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1. Τά βουνά της
"Οσον δεν γνώρισαν τή Θεσσαλία άπό κοντά ή τή γνώ
ρισαν βιαστικά σέ κάποιο ταξίδι τους, τή φαντάζονται α
πλώς σά μιά τεράστια πεδιάδα μέ τούς πλούσιους σιτο
βολώνες της, πού τήν πλαισιώνουν μικρές — σχετικά —
ορεινές έκτάσεις, όπως τό Πήλιο, ή Όσσα, ό Κόζιακας, ή
Όθρη κτλ. Δεν υποπτεύονται ότι πίσω άπό τά κάθετα αύτά
τείχη, πού κυκλώνουν τή μεγαλύτερη ελληνική πεδιάδα,
συνεχίζεται μιά άλλη, πολύ μεγαλύτερη, τετραπλάσια σ’
έκταση, βουνόχτιστη χώρα, ή όρεινή δασική Θεσσαλία.
Αυτή πού συγκροτούν οί πιο μεγαλόπρεποι καί άρρενωποΐ ορεινοί όγκοι, τά μεγαλύτερα έλληνικά βουνά τού Πίν
δου καί τού Όλύμπου κ’ οί χιλιοτραγουδημένες άπό τούς
άρχαίους μύθους, καί τή νεώτερη παράδοση οροσειρές τής
Όθρης, των Χασίων, τής Όσσας καί τού Πηλίου. 'Η ά
γνωστη στούς πολλούς αύτή ορεινή Θεσσαλία άνηφορίζει βόρεια ώς τήν ψηλότερη κορφή τού Όλύμπου, τό Μύτικα, ύψος 2917 μέτρα, δυτικά έως τήν κορφή των Τζου
μέρκων Κακαρδίτσα (Άθαμανικός Πίνδος) ύψος 2492 μ.
(είναι ή τρίτη κορφή τής Πίνδου μετά τό Σμόλικα τής Σαμαρίνας καί τό Γράμμο), καί νότια έως τήν ύψηλότερη
κορφή τής Όθρης (’Επαρχία 'Αλμυρού) ύψος 1726 μ. Ή
ορεινή αύτή έκταση περιλαμβάνει τά 75% τού όλου Θεσσαλικοΰ χώρου. ’Από τις ψηλότερες κορφές τού Θεσσαλικοΰ Πίνδου άναφέρουμε τήν Τριγγιά (2204 μέτρα), τήν
Καράβα (2184 μ.) καί τό Γκαβέλο (2155 μ.) τής Καρδί
τσας, τό Αύγό (2148 μ.) καί τή Νεράιδα (2667 μ.) των Τρι
κάλων. Τό Πήλιο (1629 μ.) σώριασαν, όπως διηγούνται
οί άρχαίοι μύθοι, άπάνω στήν Όσσα (1978 μ.) οί πανάρχαιοι Γίγαντες, γιά νά φτάσουν στήν κορφή τού Όλύμπου.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑΣ
Έγεννήθη τό 1905 εις τό χωρίον Μοσχατον (τ. Μπλάσδον) της έπαρχίας Καρδίτσης. Έφοίτησεν εις τό Σχολαρχεΐον Μεσενικόλα, τό
Γυμνάσιον Καρδίτσης καί τήν ’Ανωτάτην Δασολογικήν Σχολήν ’Α
θηνών. Υπηρετεί άπό τοϋ 1928 εις τήν Δημοσίαν Δασικήν υπηρεσίαν.
Φέρει τόν βαθμόν τοϋ Έπιθεωρητοϋ Δασών τοϋ Ύπουργ. Γεωργίας.
Τυγχάνει μέλος τοϋ Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών. Συνεργάζε
ται μέ έκλεκτά δημοσιεύματα καί λογοτεχνικήν ύλην εις διαφόρους
έφημερίδας καί περιοδικά τής πρωτευούσης καί τών έπαρχιών. Έξέδωκε διάφορα φιλολογικά έργα καί μελέτας, όπως τό «Ελληνικό
χωριό», «Ιστορία τοϋ Χωριοΰ», «Ρουμελιώτικη γλώσσα», «Δασική
Ελλάδα», «Τουριστική Φθιώτις», «Χριστουγεννιάτικες καί Πασχα
λινές ιστορίες», «Στ’ "Αγρια "Ορη». Τό τελευταίο έκυκλοφόρησεν
εις τρεις έκδόσεις καί έβραβεύθη άπό τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών.
Τυγχάνει άπό πολλών έτών τακτικός χρονογράφος τοϋ «Ταχυδρό
μου» Βόλου μέ τό ψευδώνυμον «’Αγραφιώτης», όπου παρουσιάζει
στιγμιότυπα τής ζωής καί τής ψυχολογίας τοϋ έλληνικοϋ ύπαίθρου.

