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1. Εισαγωγή  

Η αντιπυρική περίοδος του 2016 ήταν αρκετά έντονη και περιλάµβανε κάποιες 
σηµαντικές φωτιές όπως αυτές της Β. Εύβοιας, της Χίου και της Θάσου.  Το WWF 
Ελλάς σε συνέχεια προηγούµενης καταγραφής που είχε πραγµατοποιήσει στην 
Χίο για την πυρκαγιά του 20121, επισκέφθηκε και πάλι την περιοχή για να 
καταγράψει, αποτιµήσει και προτείνει µέτρα για τη µεγάλη πυρκαγιά των 
Μαστιχοχωρίων (Ελάτα-Βέσσα-Ολύµπους-Μεστά) και την πυρκαγιά στη 
Σιδηρούντα.  

Η σηµαντικότητα της πυρκαγιάς των Μαστιχοχωρίων έγκειται κυρίως στα φυσικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, µε το πλούσιο ανάγλυφο, το µέγεθος της καµένης 
έκτασης, καθώς και στην επανειληµµένη εµφάνιση πυρκαγιών στην ίδια έκταση 
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Εξάλλου, η περιοχή εκτός από σηµαντικά είδη 
χλωρίδας, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και σηµαντική πολιτιστική 
κληρονοµιά.  Η αναφορά στην πυρκαγιά της Σιδηρούντας πραγµατοποιείται σε 
ξεχωριστή παράγραφο στο µέσο της έκθεσης, όχι µόνο εξαιτίας του µικρότερου 
µεγέθους της καµένης έκτασης αλλά και για λόγους ευκολίας προς τον 
αναγνώστη. 

Η παρούσα αναφορά θέλει να παρουσιάσει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών του 
2016, να αναδείξει ποιες περιοχές επηρεάστηκαν για δεύτερη φορά µετά το 2012,  
να συµβάλει στην αποκατάσταση της οικολογικής αξίας των καµένων περιοχών 
και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης προς τους αρµόδιους φορείς. Οι αναφορές 
αυτές κατατίθενται στους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας µε σκοπό τη 
διευκόλυνση του έργου τους, ενώ παράλληλα δίνονται στη δηµοσιότητα για την 
καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών. Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί µελέτη 
αποκατάστασης, αλλά µία αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης συνοδευόµενη 
από κατευθυντήριες γραµµές για τον µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων για 
την περιοχή και τη δυνατότητα επανάκαµψης και επαναφοράς µέρους του 
οικοσυστήµατος. 

Επιστήµονες του Δασικού Προγράµµατος του WWF Ελλάς πραγµατοποίησαν 
επιτόπιους ελέγχους στις 31 Αυγούστου µε 2 Σεπτεµβρίου, κατέγραψαν την 
καταστροφή που έχει υποστεί το φυσικό οικοσύστηµα και εστίασαν σε ειδικά 
θέµατα προστασίας και αποκατάστασης. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν 
συναντήσεις µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου (Διοικητής), τον Δήµαρχο Χίου, 
τη Δασική Υπηρεσία (Διευθυντής Δασών), µε εθελοντικές οµάδες 
Δασοπυρόσβεσης (Όµικρον, Εθελοντική Οµάδα Ιωνίας), καθώς και µε ενεργούς 
πολίτες του νησιού. Για την εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν υλικά όπως GPS, 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, χάρτες που αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ArcGIS 10.4), η βάση δεδοµένων 
χρήσεων γης του Corine Land Cover 2012 (από την ΕΚΧΑ Α.Ε.) καθώς και το 
τελικό όριο της πυρκαγιάς το οποίο διατέθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο 
Δασικών Πυρκαγιών ΕΠαΔαΠ2 και συγκεκριµένα από το εργαστήριο Δασικής 
Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση 
στηρίχθηκε σε εικόνα Sentinel-2 (χωρικής ανάλυσης 10 µέτρων) η οποία είχε 
ηµεροµηνία λήψης αµέσως µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.  

                                                
1 «Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2012 στη Χίο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, 
προτάσεις» WWF Ελλάς, Αθήνα, Οκτώβριος 2012, διαθέσιµο στο  
http://www.wwf.gr/images/pdfs/Oikologikos_apologismos_pyrkagias_chiou.pdf 
2 «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών» ΕΠαΔαΠ Διαθέσιµο στο http://epadap.gr/ 
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Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Χίου, τον Διευθυντή Δασών Χίου για τις σηµαντικές πληροφορίες που 
µας παρείχαν, καθώς και τον Δήµαρχο Χίου και τους ενεργούς πολίτες του νησιού 
για την ενηµέρωση και την εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούµε 
θερµά την Οµάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου «Όµικρον», για τη φιλοξενία τους 
και τη σηµαντική τους συµβολή στην καταγραφή των καµένων εκτάσεων και το 
ΕΠαΔαΠ για την παροχή των δεδοµένων. 

 

2. Γενικά στοιχεία 

2.1.   Εξέλιξη πυρκαγιάς 

Οι δύο πυρκαγιές που έπληξαν την Χίο, το καλοκαίρι του 2016, εκδηλώθηκαν µε 
διαφορά ενός µηνός µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, η πυρκαγιά των Μαστιχοχωρίων 
ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου, σύµφωνα µε τα βιβλία Συµβάντων της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας3 και ευθύνεται σε βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών καλωδίων. 

Η φωτιά των Μαστιχοχωρίων η οποία ήταν πολύ µεγαλύτερη σε µέγεθος,  
ξεκίνησε δυτικά της επαρχιακής οδού Βέσσας-Λιθίου, κατά µήκος ρέµατος και 
επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέµων. Κινήθηκε σε έναν άξονα βορρά-
νότου και έφτασε µέχρι τους οικισµούς των Μεστών και του Λιθίου. Ο δείκτης 
επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας ήταν 3 (υψηλή) και διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο µέχρι και τη 
λήξη της 3 µέρες µετά. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν οι παρακάτω δυνάµεις: όλη η 
διαθέσιµη δύναµη της Π.Υ. Χίου, 41 επιπλέον πυροσβέστες ως πεζοπόρο τµήµα, 
18 επιπλέον πυροσβεστικά οχήµατα µε 72 άτοµα πλήρωµα από διάφορες Π.Υ. της 
χώρας, 72 άτοµα του Ελληνικού Στρατού (Ε.Σ.) και 30 άτοµα της δύναµης 
Δευκαλίων του Ελληνικού Στρατού. Στα εναέρια µέσα αριθµούνται 2 ελικόπτερα 
µεσαίου τύπου, 1 ελικόπτερο Super Puma, 2 ελικόπτερα Cinook, 1 ελικόπτερο 
συντονισµού του ΠΣ και 2 αεροσκάφη CL-415. Σηµαντική ήταν η βοήθεια των 
εθελοντών δασοπυροσβεστών εθελοντικών οµάδων της Χίου µε 16 πυρ/κα 
οχήµατα και περίπου 40 εθελοντές. Επίσης, συνέβαλαν ο Δήµος Χίου, η ΕΛ.ΑΣ., 
το ΕΚΑΒ, η Δ/νση Δασών το Λιµενικό Σώµα, ο Ε.Σ. µε προσωπικό και 
µηχανήµατα, όπως και πολίτες µε ιδιωτικά µέσα. 

