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’Από τήν 'Ιστορίαν είναι γνωστόν ότι εις τάς νήσους τοΰ 
Ίονίου Πέλαγους (Επτάνησος) έπί Αύτοκράτορος τοΰ Βυ
ζαντίου Μανουήλ Κομνηνοϋ (1143/1180) είχεν είσαχθεϊ, άρ- 
χικώς είς τήν Κέρκυραν καί άργότερον εις τάς άλλος νήσους, 
τό Φεουδαρχικόν σύστημα. Κατά τό σύστημα εκείνο έκάστη 
νήσος είχε διαιρεθεί εις διάφορον αριθμόν τιμαρίων άτινα 
έδόθησαν είς τήν ΐθύνουσαν τότε τάξιν, τών Εΰγενών καί 
στρατιωτικών, είς ανταμοιβήν προσφερΟεισών ύπ’ αυτών 
υπηρεσιών.

'Ο τιμαριούχος ήτο ό ιδιοκτήτης τών είς τό τιμάριον άνη- 
κουσών γεωγραφικώς γαιών. Τούτον Ονήσκοντα διεδέχετο 
είς τά καθόλου δικαιώματα έπί τοΰ τιμαρίου ό πρωτότοκος 
υιός του, είς περίπτωσιν δέ άτεκνίας τό τιμάριον περιήρχετο 
είς τούς πλησιεστέρους κατά ρίζας κληρονόμους καί είς 
περίπτωσιν έλλείψεως τοιούτων, τό τιμάριον περιήρχετο 
είς τήν Πολιτείαν, ή όποια παρεχώρει τοϋτο είς τόν συγκεν- 
τροϋντα τά περισσότερα προσόντα Εύγενή.

Έκτος τών ιδιωτικών τιμαρίων, διεμορφώθησαν, ” κυρίως 
κατόπιν δωρεών, καί εκκλησιαστικά τιμάρια άτινα έκτοτε 
καί μέχρι σήμερον άνήκούν είς τάς Εκκλησίας-. —

'Όταν άργότερον αί νήσοι τής Έπτανήσου περιήλθον 
ύπό τήν κυριαρχίαν τών Ενετών (ή Κέρκυρα τό 1386, ή 
Ζάκυνθος τό 1462, ή Κεφαλληνία τό 1500, ή Λεύκάς τό 
1684) ήτις διήρκεσε έπί τέσσαρας καί πλέον αιώνας (1386- 
1797), ή Ένετική Δημοκρατία διά τοΰ έκπροσώπου αυτής 
Στρατηγού Μιάνη (’Ιούνιος 1386) έβεβαίωσε τούς Κερκυ- 
ραίους Τιμαριούχους ότι θά σεβασθή τά προνόμια καί τά 
δικαιώματά των έπί τών τιμαρίων των έκδοθέντος περί τού
των τοΰ άπό 8 ’Ιανουάριου 1387 χρυσοβούλου. Τοϋτο έγέ- 
νετο άργότερον καί διά τάς άλλας νήσους. (Βλ. Παναγή 
Γαλαξία ή Ιστορία τής Κέρκυρας τόμος Β' σελίς 179-200).
-Ή καλλιέργεια τών είς τά τιμάρια περιλαμβανομένων 

γαιών έγένετο άρχικώς ύπό δούλων καί άργότερον ύπό κολ- 
λήγων οίτινες έκμεταλλευόμενοι ταύτας κατά τόν προορισμόν 
των, προσέφερον είς τούς Τιμαριούχους ποσοστόν τών καρπών 
ώς σίτον, οίνον, έλαιον, ζώα κ.λπ. ή άκόμη καί χρήματα.

Μέ τήν πάροδον όμως τοΰ χρόνου αί είς τά τιμάρια άνή- 
κουσαι παντός είδους γαίαι περιήλθον κατά κυριότητα είς 
τούς καλλιεργητάς αυτών είτε διά πωλήσεως αυτών ύπό τών 
τιμαριούχων είτε διά καταργήσεως τών δικαιωμάτων καί 
προνομοίων τών τιμαριούχων διά νόμων ώς τών ΣΜΔ/ 
1867,· ΣΞΗ/1868, ΒΣΙΓ/1894 καί άλλων νεωτέρων..