2. Τά δάση της
Στούς άρχαίους μυθικούς χρόνους όλη ή έκταση — ό
πως όλη σχεδόν ή Ελλάδα — ήτο κατάφυτη άπό μεγάλα
καί πολύξυλα δάση. Γι’ αυτό ό Όμηρος όνομάζει τά βου
νά μας «ύλήεντα» καί «σκιόεντα», τά όποια «ούτε μιν
ήέλιος Φαέθων άκτίσιν έβαλλεν, οϋτ’όμβρος περάσκε διαμ
περές...... Ό ίδιος ονομάζει τό Πήλιο «εινοσίφυλλον»
γιατί μέ τον άγέρα τά δάση του άναταράζονταν. Ό μύθος
τού Κενταύρου Χείρωνα, πού τρέφονταν μέ κρέατα κά
πρων καί λιονταριών τού Πηλίου, βεβαιώνει τήν ύπαρ
ξη παρθένων δασών, στά όποια μπορούσαν νά ζοΰν τέ
τοια θηρία άγρια.
Κι’ όταν στο Πήλιο, θέριευε αύτή ή ζούγκλα, φαντάζε
ται κανείς τούς άδιάκοπους έλατιάδες καί τούς κατάπυκνους
δρυμούς, πού σκέπαζαν τόν Πίνδο έως τή Βόρειο "Ηπειρο.
Δέν έχουμε μαρτυρίες θετικές γιά τήν κατοπινή τύχη
καί τήν έξέλιξη τών δασών στή δίνη τής ιστορίας. Ή άπελευθέρωση άπό τό τουρκικό ζυγό — γιά νάρθουμε στή
νεώτερη έποχή — βρήκε τή χώρα μας μέ έκταση δασών
τριπλάσια σχεδόν τής σημερινής. Τότε τά δάση έκάλυπταν
καί μεγάλες έκτάσεις τών πεδιάδων. ’Αργότερα, μέ τήν αύ
ξηση τού πληθυσμού, τά δάση ύποχώρησαν μέ γρήγορο
ρυθμό. Πολλές έκτάσεις κατάλληλες άποδόθηκαν στήν
παραγωγικότερη άγροτική καλλιέργεια. Παράλληλα όμως
άποψιλώνονταν άπόλυτα δασικά έδάφη τών βουνών μας.
Φωτιές, έκχερσώσεις γιά νομαδική, άντιοικονομική, γεωρ
γική καλλιέργεια, ό κλάρος τών γιδοτρόφων, υλοτομίες
ληστρικές κ.λ.π. άχρήστευαν τεράστιες έθνικές γαΐες τών
βουνών μας.

Φ
Άπό πρόσφατες άπογραφικές έργασίες βγαίνει ότι ή
σημερινή συνολική έκταση τών Θεσσαλικών δασών φτά
νει τά 2.683.480 στρέμματα. Ή κατανομή τους κατά δασοπονικά είδη καί δασ. ιδιοκτησία φαίνεται στον παρα
τιθέμενο συνοπτικό πίνακα.