 

2.2. Ιστορικό πυρκαγιών στην περιφερειακή ενότητα Χίου 

Σύµφωνα µε µελέτη (Τσαγκάρη κ.α., 2011) του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ και 
του WWF Ελλάς, η περιφερειακή ενότητα (ΠΕ) Χίου κατατάσσεται δεύτερη (µετά 
την ΠΕ Δωδεκανήσου) µεταξύ των ΠΕ του γεωγραφικού διαµερίσµατος των 
νησιών του Αιγαίου µε βάση τις καµένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν στο 24% του 
διαµερίσµατος, και τρίτη (µετά τις ΠΕ Πειραιά και Δωδεκανήσου) µε βάση τον 
αριθµό των περιστατικών, τα οποία αντιστοιχούν στο 18% του διαµερίσµατος.  

Τον Αύγουστο του 2012 εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά η οποία κατέκαψε 
148.000 στρέµµατα. Τµήµα της πυρκαγιάς (περίπου 12.000 στρ.) βρίσκονταν 

                                                
3 Απόσπασµα βιβλίου συµβάντων Α/Α115, 27-7-2016 Π.Υ. Χίου 
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εντός της περιοχής Natura 2000 «Βόρεια Χίος» µε κωδικό GR4130003. Από τις 
ετήσιες κατανοµές των καµένων εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Χίου 
προκύπτει ότι το 2012 είναι το έτος µε τη µεγαλύτερη καµένη έκταση που έχει 
γνωρίσει το νησί την τελευταία 30ετία. Στον Χάρτη που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα όρια των πυρκαγιών στην Π.Ε. Χίου για τα έτη 2000, 2007, 
2011, 2012 και του 2016. Τα όρια των παλαιότερων ετών του 2012 έχουν προέλθει 
από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).4 

Αναλυτικό ιστορικό των πυρκαγιών στην Π.Ε. Χίου παρουσιάζεται στην 
προηγούµενη έκθεση του WWF Ελλάς καθώς και ηλεκτρονικά στο 
http://oikoskopio.gr/pyroskopio/.   

 

                                                
4 European Forest Fire Information System (EFFIS) Διαθέσιµο στο http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/ 
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Χάρτης 1: Αποτύπωση πυρκαγιών στην Π.Ε. Χίου από το 2000 (Πηγή υποβάθρου: 
Ψηφιακός χάρτης   Χίος-Ψαρά-Οινούσσες, 2014, Ανάβαση. Επεξεργασία: WWF Ελλάς) 
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3. Βασικά χαρακτηριστικά της καµένης περιοχής  

Η έκταση της πυρκαγιάς στα Μαστιχοχώρια ανέρχεται σε 43.431 στρ. (δεδοµένα 
από ΕΠαΔαΠ). Τα όρια των πυρκαγιών επιβεβαιώθηκαν ως προς την ακρίβεια 
τους από την επιτόπια αυτοψία της οµάδας του WWF  Ελλάς. Ο Δήµος Χίου, λόγω 
του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασικών εκτάσεων των νησιών, 
θεωρείται ο µεγαλύτερος δασοκτήµονας στο νησί της Χίου.  

 

3.1. Γεωλογία της καµένης περιοχής 

Το µεγαλύτερο µέρος των καµένων εκτάσεων βρίσκονται σε ασβεστολιθικά 
πετρώµατα, ενώ ένα µικρό µέρος σε σχιστόλιθο. Τα ασβεστολιθικά πετρώµατα είναι 
από τα πλέον ευαίσθητα πετρώµατα στο φαινόµενο της διάβρωσης, ωστόσο αυτό δε 
σηµαίνει ότι και το παραγόµενο έδαφος από αυτά διαβρώνεται το ίδιο εύκολα µετά 
από πυρκαγιά. Επίσης, λόγω της υδατοδιαπερατότητας τους µειώνουν το φαινόµενο 
της επιφανειακής απορροής. Ωστόσο, συγκρατούν µικρά ποσά εδάφους, µε 
αποτέλεσµα να δυσχεραίνουν το έργο της αποκατάστασης και των αναδασώσεων.  

 

 
Χάρτης 2: Γεωλογικός χάρτης Χίου (Πηγή: Γ. Παϊδάς, 2011) 
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3.2. Τοπογραφία της περιοχής  

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της καµένης έκτασης περιλαµβάνει αρκετές κορυφές 
δηµιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο ρεµάτων και εκθέσεων.  Το ανατολικό τµήµα 
της φωτιάς φέρει και τα µεγαλύτερα υψόµετρα, ενώ όπως κινούµαστε δυτικά 
προς τις ακτές, τα υψόµετρα µειώνονται µέχρι να φθάσουµε στο ύψος της 
θάλασσας. Στο βόρειο άκρο της φωτιάς δίπλα στον οικισµό Λιθί βρίσκεται και η 
υψηλότερη κορυφή µε υψόµετρο 508 µέτρα. Οι κλίσεις στην περιοχή που έχει 
πληγεί, όπως φαίνεται στον Χάρτη 3, είναι ήπιες έως µέτριες. Σε ορισµένες όµως 
περιπτώσεις κυρίως κοντά στις κορυφές των λόφων οι κλίσεις µπορεί να φτάσουν 
και στο 40 ως 50%.  

 
                 Χάρτης 3: Χάρτης κλίσεων για το νησί της Χίου 
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3.3. Τύποι κάλυψης γης εντός ορίου πυρκαγιάς 

Για τον προσδιορισµό των διάφορων τύπων βλάστησης και τις καλύψεις γης στην 
περιοχή που επλήγη από τη φωτιά του Ιουλίου 2016, χρησιµοποιήθηκαν οι 
χρήσεις γης του Corine Land Cover 20125 (Χάρτης 4). Από ανάλυση των στοιχείων 
και µε τη βοήθεια του πακέτου ArcGIS 10.4, προκύπτουν οι παρακάτω χρήσεις 
γης (Χάρτης 4) για την καµένη έκταση των 43.431 στρ. 