• Εκτός όμως τής· κατά τά άνωτέρω διαμορφωθείσης ιδιο
κτησίας είς τάς Ίονίους νήσους, άπαντάται είς αΰτάς καί ή 
έπιχώριος διακοινοτική περιουσία, ήτις, ώς Νομικόν Πρό- 
σωπον, ένήργησε διαφόρους πράξεις τόσον πρό τής ένώσεως 
όσον καί μετά τήν ένωσιν τής Έπτανήσου μετά τής Ελλάδος, 
ώς'τό τής μεταβιβάσεως τών δικαιωμάτων της έπί τών δα
σών Αίνου καί Ρουδίου είς τό Άδελφάτον τών Φιλανθρωπι
κών Καταστημάτων Κεφαλληνίας (Νόμοι .ΨΙ/1878 καί 
ΑΦΚΖ/1887) καί τό τής άναγνωρίσεως διά τής ύπ’άριθ. 
42/12.12.1847 πράξεώς της ώς ιδιοκτήτου τοΰ έν Κεφαλλη
νία δάσους «Άκροτήρι Φωκά». Επίσης ή Έπιχώριος Περι
ουσία έμφανίζεται μέ τούς νόμους ΡΝ/1866 (άρθρον 11) 
δι’ ου προβλέπεται ή κατά Δήμους διανομή τής Επιχωρίου 
Περιουσίας, ΑΦΙ/1887 περί διανομής τής έν Κερκύρα Επι
χωρίου Περιουσίας, ΑΦΔ/1887, περί συμβιβαστικής ρυθμί- 
σεως τής διαφοράς μεταξύ τίών έν Κερκύρα Δήμων, τοΰ Δήμου 
Κερκύρας καί τής Επιχωρίου Περιουσίας..καί άλλους. (I. 
Στεργιοπούλου τ. Δ/ντοΰ Ύπ. Γεωργίας Δασικαί-Άγροτι- 
καί-Παραλιακαί έκτάσεις έκδ. 1973 σελίς 75).

’Εκ τών άνωτέρω/' σαφώς συνάγεται ότι αί είς τάς Ίονίους 
νήσους παντός είδους γαίαι, άνήκον καί άνήκουν κατά κυ
ριότητα άναμφισβητήτως έπί σειράν.αιώνων είς φυσικά καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΙΣ " Νομικά Πρόσωπα τής δυνάμει τής συνθήκης τοΰ έτουί 
*1815 τών Παρισίων ίδρυθέντος άνεξαρτήτου Κράτους τής 
«Ηνωμένης Πολιτείας τών Ίονίων Νήσων». Τά δικαιώ
ματα τής ιδιοκτησίας των έσεβάσθησαν καί έπροστάτευσαν 
τόσον οί Ενετοί έπί τέσσαρες καί πλέον αιώνας όσον καί αί 
προστάτιδες δυνάμεις Ρωσία, Γαλλία καί Μ. Βρεττανία 
ώς καί ή Κυβέρνησις (Γερουσία) τοΰ Κράτους τών Ίονίων 
Νήσων μέχρι τής ένώσεώς του μετά τής μητρός Ελλάδος. 
Καί πράγματι άπό τής ένώσεως τών Ίονίων Νήσων μετά τοΰ 
Βασιλείου τής Ελλάδος δυνάμει τής άπό 29 Μαρτίου 1864 
Συνθήκης τοΰ Λονδίνου μεταξύ Ελλάδος καί Μεγ. Βρεττα- 

' νιας, αίτινες πρότερον άπετέλουν δυνάμει τής άπό 5 Νοεμβρίου 
1815 Συνθήκης τών Παρισίων έλεύθερον καί άνεξάρτητον 
Κράτος ύπό τήν έπωνυμίαν «'Ηνωμένη Πολιτεία τών Ίο
νίων Νήσων» τελοΰν ύπό Βρεττανικήν προστασίαν, μέχρι 

* τοΰ έτους 1967 ουδέποτε ήμφισβητήθη ή ιδιοκτησία τών 
δασών καί δασικών έκτάσεων τής Έπτανήσου.