3. Γεωγραψίκή έξάπλωση
Στή Θεσσαλία άπαντοΰν όλα τά είδη τών έλληνικών
δασικών δέντρων.
Ό παράλιος καί τραχύς πεύκος άπαντα
κυρίως στή νησιωτική περιοχή τής Θεσσαλίας (Σκόπελος,
Αλόννησος, Σκιάθος).
Ό μαύρος πεύκος έχει περιωρισμένη έξάπλωση
στήν περιοχή τοϋ Πίνδου καί είδικώτερα τής Καλαμπά
κας (Μαλακάσι, Καστανιά, Σκληνιάσα, Κόττορη κλπ.) όπου
σχηματίζει άξιόλογα δάση. Απουσιάζει όλότελα άπό τήν
Ανατολική Θεσσαλία. Είναι ώραιότατο, άγριο καί θαλερό
δέντρο (πευκοέλατα τά λένε πολλοί). Σχηματίζει βαθυπράσινες άψίδες, κάτω άπό τις όποιες διαβαίνει ή οδική
άσφαλτος Καλαμπάκα — Μέτσοβο, κοντά στον «Κάμπο
τού Δεσπότη» καί τήν «Κατάρα». Σ’ αυτά τά πεύκα άποτείνεται ή δημοτική μούσα.
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Γιά τήν πρότυπη αύτή οργάνωση τής τοπικής δασο
πονίας ή δασική υπηρεσία κατεσκεύασε (μελέτη καί εκ
τέλεση τών δασοπόνων μας) 400 χιλιόμετρα δασικών δρό
μων, μέ τούς οποίους γιά πρώτη φορά έγιναν προσπελά
σιμα καί τά πιό μακρυνά δάση τού Πίνδου (Καλαμπάκας Καρδίτσας) καί τής Όσσας κ’ έφτασε ό πολιτισμός τής
ρόδας άπό τ’ άστικά κέντρα έως τά όρεινότερα χωριά,
τό πιό δηλ. καθυστερημένο κ’ ύποανάπτυκτο τόπο. Τό
οδικό αυτό δασικό δίκτυο έστοίχισε 45 έκατομ. δραχμές
άπό τά όποια τά 30 διετέθησαν σέ εργατικά ήμερομίσθια.
Τό 1961 ξοδεύτηκαν έπίσης 14 έκατομ. σέ ύλοτομικές
καί άναδασωτικές εργασίες τών εθνικών Θεσσαλικών δα
σών (τά άντίστοιχα έσοδα άπό τή δασική παραγωγή ή σαν
διπλάσια) άπό τά όποια τά 80% πήγαν σ’ έργατικά ήμερομίσθια. Μέ τό χρόνο δέ αυξάνει ό ρυθμός αύτής τής δρα
στηριότητας. Έτσι στόν ορεινό δασικό χώρο, πού στά
παλαιότερα χρόνια ζούσαν ολίγες οικογένειες νομάδων,
κτηνοτροφών, τώρα μέ τή δασοπονική του άξιοποίηση
βρίσκουν βιοποριστική άπασχόληση χιλιάδες οικογένειες
τού ορεινού πληθυσμού, ενώ παράλληλα ένας ολόκληρος
έθνικός πλούτος έγινε παραγωγικός μέ εύρύτερη κάθε χρό
νο προοπτική. 'Ένας οργασμός δημιουργικής δραστηριό
τητας σφύζει σήμερα στήν ορεινή αύτή περιοχή μέ τούς
δρόμους, τά έργοστάσια, τά μηχανήματα, τά φυτώρια, τις
υλοτομίες, τις μεταφορές, τις άναδασώσεις. Γιά τις τε
λευταίες γίνεται σύντομος λόγος πιό κάτω.

—’Εσείς βουνά των Γρεβενών
καί πεϋκα τοϋ Μετσόβου....
Στόν Όλυμπο, μαζί με τ’ άλλα κωνοφόρα άπαντα κ’
ένας σπάνιος ορεινός πεύκος, τά ρόμπολα. 'Υψώ
νονται άπάνω άπό τά άγρια φαράγγια του σάν έκατόγχειρες άκροβάτες, άγρυπνοι και άπαρασάλευτοι φρουροί
τής αιώνιας ειρήνης του...
Ό ελατός κυριαρχεί σ’ όλη τή Δυτική Θεσσαλία
(Πίνδο) σ’ έκταση 450.000 περίπου στρέμματα. 'Ένας άπό
τούς σπουδαιότερους αυτούς έλατιάδες είναι τό γνωστό
«Πανεπιστημιακό» δάσος Περτουλίου, πού άνήκει στήν
ύποδειγματική τεχνική διαχείριση τής Δασολογικής Σχο
λής μας. ’Απουσιάζει ό έλατος άπό τό Πήλιο. Μικρή έκ
ταση υπάρχει στήν Όσσα (’Ανατολή —'Αγιας) καί τήν
Όρθρη.
Ή ό ξ υ ά, άντίθετα μέ τά κωνοφόρα (έλατα καί πεύκα)
σχηματίζει τά μεγαλύτερα δάση της στήν ’Ανατολική Θεσ
σαλία, στήν "Οσσα καί τό Πήλιο. Στή Δυτική Θεσσαλία
περιορίζεται στήν ίδια σχεδόν περιοχή μέ τό μαύρο πεύκο
(Καλαμπάκα), στήν περιοχή των Γόμφων καί Άργιθέας
Καρδίτσας (Σιάμ, Βλάσι, ’Ανθηρό, Καλή Κώμη, Ελλη
νικά, Γλογοβίτσα) καί σέ μερικές εκτάσεις των Τρικά
λων (Παλιοκαρυά, Κούτσαινα, Πύρρα, Βαθύρεμα, Ξυλοπάροικο). Άπαντα καί στά Χάσια (Άγριλιά, Κουμαριά κτλ.).
Η καστανιά σχηματίζει μικρά δασύλλια σέ πολλά
ορεινά χωρία τής Άγιας, τής Λαρίσης, τού Βόλου, τής
Καρδίτσας, των Τρικάλων καί τής Καλαμπάκας. Στό Πήλιο,
όπου σχηματίζει τά καλύτερα καστανωτά, ή καστανιά κα
τεβαίνει χαμηλά, όπως καί στήν Όσσα, κοντά στή θά
λασσα.
Ο ί δρυς, έχουν τήν πρώτη έξάπλωση σ’ όλη τήν
ορεινή Θεσσαλία, άπό τήν Όθρη καί τον Πίνδο έως τά
Χάσια, τόν Όλυμπο, τήν ’Όσσα καί τό Πήλιο. Γι’αυτό
οί Θεσσαλοί τή δρύ τήν ονομάζουν δέντρο. Αυτή κυ
ριαρχεί έδώ άπ’ όλα τά είδη των δασικών δέντρων. Συγ
κροτεί πλέον τού 1)3 των θεσσαλικών δασών
—Ακούω τά δέντρα νά βογγοΰν
καί τις όξυές νά τρίζουν....
ψάλλει ή τοπική δημοτική μούσα τών κλεφτών.