Οι µόνιµες και σύνθετες καλλιέργειες αφορούν σε περιοχές µε αγροτικό 
χαρακτήρα και κύριες καλλιέργειες από µαστιχόδενδρα και ελιά. Στα δάση 
κωνοφόρων συναντούµε αµιγή δάση θερµόφιλων κωνοφόρων τραχείας πεύκης 
(Pinus brutia). Στους θαµνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων συγκαταλέγονται είδη 
όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), κ.α. Στην 
κατηγορία θαµνώνες εντοπίστηκαν κυρίως φρυγανικά είδη, όπως η λαδανιά 
(Cistus sp.), η αφάνα (Sarcopoterium spinosum), το χινοπόδι (Genista 
acanthoclada), ο ασπάλαθος (Calicotome villosa), η γαλαστοίβη (Euphorbia 
acanthothamnos). 

Αξίζει επίσης να αναφερθούµε και σε άλλα σηµαντικά είδη χλωρίδας του 
υπορόφου που απαντώνται στη συγκεκριµένη περιοχή. Στην Ελλάδα 138 είδη 
χλωρίδας έχουν βρεθεί να συνδέονται άµεσα µε την ύπαρξη παραδοσιακών µορφών 
γεωργίας (Bergmeier and Strid, 2014), όπως είναι η µαστιχοκαλλιέργεια. 
Καλλιέργειες δηλαδή που δεν είναι εντατικές, δεν αρδεύονται και δεν υπόκεινται 
στην έντονη χρήση ζιζανιοκτόνων. Ειδικότερα στη Χίο, στα ξηρά εδάφη µε φρύγανα 
και µαστιχόδεντρα στα νότια του νησιού, όπου εφόσον δεν ψεκάζονται µε 
ζιζανιοκτόνα, εµφανίζονται πολλά ανθοφόρα είδη, συµπεριλαµβανοµένων πολλών 
ορχιδέων, όπως η σπάνια και ενδηµική Ophrys regis-ferdinandii. Το ίδιο ισχύει και 
για το είδος τουλίπας (λαλάδα) Tulipa undulatifolia το οποίο επίσης αναφέρεται στη 
ευρύτερη περιοχή που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά του Ιουλίου (Strid, 2016). Να 
σηµειωθεί ότι το είδος αξιολογείται ως τρωτό (Phitos et al, 1995) και φυτρώνει 
ανάµεσα σε πέτρες και ασβεστολιθικές πλαγιές, σε περιοχές µε φρύγανα ή αραιά 
δάση ή απαντάται σαν «ζιζάνιο» σε καλλιέργειες και εγκαταλελειµµένα χωράφια. Τα 
είδη Tulipa agenensis και T. radii, επίσης φύονται σε καλλιέργειες και πιθανώς η 
εξάπλωσή τους να έχει επηρεαστεί οριακά από την πυρκαγιά, αν και κυρίως 
συναντώνται ανατολικότερα στο νησί. Να σηµειωθεί ότι αν και τα είδη αυτά µπορεί 
να είναι τοπικά άφθονα δεν απαντώνται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και συνεπώς η 
διατήρησή τους έχει σηµασία. Ως βολβόφυτα τα παραπάνω είδη µπορούν να 
επηρεαστούν αρνητικά από µεταπυρικές διαδικασίες αποκατάστασης µε τη χρήση 
βαριών µηχανηµάτων. 

 

 

                                                
5 Corine Land Cover 2012. Διαθέσιµο http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx 
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Χάρτης 4: Αποτύπωση των καλύψεων γης σύµφωνα µε Corine Land Cover 2012, που 
επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στα Μαστιχοχώρια. 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα 1 φαίνονται οι βασικοί τύποι κάλυψης για το έτος 2012, 
για την καµένη περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης 
εµφανίζουν οι θαµνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων, ενώ αµέσως µετά ακολουθούν 
τα φρυγανικά οικοσυστήµατα. Πολύ µεγάλο ποσοστό επίσης παρουσιάζουν και οι 
γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες αν συµπεριληφθούν και οι µεικτές εκτάσεις 
αγροτικών και φυσικών περιοχών, αποτελούν περίπου το 1/3 της καµένης 
έκτασης.  
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Τύπος κάλυψης Έκταση (στρ.) Ποσοστό (%) 

Μόνιµες καλλιέργειες 7962 18,32 

Γεωργικές 
εκτάσεις/Σύνθετες 
καλλιέργειες 

217 0,50 

Μεικτές καλλιεργούµενες 
και φυσικές εκτάσεις 

4104 9,44 

Δάση κωνοφόρων 1916 4,41 

Εκτάσεις χαµηλής 
βλάστησης 

44 0,10 

Θαµνώνες αειφύλλων-
πλατυφύλλων 

18570 42,72 

Θαµνώνες 10036 23,09 

Ανοιχτές εκτάσεις/ αραιή 
δασική βλάστηση 

620 1,43 

Πίνακας 1: Κύριοι τύποι κάλυψης γης που επηρεάστηκαν από τη φωτιά, σύµφωνα µε Corine 
land Cover. 

 

Σύµφωνα µε τις καλύψεις γης του Corine Land Cover, απ’ όπου και έχουν 
προέλθει τα παραπάνω ποσοστά, βλέπουµε ότι τα δάση κωνοφόρων καλύπτουν 
πολύ µικρό ποσοστό της καµένης έκτασης. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις επιτόπιες 
παρατηρήσεις που πραγµατοποίησε το WWF Ελλάς και από τις αυτοψίες σε 20 
και πλέον συγκεκριµένα σηµεία, η κάλυψη της τραχείας πεύκης εκτείνεται σε 
αρκετά µεγαλύτερη έκταση. Στον χάρτη 5 φαίνονται τα σηµεία δειγµατοληψίας 
που πραγµατοποίησε το WWF Ελλάς στην περιοχή της πυρκαγιάς των 
Μαστιχοχωρίων. Σύµφωνα µε τους πίνακες καταγραφής στο πεδίο, στις θέσεις 
Μεστά 1,2 και Τραχώνια εντοπίστηκαν δάση τραχείας πεύκης ενώ στην κάλυψη 
του Corine εµφανίζονται ως θαµνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων και θαµνώνες 
(φρυγανικά) αντίστοιχα. Εποµένως, απορρέει το συµπέρασµα ότι το συνολικό 
ποσοστό κάλυψης της κατηγορίας δάση κωνοφόρων είναι αρκετά µεγαλύτερο από 
4,41%. Η διαφορά αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι η ευκρίνεια των 
δορυφορικών εικόνων που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση των καλύψεων γης 
δεν επιτρέπει τη διάκριση ανάµεσα σε αραιές συστάδες ή και νεαρών 
δενδρυλλίων πεύκης µε τους θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων. Επίσης, η 
συγκεκριµένη εργασία ολοκληρώθηκε το έτος 2012, µε αποτέλεσµα η εξελικτική 
πορεία της βλάστησης να οδηγεί σε σηµαντικές αποκλίσεις στην κάλυψη χρήσεων 
γης µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. 

