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Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τους Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Οικονομικών, Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: Αποψίλωση του δάσους στο Ελάφι Τρικάλων
Στη Θεσσαλία το ζήτημα των Εθνικών Γαιών και των τσιφλικιών φαίνεται ότι δεν
έχει ακόμα λυθεί. Όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, Τούρκοι διοικητές των περιοχών αυτών (πασάδες, μπέηδες κ.λπ.)
φρόντισαν για ίδιο όφελος να πουλήσουν τις περιοχές, που κατείχαν, σε Έλληνες
«τσιφλικάδες», που απέκτησαν τεράστιες δημόσιες εκτάσεις, χωρίς, όμως, να
κατέχουν νόμιμους τίτλους. 200 χρόνια μετά οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι οι
εκτάσεις τους ανήκουν. Στο νομό Τρικάλων ένα μεγάλο ποσοστό (ενδεχομένως και
πάνω από 25%) των δασών βρίσκονται υπό αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους
καθεστώτος και ονομάζονται «διακατεχόμενα» (ένας όρος που δεν υφίσταται καν
στον Αστικό Κώδικα).
Το δάσος του Ελαφίου Τρικάλων, συνολικής εκτάσεως 17.970 στρεμμάτων,
διακρίνεται για την πολύχρωμη πανίδα (ζώα, ερπετά, πτηνά) και υπέροχο διφυή
δασικό πλούτο από δρυ και ελάτη, που απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση και
προστασία. Το ιδιαίτερο, όμως, του Δάσους του «Ελαφίου» δεν είναι μόνο το
φυσικό κάλλος του, αλλά ότι έχει μετατραπεί σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης
για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδος, λόγω του σθεναρού αγώνα
των κατοίκων του χωριού Ελαφίου εδώ και πολλές δεκαετίες, προκειμένου να
αποτραπεί η διεκδίκηση και η κερδοσκοπικού τύπου αποψιλωτική υλοτόμηση και
καταστροφή του από ιδιωτικά συμφέροντα.
Σημειώνεται ότι η αποψιλωτική υλοτόμηση αποτελεί μια τελείως ακατάλληλη
δασοκομική πρακτική για το συγκεκριμένο δάσος με σαρωτική υλοτόμηση ωστόσο
επιλέγεται γιατί είναι η πιο κερδοφόρα οικονομικά μέθοδος.
Στο Ελάφι, στα 680 μέτρα υψόμετρο, πάνω στην Πίνδο οι εκατό εβδομήντα (170)
μόνιμοι κάτοικοι ζουν τα τελευταία χρόνια με την καθημερινή αγωνία του δάσους,
που περιβάλλει το χωριό. 18.000 στρέμματα δάσους στην περιοχή έχουν
χαρακτηριστεί ως «διακατεχόμενα», μια ελληνική «εφεύρεση» ασάφειας για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους.
Οι κάτοικοι του Ελαφίου ζητούν να αναγνωριστεί το δάσος ως δημόσιο. Τονίζουν
ότι δεν είναι δυνατό εδώ και 40 χρόνια να μη λύνεται το πρόβλημα, όπως δεν είναι
δυνατό να επικαλούνται ιδιώτες τουρκικά έγγραφα για να τεκμηριώσουν την θέση
τους ότι το δάσος είναι ιδιωτικό.

Απέναντι στην συστηματική προσπάθεια ιδιωτών να κατοχυρώσουν το δάσος ώς
ιδιωτικο, με την αποψιλωτική καταστροφική υλοτόμηση σημαντικού μέρους του, η
μόνη αντίδραση προέρχεται από τους κατοίκους της κοινότητας Ελάφιου, οι οποίοι
μόνοι τους, αγωνίζονται από το 1978 για την προστασία του δάσους (από γενιά σε
γενιά), από πυρκαγιές και άλλους κινδύνους, αναδεικνύοντας την ομορφιά του,
ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν πράξεις αποψιλωτικής υλοτόμησης του ή άλλες
πράξεις προσβολής αυτού.
Η Διαχειριστική Μελέτη του Δάσους που εγκρίνεται κάθε 4-ετία από την αρμόδια
Δασική Υπηρεσία και δίνει το πράσινο φως στους ιδιώτες να ‘ξυρίσουν’ το πολύτιμο
δάσος, ελέγχεται από το ΣτΕ, μετά από δικαστικούς αγώνες που επωμίζονται οι
κάτοικοι της περιοχής.
Τις τελευταίες ημέρες στα Τρίκαλα επιχειρήθηκε ξανά υλοτόμηση του δάσους μετά
από έγκριση νέας διαχειριστικής έκθεσης από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων. Την
Παρασκευή 17/9/2021 προκλήθηκαν βίαια επεισόδια κατά την απόπειρα
υλοτομίας του δάσους «Μπάρμπα» από τοπική επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων
της Καλαμπάκας.
Οι ιδιώτες προχώρησαν στην υποβολή μηνύσεων σε 10 κατοίκους του χωριού με
σκοπό την τρομοκράτηση τους. Σε ανάλογη δίκη ενώπιον του Πλημμελειοδικείου
Τρικάλων στις 14/12/2006, όπου κατηγορούνταν 18 κάτοικοι του χωριού, οι
κατηγορίες κατάπεσαν στο δικαστήριο και οι άνθρωποι αθωώθηκαν.
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
1.