5. Δασοτεχνικά έργα
"Ενας άλλος σοβαρώτατος καί βασικός έδαφοπονικός
τομέας, πού διαχειρίζεται ή Δασική 'Υπηρεσία, είναι ή
στερέωση τών γυμνών ορεινών έδαφών κ’ ή αποκατάσταση
ύδρονομικής τάξεως στόν όρεινό χώρο. Δυστυχώς δύο άντίξοοι φυσικοί παράγοντες, άμετάβλητοι, ευνοούν τό σχη-

4. Δασική Διαχείρισις και παραγωγή
Ή οικονομική εκμετάλλευση τού Θεσσαλικοϋ δασικού
πλούτου παρουσίασε μεταπολεμικά άξιόλογη πρόοδο. Ά
πό τά εννιά τοπικά Δασαρχεία (Καρδίτσης, Τρικάλων,
Καλαμπάκας, Λαρίσης, Έλασσόνος, Βόλου, Αλμυρού,
Άγιας καί Μουζακίου) τά πέντε πρώτα οργανώθηκαν σέ
υπηρεσίες «Πρότυπης Δασοπονίας» γιά τήν άρτια δασοπονική διαχείριση καί άξιοποίηση τών εθνικών δασών,
έλάτης, όρεινοϋ πεύκου καί όξυάς τού Πίνδου, τής Όσσας καί τών Χασίων. Ό πίνακας δασικής παραγωγής
τού 1964 πού παραθέτουμε άντιστοιχεΐ μέ τήν μέσην πε
ρίπου έτησίαν παραγωγήν τών τελευταίων ετών, ή οποία
είναι τριπλάσια περίπου τής προπολεμικής τοιαύτης, εις
ό,τι άφορά τό τεχνικόν ξύλον. Ή σημερινή παραγωγή
72.000 κ.μ. άποτελεϊ τό ήμισυ τής παραγωγής όλων τών
έλλην. δασών εις τεχν. ξύλον. Παράλληλα μέ τήν αύξη
ση αύτής τής παραγωγής σέ ξυλεία γίνεται σοβαρή εργα
σία γιά τήν καλλιέργεια τών δασών καί τήν έξυγίανση
άπό τό σκάρτο υλικό, πού έπεσώρευσε ή κακομεταχείρι
ση τού παρελθόντος. Στήν Καλαμπάκα υπάρχει συγχρο
νισμένο ξυλοπριστικό έργοστάσιο μέ δυναμικότητα κα
τεργασίας (πρίσις) 10.000 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας τό
χρόνο καί πρότυπο ξηραντήριο γιά τή ποιοτική βελτίω
ση τής ξυλείας.
Στήν παραγωγή τών καυσοξύλων δέον νά υπολογιστή
ή πολλαπλάσια παραγωγή, πού υλοτομούν οί παραδασόβιοι χωρικοί μας, λεύτερα, δίχως δασική άδεια.
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τασκευές βοηθητικών δομικών έργων, (φραγμάτων), στις
κοίτες τών χειμάρρων, πού στερεώνουν τούς όχτους καί
τά πρανή, συγκρατοΰν πίσω τους μεγάλες ποσότητες φερ
τών υλικών καί άνακόπτουν τις ύποσκαφές τών κλιτύων,
αύτές πού άνοίγουν τό δρόμο στήν κατολίσθηση.
Ή μελέτη κ’ ή εκτέλεση αύτών τών έργασιών γίνονται,
σ’ δλο τον κόσμο, άπό τούς δασολόγους, οί όποιοι έκπαιδεύονται στά Πολυτεχνεία καί τά Πανεπιστήμια — όπως
γίνεται καί σέ μας — σ’ όλους τούς ειδικούς τεχνικούς
κλάδους (έκτος άπό τά κύρια δασοπονικά μαθήματα) ήτοι
Φυσική, Άνώτ. Μαθηματικά, Γεωλογία, Πετρογραφία, ’Ο
ρυκτολογία, ’Εδαφολογία, Μετεωρολογία, Τοπογραφία, 'Ο
δοποιία, Οικοδομική, 'Υδραυλική κ.τ.λ.
Στή χώρα μας μόλις πριν 35 χρόνια έγινε ή πρώτη έ