 



11 
 

 
       Χάρτης 5: Σηµεία επιτόπιου ελέγχου πυρκαγιάς του WWF Ελλάς 
 
 

3.4. Σχέση της καµένης έκτασης µε προστατευόµενες περιοχές 

Οι προστατευόµενες περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 20006 
της Χίου δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά	 των Μαστιχοχωρίων του Ιουλίου 
2016. Όπως φαίνεται και στον Χάρτη 6, οι περιοχές GR4130003 «Βόρεια Χίος» και 
GR4130001 «Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσες» βρίσκονται πολύ βορειότερα της 
έκτασης της πυρκαγιάς.  Ωστόσο, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Σκηνώνας-
Μαγιάτικο» (Αρµολίων-Ελατιάς-Πυργίου-Βέσσης) στο βόρειο τµήµα του, προς την 
περιοχή της Ελάτας, καταστράφηκε σε έκταση 1.474 στρ. από την πυρκαγιά. Το 
σύνολο αυτού του ΚΑΖ είχε επίσης καταστραφεί από την φωτιά του 2012. 

Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής έχουν ιδρυθεί σε εκτάσεις απαραίτητες για τη διατροφή, 
διαχείµαση, αναπαραγωγή ή διάσωση σηµαντικών, σπάνιων ή απειλούµενων ειδών 
άγριας πανίδας µε σκοπό την προστασία τους. Στα ΚΑΖ απαγορεύεται το κυνήγι 
κάθε θηράµατος και κάθε είδους σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας 
χλωρίδας και η καταστροφή ζώνης ή φυτοφρακτών µε φυσική βλάστηση µε κάθε 
τρόπο, όπως και σειρά άλλων ενεργειών7.  

 
  

                                                
6 Οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ(79/409/ΕΟΚ) 
7 Ν.3937/2011 
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Χάρτης 6: Πυρκαγιές Χίου 2016 σε σχέση µε προστατευόµενες περιοχές. 
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4. Ενότητες βλάστησης – καταγραφή ζηµιών 

Α. Πυρκαγιά Μαστιχοχωρίων 
Σύµφωνα µε τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε καθώς και τους τύπους 
κάλυψης γης που έχουµε παρουσιάσει παραπάνω µπορεί να γίνει ένας σύντοµος 
απολογισµός των καταστροφών και των ιδιαίτερων συνθηκών της πληγείσας 
περιοχής.  

• Στο βορειοανατολικό τµήµα της φωτιάς (Χάρτης 5), Καµπί Αγ. Γεωργίου 
(βόρεια της Βέσσας), επικρατούν θαµνώνες σκληρόφυλλων αείφυλλων 
καθώς και ανόροφος τραχείας πεύκης αραιής συγκόµωσης. Κύρια είδη 
είναι ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η αγριελιά (Olea europaea), το 
πουρνάρι (Quercus coccifera). Οι κλίσεις είναι σχετικά ήπιες, το έδαφος 
είναι ελάχιστο και το πέτρωµα ασβεστόλιθοι µε δολοµίτες. Όλη η έκταση 
είχε καταστραφεί κατά την πυρκαγιά του 2012, ενώ είχαν µείνει νησίδες 
άκαυτων ατόµων πεύκης. Σε σηµεία παρατηρήθηκαν µικρές λόχµες 
αναγέννησης που διασώθηκαν κυρίως σε θέσεις όπου η πυρκαγιά κινήθηκε 
γρήγορα ή άλλαξε κατεύθυνση, αλλά οι περιοχές αυτές είναι πολύ λίγες. 
Στις νησίδες αυτές παρατηρήθηκε ότι τα ώριµα άτοµα πεύκης φέρουν 
ακόµα κλειστά κουκουνάρια. Η φύτρωση και η ανάδυση αρτίβλαστων 
παρατηρούνται συνήθως µαζικά την πρώτη υγρή περίοδο µετά την 
πυρκαγιά και σχεδόν αποκλειστικά τον πρώτο χρόνο µετά την πυρκαγιά 
(Thanos & Doussi 2000). Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι νησίδες ώριµων 
ατόµων που έχουν µείνει µετά το πέρασµα και των δύο πυρκαγιών του 
2012 και του 2016 είναι ελάχιστες και κρίνεται αναγκαίο να 
προστατευτούν.  

 
Εικόνα 1: Άκαυτες νησίδες περιοχή Γρυλί (©WWF Ελλάς/ Η. Τζηρίτης) 

• Στο ανατολικό τµήµα της φωτιάς στην περιοχή από Μεταµόρφωση του 
Σωτήρα µέχρι το Κάστρο Αρµολίων, η βλάστηση περιλαµβάνει σύνθετες 
αγροτικές µε θαµνώδεις εκτάσεις, ενώ εντοπίζονται και πευκοδάση που 
είχαν καεί στην πυρκαγιά του 2012. Οι κλίσεις είναι ελαφρά έντονες 40%, 
το έδαφος είναι αβαθές, αρκετά πετρώδες, αλλά παρουσιάζει βαθµίδες 
από ξερολιθιές. Οι καλλιέργειες περιλαµβάνουν κυρίως τα µαστιχόδενδρα 
και λιγότερο την ελιά, ενώ σηµειακά εντός ρεµάτων εντοπίστηκαν και ιτιές 
(Salix alba). Κατά τον έλεγχο παρακείµενων εκτάσεων του ορίου της 
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φωτιάς του 2016, αλλά που είχαν πληγεί µόνο από την πυρκαγιά του 2012, 
στον δρόµο από Βέσσα προς Αρµόλια, διαπιστώθηκε ότι παρόλο την καλή 
µεταπυρική εξέλιξη του υπορόφου (σχίνος, λαδανιές) δεν υπήρξε καθόλου 
αναγέννηση τραχείας πεύκης. Η συγκεκριµένη παρατήρηση δηµιουργεί 
ερωτήµατα ως προς την πορεία της βλάστησης και χρειάζεται µία 
περαιτέρω ανάλυση, καθώς η τραχεία πεύκη είναι ένα φυτό πολύ καλά 
προσαρµοσµένο στη φωτιά και σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Δ/νσης 
Δασών Χίου, στη συγκεκριµένη περιοχή δεν υπήρξε καθόλου βόσκηση 
µετά τη φωτιά του 2012.  