Με ποιες ενέργειες έχει υπερασπιστεί η κυβέρνηση τον δημόσιο χαρακτήρα
των «διακατεχόμενων» δασών;

2.

Γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο παρελθόν και τώρα η Διεύθυνση Δασών
Τρικάλων εγκρίνει διαχειριστικές μελέτες ιδιωτών, επιτρέποντας την
καταστροφική αποψιλωτική υλοτόμηση, τη στιγμή που σε όλα τα υπόλοιπα
συνορεύοντα δάση του Ελαφίου, το δασαρχείο Καλαμπάκας επιβάλλει την
αναγωγική υλοτόμηση, προστατεύοντας έτσι τη χλωρίδα και πανίδα;

3.

Γιατί ενώ βάσει των τελευταίων από 29.2.2016 και 27.1.2020 εκθέσεων
επαλήθευσης για το δασικό τμήμα Μπάρμπα Ελαφίου, προτάθηκε ως
προσφορότερη μορφή υλοτόμησης αυτή της αναγωγικής αραίωσης από το
δασαρχείο Καλαμπάκας, αυτή εν τέλει αγνοήθηκε από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων και εγκρίθηκε η αποψιλωτική
υλοτομία, η υλοποίηση της οποίας, αν δεν υπήρχε ο αγώνας των κατοίκων, θα
είχε ήδη λάβει χώρα με δραματικές αρνητικές συνέπειες, μη επανορθώσιμες
στο πολύχρωμο δασικό οικοσύστημα;

4.

Για ποιο λόγο οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο Καλαμπάκας και Περιφέρεια
Θεσσαλίας και), εγκρίνουν και αποδέχονται διαχειριστικές μελέτες ιδιωτών
στις οποίες αυτοί αναγράφουν ότι έχουν κυριότητα επί του δημόσιου δάσους
Ελαφίου, χωρίς όμως να διαθέτουν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο,
διαπράττοντας οι δημόσιοι λειτουργοί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος;

5.

Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν απευθυνθεί οι κάτοικοι του
Ελαφίου εγγράφως δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα τους να αναγνωριστεί σε
αυτούς το δικαίωμα διακατοχής, ως παραδασόβιοι, δεδομένου ότι από το 1978
ως σήμερα έχουν με τον αγώνα τους, πετύχει την απόκρουση κάθε
προσπάθειας αποψιλωτικής υλοτόμησης του, προστατεύοντας παράλληλα τον
δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του για λογαριασμό του Δημοσίου;
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων

1.

Αντίγραφα των προαναφερόμενων εκθέσεων επαλήθευσης του Δασαρχείου
Καλαμπάκας για το δασικό τμήμα Μπάρμπα Ελαφίου, που αφορά τις
διαχειριστικές μελέτες 2016-2020 και 2021-2025.

2.

Αντίγραφα των αντίστοιχων εγκρίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της
Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων.

3.

Αντίγραφο της υπ' αρ. 76423/9.9.1903 απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικών, που αφορά το εν λόγω δάσος.

4.

Αντίγραφα της απαντήσεως για τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας επί της από 25/8/2017 εξωδίκου διαμαρτυρίας και προσκλήσεως
των κατοίκων Ελαφίου προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Εσωτερικών, Γενικό Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και το Δασάρχη Καλαμπάκας, που
διαβιβάστηκαν λόγω αρμοδιότητας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με τα από 7/9/2017 με αρ. πρωτ 28685 και
36519 από 30/8/2017 διαβιβαστικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