ναρξη τέτοιων έργασιών μέ άφετηρία μιά περιοχή τής
’Ακαρνανίας καί τό ©εσσαλικό Πάμισο. Συνεχίστηκαν,
μέ μικρό πάντα ρυθμό, έως τό 1940, γιά νά ξαναρχίσουν
μεταπολεμικά. Ή Θεσσαλία, πού είχε τήν τιμή τής πρώ
της άρχής, άποτέλεσε ιδιαίτερη υπηρεσιακή μονάδα, τήν
'Υπηρεσία Δασοτεχνικών "Εργων (Υ.Δ.Ε.Θ.) μέ έδρα τή
Λάρισα. Ή άριθμητική άνεπάρκεια τοΰ Δασοτεχνικοΰ
προσωπικού στάθηκε τό κύριο έμπόδιο γιά τήν άνάπτυξη
τών έργασιών αυτών καί τήν έκταση πού έπιβάλλει ή έθνική, αύτόχρημα, σημασία κι’ άναγκαιότητα τής χώρας.
Γι’ αυτό έναντι τοΰ έτησίου ύψους τών δημοσίων επεν
δύσεων άπό 5.500 έκατομμύρια, ή Ελληνική δασοπονία—
τό βάθρο αύτό κάθε άλλης έδαφοπαραγωγής καί οικονο
μίας— μόλις δαπανά 150 έκατομ. ενώ ή Δασοτεχνική της
υπηρεσία δέν περνάει τά 50 έκατομμύρια.
Ή Θεσσαλία, μέσα στά περιωρισμένα αύτά πλαίσια είχε
άξιόλογη συμμετοχή. Τήν τελευταία δεκαετία 1952- 1962
ή Υ.Δ.Ε.Θ. έδούλεψε στις ορεινές συλλεκτήριες λεκάνες
τριάντα χειμάρρων (όπως ό Πάμισος, ό Πορταϊκός, ό
Τιταρήσιος, τής Ραψάνης, τοΰ Πυργετοΰ κ.λ.π.) στούς ό
ποιους έκανε 1) 400 λιθόμιπτα (τσιμεντόκτιστα) εγκάρσια
φράγματα μέ συνολικό όγκο τοιχοποιίας 30.000 κ.μ. 2)
1,300 μικρότερα φράγματα ξηρολιθιάς όγκου 30.000 κ.μ.
3) 30.000 τρέχ. μέτρα κλαδοπλέγματα καί φακελλώματα,
(στερέωση πρανών καί κλιτύων) καί 4) 10.000 τρέχ. μέτρα
άποστραγγιστικές δραινώσεις (πρόληψη κυρίως κατολισθήσεως).
Αύτά ήσαν τά τεχνικά βοηθητικά έργα. Γιά τό κύριο
(στερεωτικό) φυτοκομικό της έργο ή Υ.Δ.Ε.Θ. ίδρυσε 18
Δασικά Φυτώρια σέ διάφορες περιοχές τής Θεσσαλίας
(Λάρισα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Νευροβούνιτσα, Πετρίλο,
Μαλακάσι, Δεσκάτη, Κοκινοπλό κ.τ.λ.) μέ συνολική έκ
ταση 420 στρέμματα καί έτησία παραγωγή 4 έκατομ. δεν
δρυλλίων. "Εκαμε τεχνητές άναδασώσεις σ’ έκταση 60.000
στρέμματα καί περίφραξη μέ 4 - 5 σειρές άκιδωτοϋ σύρμα
τος σέ περίμετρο 180.000 μ. γιά τή προστασία τής αύτόφυτης καί τεχνητής χλωρίδας. Συνολική δαπάνη δεκαε
τίας 50.000.000 δραχ. "Αλλα 4.000.000 δραχ. έδαπάνησεν
ή ίδια ή υπηρεσία γιά τή βελτίωση τών ορεινών βοσκών.
Γιά τό σκοπό αύτό, έκτος άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων
ίδρυσε 15 μεγάλες ύδατοδεξαμενές καί 250 ποτίστρες στις
ορεινές περιοχές, πού έξυπηρετοΰν 300.000 μικρά καί με
γάλα ζώα. Τέλος 4.000.000 δραχμές διέθεσε γιά τις οδικές
της έργασίες. Τά 80% περίπου τών ποσών αύτών — κάπου
45 έκατομ.— πήγαν σ’ έργατικά ήμερομίσθια.