 
Εικόνα 2: Σύνθετες καλλιέργειες µε θαµνώνες (©WWF Ελλάς/ Η. Τζηρίτης) 

• Το νότιο τµήµα της φωτιάς, βόρεια από τους Ολύµπους, από Κακόπετρα 
Πυργίου και βορειοανατολικά των Μεστών, φέρει ώριµα δάση τραχείας 
πεύκης διαφορετικής συγκόµωσης ανά σηµείο, σε µίξη µε καλλιέργειες 
µαστιχόδενδρων και ελιάς. Το έδαφος σε αυτή τη τοποθεσία είναι πιο βαθύ 
µε ασβεστολιθικό πέτρωµα και µέτριες κλίσεις περίπου 30%. Στην περιοχή 
υπάρχουν επίσης πολλές βαθµίδες καθώς και εγκαταλελειµµένοι αγροί που 
σε πολλές περιπτώσεις έχουν δασωθεί. Σε συγκεκριµένα σηµεία στην 
περιοχή Καρβουνόλακκος η κλίση του εδάφους φτάνει στο 50% και η 
βλάστηση έχει καταστραφεί τελείως από την πυρκαγιά. Κρίνεται λοιπόν, 
σκόπιµο να προβλεφθούν κατά τόπους και σε σηµεία που δεν υφίστανται 
βαθµίδες, κάποια αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά µέτρα για να 
µετριάσουν πιθανά προβλήµατα διάβρωσης και έκπλυσης του εδάφους, σε 
περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.  
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                      Εικόνα 3: Καρβουνόλακκος Μεστών (©WWF Ελλάς/ Σ. Δόσης) 

• Το δυτικό τµήµα της φωτιάς, στον όρµο Ελάτας (Ποταµοί-Βίγλα) 
παρουσιάζει φρυγανικά οικοσυστήµατα, µε πολύ αραιή κάλυψη τραχείας 
πεύκης. Μικρή έκταση δυτικά του οικισµού Ελάτα αφορά έκταση η οποία 
είναι τριπλοκαµένη, αφού εκτός της φωτιάς του 2012 είχε ξανακαεί το 
2000. Τα είδη που µπόρεσαν να εντοπιστούν είναι η λαδανιά (Cistus sp.), 
το χινοπόδι (Genista acanthoclada), καθώς και θάµνοι άρκευθου 
(Juniperus phoenicea). Το έδαφος είναι πετρώδες, ενώ εκτός από 
ασβεστόλιθους στη θέση Βίγλα σύµφωνα µε τον γεωλογικό χάρτη υπάρχει 
και σχιστόλιθος. Το οικοσύστηµα της περιοχής αυτής είναι φανερά 
υποβαθµισµένο εξαιτίας των συνεχών, επαναλαµβανόµενων πυρκαγιών 
εντός µικρού σχετικά χρονικού διαστήµατος και προβλέπεται ότι οι 
δυνατότητες φυσικής αποκατάστασης είναι περιορισµένες ως ανύπαρκτες.  

 

 
Εικόνα 4: Περιοχή Βίγλα-Αλιφέρι (©WWF Ελλάς/ Η. Τζηρίτης) 
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Β. Πυρκαγιά Σιδηρούντας 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο κύριος σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι 
η οικολογική αποτίµηση της φωτιάς των Μαστιχοχωρίων. Με την ευκαιρία όµως της 
παρουσίας στο νησί της οµάδας του WWF Ελλάς και καθώς η πυρκαγιά στην 
Σιδηρούντα ήταν αρκετά πρόσφατη και η δεύτερη µεγαλύτερη της αντιπυρική 
περιόδου, επιχειρείται µια περιορισµένη ανάλυση της.  

Η πυρκαγιά στη Σιδηρούντα ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, ένα µήνα µετά την 
πυρκαγιά των Μαστιχοχωρίων (Χάρτης 1). Σύµφωνα µε την Π.Υ. Χίου η φωτιά 
οφείλεται σε άγνωστα αίτια (η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη)8. Η εξέλιξη της 
πυρκαγιάς ήταν πολύ γρήγορη καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεµοι. Ο 
δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας στις 26 Αυγούστου ήταν 3 (υψηλή). Στην πυρκαγιά της 
Σιδηρούντας υπήρξε µία απώλεια ανθρώπινης ζωής, από εγκαύµατα πρώτου 
βαθµού και 3 ακόµα τραυµατίες.  Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 
οι παρακάτω δυνάµεις: όλη η διαθέσιµη δύναµη της Π.Υ. Χίου, 58 επιπλέον 
πυροσβέστες ως πεζοπόρο τµήµα, 13 επιπλέον πυροσβεστικά οχήµατα και ένα 
επιβατικό µε 53 άτοµα πλήρωµα και 2 αξιωµατικούς από διάφορες Π.Υ. της 
Βορείου Ελλάδος, Στα εναέρια µέσα στις 26 Αυγούστου αριθµούνται 2 
νοικιασµένα ελικόπτερα µεσαίου τύπου, 1 ελικόπτερο Super Puma, 2 ελικόπτερα 
Cinook, 1 αεροσκάφος CL-415 από Θεσσαλονίκη και 2 CL215 από Σάµο. 
Σηµαντική ήταν η βοήθεια των εθελοντών δασοπυροσβεστών εθελοντικών 
οµάδων της Χίου µε 11 πυρ/κα οχήµατα και περίπου 38 εθελοντές. Επίσης, 
συνέβαλαν ο Δήµος Χίου, η ΕΛ.ΑΣ., το ΕΚΑΒ, η Δ/νση Δασών το Λιµενικό Σώµα, ο 
Ε.Σ. µε προσωπικό και µηχανήµατα, όπως και πολίτες µε ιδιωτικά µέσα. 

Η έκταση που έχει πληγεί σύµφωνα µε τα δεδοµένα από ΕΠαΔαΠ είναι 6.216 στρ. 
Από τη φωτιά δεν έχουν επηρεαστεί σηµαντικά οι προστατευόµενες περιοχές του 
ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 20009 (όπως φαίνεται στο Χάρτη 6). Η 
έκταση της περιοχής GR4130003 «Βόρεια Χίος» που κάηκε από την πυρκαγιά είναι 
µόλις 312 στρ. Επίσης, η Ειδική Ζώνη Διατήρησης µε κωδικό GR4130001 «Βόρεια 
Χίος και Νήσοι Οινούσες» έκτασης 344.099 στρ. επηρεάστηκε ελάχιστα από την 
πυρκαγιά, σε µία έκταση περίπου 66 στρ. Ωστόσο, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
«Πραστιά-Πέρδικα» (Βολισσού-Σιδηρούντας) επλήγη σηµαντικά από την πυρκαγιά 
της Σιδηρούντας, αφού κάηκε, περίπου το 1/3 της επιφάνειας του.  

