοποίηση τοπωνυμίων ή φυσικών 

ορίων στο έδαφος που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Δασολογική διάσταση 

Η διαχείριση του δάσους της Κοινότητας Ροδοχωρίου με βάση τα στοιχεία 

που αναφέρθηκαν παραπάνω κρίνεται ότι θα ωφελήσει σημαντικά τόσο το φυσικό 

περιβάλλον όσο και την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της περιοχής. Με την 

κύρωση των δασικών χαρτών και σε λίγα χρόνια την ολοκλήρωση του Εθνικού 

Κτηματολογίου, θα αντιμετωπιστούν οριστικά τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με 

καταπατήσεις δασικών εκτάσεων και προστριβές μεταξύ των κατοίκων. Η 

δημιουργία ενός αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού με τη συμμετοχή όλων των 

κατοίκων του χωριού θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. 

Αφενός θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία και θα προσελκύσει στην 

περιοχή καινούριους κατοίκους καθώς οι οικονομικές απολαβές από τη διαχείριση 

του δάσους κρίνονται ικανοποιητικές. Αφετέρου οι δράσεις των ανθρώπων στο 

συνεταιρισμό θα μπορούσαν να επεκταθούν και στην ανάπτυξη του ορεινού 

τουρισμού οπότε θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τη 

συντήρηση και βελτίωση του δασοκτήματος ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην 
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πολλαπλή χρήση του. Η άφιξη τουριστών στο χωριό θα ενεργοποιήσει επιπλέον τον 

ντόπιο πληθυσμό να οργανώσει τους τοπικούς συντελεστές παραγωγής και να 

δημιουργήσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά. Ζητούμενο 

είναι: 

 Η άρση των αδικιών του παρελθόντος και ενίσχυση όλων των 

κατοίκων της περιοχής ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων. 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών υποδοχής που διασφαλίζεται από τους 

κατοίκους της περιοχής. 

 Η αυθεντικότητα του φυσικού περιβάλλοντος και η αρμονική 

συνύπαρξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα σε αυτό. 

 Η συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων και 

περιοχών ιδιαιτέρου κάλλους59. 

 

Σημαντικότερο όμως όλων των παραπάνω είναι η αειφορική διαχείριση του 

δασούς ώστε να διατηρεί τη βιοποικιλότητα, την παραγωγικότητα, την ικανότητα 

αναπαραγωγής, τη ζωτικότητα και το δυναµικό του, για να εκπληρώνει σήμερα και 

στο μέλλον σχετικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες60. Οι 

δασικές εκτάσεις αποτελούν σημαντικά μεσογειακά οικοσυστήματα και 

διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος61 και 

είναι στο δικό μας χέρι σήμερα να πάρουμε τις ορθές αποφάσεις για τη σωστή 

διατήρηση και αξιοποίησή τους ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να 

ζήσουν από αυτά σε έναν πιο υγιή κόσμο. 

 

 

  

                                                 
59

 Γ. Καλαπόδη, Ο ορεινός τουρισμός και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη του Ν. Αχαΐας, 2010. 
60

 Αραβανόπουλος, Καρπώσεις, διαχείριση και προστασία δασικών πόρων και βιοποικιλότητας, 2014 
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 Θ. Ζάγκας, Ο ρόλος των δασών στη χώρα μας και οι επιπτώσεις σ'αυτά από την αναθεώρηση του 
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