ματισμό ορμητικών χειμάρρων καί τις όλέθριες κατολισθή
σεις. Είναι οί άπότομες κλίσεις των βουνών μας κ’ ή σαθρότητα τών πετρωμάτων, ιδιαίτερα τοΰ φλύσχη, (ψαμμι
τικοί κ’ άργιλλικοί σχιστόλιθοι) πού κυριαρχεί στον Πίν
δο καί στ’ άλλα βουνά τής Χώρας. Είναι τό πέτρωμα πού
καταθρυμματίζεται καί καταρρέει εύκολα, δημιουργεί χαραδρωτικές διαβρώσεις, πού δλο φαρδαίνουν καί βαθαί
νουν. Έτσι ξυλώνονται τά έρείσματα (ποδαρικά) τών κλιτύων καί μέ τις πολλές βροχές τοΰ χειμώνα ολόκληρα
κομμάτια φλύσχη πολτοποιημένα γλυστράνε άπάνω στό
στερεό υπέδαφος, τά «επίπεδα όλισθήσεως» πού βρίσκον
ται σέ διάφορα μικρά ή μεγάλα βάθη. Τά τελευταία χρό
νια ή Δυτική Θεσσαλία έπλήρωσε βαρύτατο φόρο (Μυρόφυλλο, Καλή Κώμη, Νεράιδα, Άμάραντον, Άνθοχώρι,
Παχτούρι, Βερδικούσια, Στεφανιάδα, Πετρίλο) στή θεομη
νία αυτή. Διακόσια περίπου χωριά έχει έπισημάνει ή Γεω
λογική υπηρεσία πού άντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κα
τολισθήσεων.
Ό άνθρωπος δέν ήμπορεϊ ούτε τήν φύση τοΰ πετρώματος
ν’ άλλάξει, ούτε τις κλίσεις τών ορεινών όγκων. Μοναδικό
όπλο γιά τή στερέωση τών ορεινών εδαφών είναι τά πρά
σινα καρφιά τών δένδρων καί τών δασών. Αύτά σχηματί
ζουν τήν εδαφική επιδερμίδα καί δαμάζουν τον άλλο με
γάλο εχθρό τής χώρας μας, τούς χειμάρρους, τούς οποίους
όνομάζει «ΰπνώττοντα τέρατα» ό άείμνηστος Πρύτανις
τοΰ Πολυτεχνείου καί σοφός καθηγητής μας στή «Δασική
'Υδραυλική» του Άγγελος Γκίνης.
"Ολα τά πολιτισμένα κράτη δουλεύουν άπό πολλά χρό
νια γιά τήν άπόσβεση τών χειμάρρων μέ άναδασώσεις
τών ορεινών συλλέκτηρίων λεκανών καί παράλληλα κα

6. Θήρα - ’Άγρια Ζώα

’Αναπόσπαστη μέ τό δάσος είναι ή πανίδα τών άγριων
τετράποδων καί φτερωτών, πού ζοΰν μέσα σ’ αύτό. Γι’ αύτό
στή Δασική Υπηρεσία άνήκει κ’ ή προστασία τών άγριμιών. Άπό τούς «κάπρους καί τούς λέοντας» τής άρχαίας
εποχής έλάχιστα λείψανα εύγενών θηραμάτων (ζαρκάδια
καί αίγαγροι) σώζονται σήμερα στά βουνά τής Πίνδου καί
τοΰ Όλύμπου. Τά έλάφια έξοντώθηκαν. Οί τελευταίες άρ-
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κοΰδες ίσως σώζονταν ακόμα στά Χάσια καί τόν Πίνδο.
’Από τόν Όλυμπο, σύμφωνα μέ κάποια τοπική παράδοση, ή
άρκούδα εξαφανίστηκε τόν 16ον αιώνα, ύστερα άπό άφορισμό τοΰ 'Αγίου Διονυσίου τοϋ Νέου, τού όποιου είχε
κατασπαράξει τό υποζύγιο. Ό λαγός κ’ ή πέρδικα, τό μο
ναδικό θήραμα, έχουν περιοριστή πολύ. Άπό τά έπιβλαβή άγρίμια, εκείνη πού «ζή καί βασιλεύει» είναι ή αλεπού,
χάρις στή μεγάλη της έξυπνάδα καί τήν πονηριά της.
Σ’ όλη τή Θεσσαλία σκοτώνονται τό χρόνο γύρω στις
6.000 άλεποϋδες, 200 άσβοί, 50 λύκοι, καί 100 τσακάλια.
Ό άριθμός των άδειούχων κυνηγών φτάνει τούς 9.000 πε
ρίπου τό χρόνο, έναντι 100.000 δλης τής Ελλάδος. Πρώ
τη έρχεται ή Θεσσαλία στή διάσωση τών αιγάγρων. ’Ο
λίγα άγριόγιδα ζοϋν σήμερα στή Σαμοθράκη καί τήν Έρημόμηλο τών Κυκλάδων, έλάχιστα δέ άτομα τοϋ Κρητικού
αίγάγρου στά Λευκά Όρη τής Κρήτης. Στήν Ερημόνησο
τών Γιούρων (επαρχία Σκοπέλου - Μαγνησίας) άπαντοΰν
περί τά 1.200 άγριόγιδα. Ή Δασική υπηρεσία έχει κατα
σκευάσει έκεΐ ύδατοδεξαμενές, κατοικία μονίμου θηροφύλακα, ποτίστρες κ.τ.λ. γιά τή διαβίωση καί προστασία
τών εύγενών αυτών άγριων ζώων.