Στο νότιο τµήµα της πυρκαγιάς επικρατεί βλάστηση αειφύλλων-πλατυφύλλων σε 
µίξη µε νεαρά άτοµα τραχείας πεύκης. Στο κεντρικό τµήµα, στην περιοχή του Αγ. 
Ιωάννη η έκταση περιλαµβάνει κατά βάση καλλιέργειες και είδη όπως τα σπάρτα, 
αγριελιές και τραχεία πεύκη κυρίως σε µικρές λόχµες. Βορειανατολικά της πυρκαγιάς 
βρίσκονται ώριµα δάση τραχείας πεύκης σε συνδυασµό µε θαµνώνες αειφύλων-
πλατυφύλλων. Οι κλίσεις που επικρατούν στην περιοχή της Σιδηρούντας είναι 
αρκετά πιο έντονες από αυτές των Μαστιχοχωρίων, εντοπίζονται κλίσεις µέχρι και 
50-60% (Χάρτης 3). Το πέτρωµα που απαντάται στην ευρύτερη έκταση είναι 
κλαστικά ιζηµατογενή πετρώµατα, που προκύπτουν από απόθεση υλικών 
αποσάθρωσης, που αιωρούνται στο νερό ή στον αέρα. Το έδαφος µπορεί να 
χαρακτηριστεί από αβαθές έως µετρίως βαθύ και είναι πιο πλούσιο σε σχέση µε το 
φτωχό πετρώδες έδαφος των ασβεστολιθικών πετρωµάτων.  

Η πυρκαγιά της Σιδηρούντας παρόλο που αφορά µία πολύ µικρότερη έκταση από 
αυτής των Μαστιχοχωρίων, χρήζει επίσης ιδιαίτερης προσοχής και επιβολής µέτρων 
                                                
8 Απόσπασµα βιβλίου συµβάντων Α/Α128, 26-8-2016 Π.Υ. Χίου 
9 Οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ(79/409/ΕΟΚ) 
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όπως αυτών που παρουσιάζονται στα παρακάτω κεφάλαια. Το γεγονός ότι η 
συγκεκριµένη έκταση δεν έχει πληγεί στο κοντινό παρελθόν από άλλη καταστροφική 
πυρκαγιά µας επιτρέπει να είµαστε πιο αισιόδοξοι για την πορεία της βλάστησης και 
την επαναφορά του φυσικού οικοσυστήµατος. Περαιτέρω προσοχή πρέπει να δοθεί  
στη διάβρωση του εδάφους, λόγω των µεγάλων κλίσεων και την πιθανότητα 
παράσυρσης του επιφανειακού τάπητα (µεγαλύτερη ανάλυση ακολουθεί στο 
κεφάλαιο 5.2).  

 
Εικόνα 5: Σιδηρούντα, διάβρωση πριν την είσοδο του οικισµού (©WWF Ελλάς/ Η. 
Τζηρίτης) 

 

5. Προτάσεις για προστασία, ανάκαµψη πληγέντων 
οικοσυστηµάτων 

 
Πρωταρχικό µέληµα της Δ/νσης Δασών είναι να οριοθετήσει την καµένη έκταση και 
να την κηρύξει αναδασωτέα βάσει των προβλέψεων της δασικής νοµοθεσίας. Να 
εφαρµοστεί η απαγόρευση της βοσκής και ο αυστηρός έλεγχος του διαταραγµένου 
οικοσυστήµατος, ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονούν για περαιτέρω 
υποβάθµιση της καµένης έκτασης.  Σηµειώνουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις το 
σηµαντικό πρόβληµα δεν είναι η ίδια η φωτιά αλλά η µεταπυρική διαχείριση και 
προστασία, οι αλλαγές στις χρήσεις γης και ο συνολικός σχεδιασµός για την 
ανάκαµψη των φυσικών οικοσυστηµάτων.  
 