Έξ ετέρου τό Ν. Διάταγμα τής 17/29.11.1836 «περί 
ιδιωτικών δασών» έφ’ ού τό Ελληνικόν Δημόσιον στηρίζει 
τά δικαιώματα του έπί τών δασών, δεν δύναται νά εχη έφαρ- 
μογήν έπί τών δασών τής Έπτανήσου λόγω τής περικλ.ει- 
σθείσης έφαρμογής του έντός προθεσμίας ' (Σ.Ε. 920/1937 
Ζαχ. Συμπλ. Νόμοι 1935-1952 τόμος 1ος σελ. 222 παρ. 10) 
άλλά καί βιότι διά τοΰ διατάγματος έκείνου, καθωρίσθησαν 
τά δικαιώματα τοΰ Έλλ.ηνικοΰ Δημοσίου ώς καί ό τρόπος 
άναγνωρίσεως παρ’ αΰτοΰ τών δικαιωμάτων- τών πολιτών 
έπί τών δασών, τών περιοχών έκείνων τής Ελλάδος πού έτέ- · 
λουν ύπό τον Τουρκικόν ζυγόν καί πού οί πολΐται είχον τί
τλους έκδεδομένους κατά τούς νομίμους τύπους άπό τάς αρμό
διας τουρκικάς Άρχάς. Ή Επτάνησος ώς γνωστόν ούδέποτε 
περιήλθεν ύπό Τουρκικόν ζυγόν. \

"Οταν δέ άνεπιτρέπτως κατά τά τε.,ευταΐα έτη έδημιουρ- 
γήθη άμφισβήτησις τής ιδιοκτησίας έπί τών δασικών εκτά
σεων τής Έπτανήσου, ένεκα έντονου διαμαρτυρίας τών κατοί
κων αυτής, ή Δασική Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας 
άνέθεσε εις δύο άνωτέρους ειδικούς υπαλλήλους τήν έρευναν 
τοΰ θέματος τής ιδιοκτησίας τών δασών τής Έπτανήσου; 
οίτινες μετ’ έπιτόπιον μετάβασίν των είς Κέρκυραν καί λε
πτομερή έρευναν, ύπέβαλον σχετικήν εκθεσίν των δι’ ής 
άπεφαίνοντο Οτι τό Ελληνικόν Δημόσιον δέν έχει δικαιώματα 
έπί τών δασών καί δασικών έκτάσεων τής Έπτανήνσου. 
Βάσει τής έν λόγιο έκθέσεως δ Υπουργός Γεωργίας διά τής
ύπ’ άριθμ. 313864/5530/10.1.1969 άποφάσεώς του, άνε-
γνώρισε τάς πάσης φύσεως δασικάς έκτάσεις τής Έπτανή
σου (πλήν Κυθήρων) ώς μή δημοσίας, έξαιρέσει έκείνων, 
αίτινες περιήλθον είς τό Δημόσιον δυνάμει δικαστικών άπο- 
φάσεων ή άλλ.ων νομίμων πράξεων ώς καί έκείνων αίτινες 
έκμεταλλεύονται δασικώς παρ’ αύτοΰ. (I. Στεργιοπούλου 
δασικαί καί λοιπαί έκτάσεις σελ. 75, Δάση Έπτανήσου )_

Μετά 3—4 έτη άπό τής τακτοποιήσεως τοΰ θέματος τών 
δασικών έκτάσεων κατά τόν άνωτέρω τρόπον, ή Δασική 
Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας έπανήλθεν έπί τής 
άμφισβητήσεως τής κυριότητος τών δασικών έκτάσεων 
τής Έπτανήσου καί ήδη οί φιλήσυχοι κάτοικοι τών έν λόγω 
νήσων εύρίσκονται είς πλήρη άναστάτωσιν καί άναβράσμόν. 
Έν συνεχεία τών άνωτέρω καί προς άπόδοσιν τοΰ δικαίου 
είς τούς κατοίκους τής Έπτανήσου άλλά καί πρός δριστικήν 
τακτοποίησή τοΰ θέματος, πρός τό όποιον συμφωνεί καί τό 
Ύπουργεΐον Γεωργίας διά τοΰ ύπ’ άριθμ. πρωτ. 12050/15.10.-; 
1974 έγγράφου του, δπως.δι’ έρμηνευτικοΰ νόμου άναγνωρι- 
σθεΐ ή· ιστορικά πραγματική καί άναγνωριζομένη άπό τά 
δικαστήρια νομική κατάσταση.

Έκ τών άνωτέρω ήχθημεν τήν κάτωθι πρότασιν έρμηνευ- 
τικοΰ νόμου.

Έν Ά-$ήναις τή 5 Μαρτίου 1978 
Οΐ χοοτείνοντες Βουλευταί
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