άπόλυτα φύση. Όταν μιλάμε γιά φύση καί φυσιολατρεία
αυτόματα έρχεται στό νοΰ μας ή πρασινάδα τοΰ λόγγου
καί τοΰ ρουμανιού μέ τά αιωνόβια δέντρα του, τούς φτεριάδες, τούς θάμνους, τ’ άνθισμένα λειβάδια του, τά κε
φαλάρια καί τις άνάβρες του, τ’ άγρίμια, καί τούς φτερω
τούς μουσικούς του... Μέσα σ’ αύτή τή φύση θά μεθύσει
ό όρειβάτης, ό τουρίστας άπό τό νέκταρ μιας άγνωστης
ευτυχίας, μιας άσύγκριτης νοσταλγίας. Τής χαράς καί τής
νοσταλγίας πρός τήν πανάρχαια άνθρώπινη κατοικία, πού
θά θυμίσουν κάτι μυστικά κινήματα τής ψυχής. Γιατί έκεΐ,
στις φαρδειές κουφάλες τών παρθένων δασών καί στις
σπηλιές τών πρασινισμένων βράχων κατώκησαν οί μακρυνοί μας πρόγονοι στή χαραυγή τής ζωής τους. Έκεΐ στά
παρθένα δάση τοΰ Όλύμπου, τοΰ Πηλίου, τοΰ Πίνδου, έζησαν οί Κένταυροι, οί Άχιλλεΐς, οί Άσκληπιοί, οί Δρυάδες, Άμαδρυάδες, αύτό τό κραταιό Δωδεκάθεο προτοΰ τό
εκθρονίσουν οί ισάριθμοι ψαράδες τής Γαλλιλαίας....
Οί θαλερές μορφές τών δέντρων καί τών δασών — ή λυ
γερή όξυά, ό περήφανος έλατος, ό πευκοέλατος, ό δέντρος
— συμπληρώνουν τήν άπερίγραπτη ομορφιά τών Θεσσαλικών κοιλάδων καί τών βουνών, τό Π ήλιο, τά Τέμπη, τόν
’Όλυμπο, τήν κοιλάδα τοΰ Άσπροποτάμου, τή Νευρόπολη
κ.τ.λ. σέ μιά άποθέωση φυσικού κάλλους καί γοητείας.
Στό άσύγκριτο αύτό άγαθό, τήν πράσινη πλάση, απευ
θύνει τόν πιό τρανό καί στερνό καημό του ό Παλαμάς:
— Τήν ώρα τήν υπέρτατη, πού θέ νά σβεΐ τό φώς μου,
ένας θά είναι εμένα ό πιό τρανός καϊμός μου.
Δέ θάναι οί κούφιοι λογισμοί, οί άδικιές τοΰ κόσμου.
Θά είναι πώς δέ δυνήθηκα μ’ έσέ νά ζήσω πλάση
πράσινη, άπάνου στά βουνά, στά πέλαγα, στά δάση.
Θά είναι πώς δέ σέ χάρηκα, σκυφτός μέσ’ στά βιβλία,
ώ φύση, όλάκερη ζωή κι’ ολάκερη σοφία !