5.1. Εξέλιξη βλάστησης - αναδασώσεις  
Για την λήψη εξειδικευµένων µέτρων και την εφαρµογή ολοκληρωµένων προτάσεων 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η κατάσταση του κάθε οικοσυστήµατος, οι 
ιδιαιτερότητες της περιοχής και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Στις περιοχές που 
υπήρχαν νησίδες από ώριµα δάση τραχείας πεύκης θα πρέπει να γίνει εκτίµηση της 
κατάστασής τους και της πορείας της αναγέννησης συνολικά κατά την επόµενη 
βλαστητική περίοδο. Οι νησίδες αυτές θα πρέπει να προστατευτούν ιδιαίτερα καθώς 
πρόκειται να αποτελέσουν την πηγή επανεποικισµού των πυρόπληκτων περιοχών 
µε είδη χλωρίδας και πανίδας (Σφενδουράκης 2010). Μεγάλο µέρος της καµένης 
έκτασης καλύπτεται, όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω από θαµνώνες 
αειφύλλων-πλατυφύλλων και φρύγανα. Τα είδη αυτών των οικοσυστηµάτων 
έχουν καλή προσαρµοστικότητα µετά τις πυρκαγιές, διαθέτουν µεταπυρικούς 
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µηχανισµούς αναγέννησης (πρεµνοβλαστήσεις, ριζοβλαστήσεις, 
σκληροπεριβληµατικά σπέρµατα, µόνιµες εδαφικές τράπεζες) (Arianoutsou 
1998). Έτσι αναµένεται ότι κατά τη νέα αυξητική περίοδο τα φυτά αυτά θα 
ανταποκριθούν και θα αναβλαστήσουν.  
Το µεγαλύτερο πρόβληµα ωστόσο, εµφανίζεται στις περιοχές που έχουν 
υποστεί καταστροφικές ζηµιές τόσο κατά την πυρκαγιά του 2012, όσο 
και στην πυρκαγιά του 2016. Οι δυνατότητες των οικοσυστηµάτων σε αυτές 
τις περιπτώσεις για φυσική αναγέννηση έχουν µειωθεί δραµατικά, παρόλα αυτά 
υπάρχει η εκτίµηση ότι τα παραπάνω φρυγανικά είδη και οι θαµνώνες 
αειφύλλων-πλατυφύλλων θα µπορέσουν να ανταποκριθούν και να επανακάµψουν 
σε πολλές περιπτώσεις. (Αριανούτσου και Καζάνης 2012).  
Ο συστηµατικός σχεδιασµός για το µέλλον των δασικών εκτάσεων της Χίου, 
γίνεται περισσότερο από επιτακτικός, ειδικά τώρα που το Κεντρικό-Νότιο τµήµα 
του νησιού πλήγεται από επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές τα τελευταία έτη. Η 
αδυναµία φυσικής αλλά και οι δυσκολίες για τεχνητή αναδάσωση (λόγω κόστους, 
έκπλυσης των εδαφών κτλ.), θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα 
ερηµοποίησης. Κάποια από αυτά είναι ήδη εµφανή, ειδικά στις περιοχές που 
έχουν καεί δύο και τρεις φορές την τελευταία εικοσαετία, όπως π.χ. στον Όρµο 
Ελάτας. 
Θέσεις στις οποίες θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν αναδασώσεις βρίσκονται 
στις περιοχές Ποταµοί- Βίγλα (στο δυτικό τµήµα, παραλιακά), όπως και στο Καµπί 
(Βόρεια της Βέσσας). Πρόκειται για εκτάσεις που έχουν διαταραχθεί αλλεπάλληλα 
από πυρκαγιές, έχουν αρκετά πετρώδες έδαφος µε µέτριες κλίσεις, όπου η πορεία της 
φυσικής αναγέννησης κρίνεται αµφίβολο ότι θα είναι επιτυχής. Οι αναδασωτικές 
ενέργειες σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατόπιν 
σχετικής µελέτης,  µε είδη της περιοχής, να εφαρµοστούν τουλάχιστον δύο έτη µετά 
την πυρκαγιά και µε την δέουσα προσοχή, για να µην υπάρξει περαιτέρω διαταραχή 
του επιβαρυµένου οικοσυστήµατος. Πρέπει να αποφευχθούν τα µηχανικά µέσα, 
λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει το πετρώδες έδαφος σε τέτοιες εργασίες καθώς 
και για λόγους προστασίας της νέας βλάστησης που θα έχει εγκατασταθεί. Τέλος, 
υπόψη πρέπει να ληφθεί και το κόστος των αναδασωτικών εργασιών, 
συµπεριλαµβανοµένου των εργασιών άρδευσης των νεαρών δενδρυλλίων, οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, για µία περίοδο τουλάχιστον 
3-4 ετών µετά την εγκατάσταση της βλάστησης. Ένα επιπλέον ζήτηµα είναι να 
προβλεφθεί και η προστασία των όποιων αναδασώσεων από την βόσκηση και 
µελλοντικά συµβάντα πυρκαγιών. Όπως έδειξε η ιστορία, παρά την συστηµατική και 
κοπιώδη προσπάθεια αναδασώσεων στο παρελθόν, οι φωτιές του 2012 και του 2016 
κατέστρεψαν σε λίγες ώρες  περιοχές τεχνητών αναδασώσεων (Νέα Μόνη, Αρµόλια). 
Πιθανόν να είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί ως µακροπρόθεσµο µέτρο ένα 
ερευνητικό πρόγραµµα τεχνητών αναδασώσεων µε περιφραγµένες επιφάνειες για 
την παρακολούθηση ανάπτυξης της βλάστησης και την εξαγωγή συµπερασµάτων 
για µελλοντικές αναδασωτικές προσπάθειες όσο αφορά τα είδη και τις θέσεις. Η 
απόφαση για τεχνητή αναδάσωση συγκεκριµένων περιοχών, εξαρτάται από τις 
γενικότερες προτεραιότητες της πολιτείας, το σχεδιασµό της Δ/νσης Δασών, τη 
χρηµατοδότηση καθώς και την τελική συµβολή του Δήµου Χίου.   
Σηµαντικό επίσης είναι να αναφέρουµε ότι ο βασικός δασοκτήµονας στην περιοχή 
είναι ο Δήµος Χίου, µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης καµένων 
εκτάσεων να γίνει µε τη συµβολή και τη σύµφωνη γνώµη του. Ένα από τα 
προβλήµατα που εντοπίζονται και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε περίπτωση 
αναδασωτικών ενεργειών είναι η µίξη δασικών εκτάσεων µε ιδιωτικές καλλιέργειες, 
όπως και η παρουσία εγκαταλελειµµένων αγρών. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο 
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να υπάρξει µία µελέτη καταγραφής των δηµοτικών δασικών εκτάσεων, καθώς και ο 
τελικός έλεγχος των εκτάσεων που θα επιλεχθούν για αναδάσωση, από την Δ/νση 
Δασών ως προς το δασικό τους χαρακτήρα.   
 

5.2. Αντιδιαβρωτικά  
Το µεγαλύτερο ίσως µέληµα µετά από ένα συµβάν δασικής πυρκαγιάς είναι η 
συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, πάνω στο οποίο θα εξελιχθούν όλες οι 
µετέπειτα διεργασίες αποκατάστασης, φυσικές ή τεχνητές. Το έδαφος σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι εκτεθειµένο στη διάβρωση, λόγω της απουσίας κάλυψης από 
βλάστηση, ενώ εξαιτίας της πυρκαγιάς και της τέφρας δηµιουργείται ένα υδρόφοβο 
στρώµα, που επιτρέπει/διευκολύνει την επιφανειακή απορροή. Τελικό αποτέλεσµα, 
µετά από υψηλό όγκο κατακρηνισµάτων είναι η παράσυρση και έκπλυση του 
εδάφους µαζί µε όλο το οργανικό του υλικό.  
Η έκταση που καταστράφηκε στην πυρκαγιά των Μαστιχοχωρίων, περιλαµβάνει 
κυρίως πλαγιές µε µέτριες κλίσεις και ασβεστολιθικό πέτρωµα το οποίο επιτρέπει την 
εύκολη διήθηση των υδάτων. Επίσης, µεγάλη επιφάνεια της πληγείσας έκτασης 
φέρει βαθµίδες από ξερολιθιές, οι οποίες αποτελούν από µόνες τους ένα άριστο 
αντιδιαβρωτικό µέσο (εικόνα 5). Εποµένως, τα προβλήµατα διάβρωσης που 
αναµένονται για το σύνηθες προβλεπόµενο ύψος και έντασης κατακρηνισµάτων 
είναι περιορισµένα. 

 
Εικόνα 5: Τεχνητοί αναβαθµοί µε ξερολιθιά στα Μεστά (©WWF Ελλάς/ Η. Τζηρίτης) 

 
Η µέθοδος των κορµοδεµάτων (Μπαλούτσος και συν 2001), η οποία είναι από τις πιο 
διαδεδοµένες και αποτελεσµατικές στη διαχείριση µεταπυρικών οικοσυστηµάτων, 
είναι δύσκολο να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις καθώς οι συστάδες µε ικανή 
ώριµη ξυλεία που θα πρόσφεραν το απαραίτητο υλικό είναι στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ελάχιστες. Επίσης, στις εκτάσεις όπου κυριαρχούν φρύγανα και θαµνώνες 
η συγκράτηση του εδάφους είναι πιο αποτελεσµατική ακόµα και µετά την πυρκαγιά 
αφού τα είδη αυτά φέρουν πλούσιο επιφανειακό ριζικό σύστηµα, το οποίο παραµένει  
και µετά το πέρασµα της φωτιάς. Η συγκόµωση και η επιφανειακή κάλυψη που 
προσφέρουν αυτά τα είδη είναι συνήθως πολύ µεγάλη και η προστασία του εδάφους 
από διάβρωση σηµαντική.  
Τα σηµεία  όπου προτείνεται να ληφθούν υπόψη για αντιδιαβρωτική προστασία είναι 
πλαγιές µε έντονη κλίση 40-50% στα βορειοανατολικά των Μεστών καθώς και για 
την πυρκαγιά της Σιδηρούντας στις πλαγιές που σχηµατίζονται στο ρέµα πριν την 
είσοδο του οικισµού. Όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας κορµοδεµάτων 
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από τοπική ξυλεία θα πρέπει να γίνουν λιθοδοµές µε τη χρήση επιτόπιου υλικού και 
χειρωνακτικές µεθόδους. 
 