7. Φνσιολατρεία- Τουρισμός
Τά Θεσσαλικά δάση δεν έχουν μόνο τήν οικονομική
άξια καί τήν ανεκτίμητη προστατευτική έπίπτωση στήν
όλη έδαφοπονική παραγωγή καί οικονομία τού τόπου, τήν
όποια συντομώτατα σκιαγραφήσαμε στις όλίγες αυτές σε
λίδες. Γίνονται επίσης μιά άνεκτίμητη προσφορά στήν
άπαράμιλλη ομορφιά τοΰ Θεσσαλικοΰ τοπίου, γιά τήν άνάπτυξη τής φυσιολατρείας καί τοΰ τουρισμού. "Ενα θεόγυμνο βουνό, ένας κάμπος, άκόμα μιά θάλασσα δέν είναι
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Π I Ν ΑΞ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1964 ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ

Τεχνικόν ξύλον
ΝΟΜΟΙ

Καρδίτσης
Τρικάλων
Ααρίσης
Μαγνησίας
Σύνολον

είς κυβικά μέτρα

Καυσόξυλα
ατελή όπό τών
χωρικών
συλλεγόμενα
είς τόννους

Καυσόξυλα
είς τόννους
πρός έμπορίαν

Ξυλάνθρακες

Ρετσίνη

είς τόννους

είς τόννους

_
—
—

12.000
42.000
12.000
6.000

12.000
35.000
41.000
22.000

90.000
229.000
80.000
50.000

—
250
55
915

1.150

72.000

110.000

440.000

1.220

1.150

Σημ.—Ή άκαθάριστος αξία τής όλης αυτής δασικής παραγωγής άνέρχεται εις 220 έκατομ. δραχμών περίπου.

ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΝ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΝ
Δασοπονικόν
Δημόσια

Κοινοτικά

είδος

Μοναστη
ριακά

’Αγαθο
εργών
'Ιδρυμάτων

Φυσικών
προσώπων

ΣΥΝΟΛΟΝ

ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Έλάτη
Πεύκη χαλέπιος
Πεύκη Τραχεία
Πεύκη Μαύρη
Πεύκη Λευκόδερμος
Κυπάρισσος
Σύνολον

Σύνολον
ΑΕΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ
Ποσοστά %

( οΐς %

24
241.910
3.000
31.960
66.310
560
2.520

154.950
16.270
900
5.930

346.260

6.940
1.600

—

—

—

—

—

—

—

—

448.830
56.800
32.860
95.070
560
2.520

178.050

10.040

100

102.190

636.640

—

1.500

100

45.030
35.830

—
—

21.330

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
Δρυς
Όξυά
Καστανιά
Λοιπά φυλλοβόλα

Ποσοστόν

54
229.790
142.760
2.440
24.570

455.940
138.690
17.650
15.100

85.540
15.540
290
2.510

399.560

627.380

117.460
863.280
32

—

227.960
45.760
17.430
16.300

999.230
342.750
37.810
58.480

103.880

—

307.450

1.438.270

192.860

66.600

—

231.650

608.570

998.290

180.520

100

641.290

2.683.480

37

7

Παρατήρησις: Έκ τοΟ ανωτέρω στατιστικού πίνακος προ
κύπτει δτι τά κωνοφόρα ή βελονόφυλλα δάση συγκροτούν τά 24%,
τά φυλλοβόλα πλατύφυλλα τά 54% καί τά αείφυλλα πλατύφυλλα (θα
μνώδη δάση πρίνων, σχίνων κ.τ.λ,) τά 22%. Άπό τήν άποψη τής Ιδιο
κτησίας είς τήν πρώτην γραμμήν έρχονται τά κοινοτικά δάση, άποτελοϋντα τά 37% τού συνόλου τών Θεσσαλικών δασών, κατόπιν τά
δημόσια δάση 32%. Τά άνήκοντα εις φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα,
πλείονα τού ένός ή είς τήν ολότητα τών κατοίκων (ορισμένων χωρίων)
δάση άνέρχονται είς 24%. Τέλος 7% αποτελούν τά Μοναστηριακά
Δάση. Σύνολον έκθέσεως Θεσσαλικών δασών 2.683.480 στρ. άντι-

—
—

—

24

100

22

100

στοιχούντα είς 19,7 % τής όλης έδαφικής έπιφανείας. Τό γενικόν
ποσοστόν Δασών όλης τής χώρας άνέρχεται είς 19,6%.
Πρώτος έρχεται ό νομός Τρικάλων άπό τήν άποψη τού δασικού
πλούτου, μέ ποσοστό 33% έπί τού συνόλου τών Θεσσαλικών δασών,
δεύτερος ό νομός Μαγνησίας 28% τρίτος ό νομός Καρδίτσης 21%
καί τελευταίος ό νομός Λαρίσης μέ ποσοστό 18%.
Τέλος οί 11 έπαρχίες τής Θεσσαλίας έρχονται στή δάσωσή τους
στήνέξής σειρά: 'Αγιας, Καλαμπάκας, Σκοπέλου, Καρδίτσης, Τρικά
λων, 'Αλμυρού, Βόλου, Έλασσόνος, Τυρνάβου, Λαρίσης καί Φαρ
σάλων.
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