5.3. Αντιπληµµυρικά  

Η απώλεια βλάστησης και οι καταστροφικές συνέπειες µετά από µία πυρκαγιά 
αυξάνουν τις πιθανότητες εµφάνισης πληµµυρικών φαινοµένων. Η επιφανειακή 
απορροή του νερού είναι µεγαλύτερη, εξαιτίας της απουσίας εδαφικού τάπητα, 
της απώλειας της υπέργειας βλάστησης, η οποία ανακόπτει την πορεία των 
κατακρηνισµάτων και απορροφάει µεγάλο τµήµα τους. Οι αλλαγές της δοµής του 
εδάφους είναι επίσης σηµαντικές ενώ κριτήρια όπως ο τύπος του εδάφους, η 
ένταση της πυρκαγιάς, η τοπογραφία της λεκάνης απορροής είναι στοιχεία που 
σχετίζονται µε την εξέλιξη των πληµµυρικών φαινοµένων (Μπαλούτσος και συν 
2001).  

Ορισµένα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, όπως η µέση κλίση του 
εδάφους, η ανάπτυξη µεγάλου πλάτους πλαγιών, ο τύπος βλάστησης που καλύπτει 
την λεκάνη επηρεάζουν σηµαντικά την ταχύτητα απορροής του νερού. Έτσι, 
λεκάνες µε πυκνό υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζουν εντονότερα φαινόµενα 
διάβρωσης των ρεµάτων τους, αυξάνοντας την πληµµυρική παροχή τους.  

Στην περίπτωση της πυρκαγιάς των Μαστιχοχωρίων το µεγαλύτερο τµήµα της 
έκτασης της φωτιάς βρίσκεται στη λεκάνη απορροής των Μεστών, ενώ κατά το 
ήµισυ έχει επηρεαστεί και η λεκάνη απορροής Λαγκάδα, όπως φαίνεται και στον 
υδρογραφικό χάρτη της περιοχής (Χάρτης 7). Στις περιοχές αυτές οι κλίσεις είναι 
σχετικά µέτριες και καλύπτονταν κυρίως από θαµνώνες και φρυγανικά είδη τα 
οποία έχουν πλούσιο επιφανειακό ριζικό σύστηµα. Σε ορισµένες όµως θέσεις, 
όπου µπορούν να εµφανιστούν πληµµυρικά φαινόµενα και ιδιαίτερα εκεί που 
υπάρχει και ανθρώπινη παρουσία κρίνεται σκόπιµο να κατασκευαστούν ήπια 
αντιπληµµυρικά  έργα. Συγκεκριµένα:  

1.  Στο ρέµα ανατολικά του οικισµού Μεστών (στο µονοπάτι από Μεστά-
Ολύµποι) που καταλήγει στα Μεστά 

2. Στο ρέµα που καταλήγει στον Λιµένα Μεστών, όπου υπάρχει έντονη 
ανθρώπινη δραστηριότητα 

3. Στο Ρέµα Τσόχα (Λιθί) και στο Ρέµα Βαρλά (Βέσσα) που επηρεάστηκαν 
και  από τις πυρκαγιές του 2012.  

4. Στο ρέµα που διασχίζει τον οικισµό των Ολύµπων και έχει καταγραφεί 
θανατηφόρο περιστατικό πληµµύρας το 2010.  

Σηµαντικό είναι η κατακράτηση των φερτών υλικών και η ανάκαµψη της ταχύτητας 
των ρεµάτων να γίνεται σε αρχικό στάδιο. Για το λόγω αυτό τα σηµεία κατασκευής 
των αντιπληµµυρικών θα πρέπει να επιλεχθούν µε προσοχή, µε εγκατάσταση µικρών 
τεχνικών σταδιακά από τα ανάντη. Προτείνεται οι επεµβάσεις να είναι ήπιες µε την 
χρήση µικρών κορµοφραγµάτων (από καµένο υλικό της περιοχής όπου υφίσταται). 
Τα κορµοφράγµατα σε αντίθεση µε τα φράγµατα από σκυρόδεµα, έχουν µικρό 
χρονικό κύκλο χρήσης, πέραν του οποίου αποσυντίθενται παραδίδοντας έτσι µετά 
την επανεγκατάσταση της βλάστησης το ρέµα και τις λειτουργίες του στην αρχική 
τους µορφή.  

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν προτάσεις που απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες 
(Δήµος, Περιφέρεια, Δασική Υπηρεσία). Ο καλύτερος σχεδιασµός και η ακριβής 
επιλογή των σηµείων µπορεί να γίνει µετά από υδρολογική µελέτη των σχετικών  
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λεκανών απορροής.  Τα έργα θα πρέπει να γίνουν µε τη µικρότερη δυνατή όχληση, 
χωρίς τη χρήση βαρέων µηχανηµάτων, που θα διαταράξουν το ήδη επιβαρυµένο 
οικοσύστηµα. Οι εργασίες και οι αποφάσεις επέµβασης θα πρέπει να είναι άµεσες 
καθώς µε την έλευση του φθινοπώρου και την αύξηση των βροχοπτώσεων ο 
παράγοντας επικινδυνότητας αυξάνεται επικίνδυνα.  

	
Χάρτης 7: Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής. 
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5.4. Διαχείριση ξυλείας 
Σύµφωνα µε τις καλύψεις γης του Corine καθώς και µε την αυτοψία που 
πραγµατοποιήθηκε η έκταση που καλύπτεται από ώριµα άτοµα τραχείας πεύκης 
είναι περιορισµένη. Εποµένως, δεν θα υπάρξει φόρτος για εργασίες αποµάκρυνσης 
του ξυλώδους όγκου. Ελάχιστα καµένα ιστάµενα δένδρα µπορεί να χρειαστεί να 
αποµακρυνθούν στην περιοχή βορειανατολικά των Μεστών, καθώς και στην παραλία 
Καλολιµένι απέναντι από τον Αγ. Στέφανο, για λόγους προστασίας των 
επισκεπτών/κατοίκων.  Η αποµάκρυνση ιστάµενων καµένων δένδρων θα πρέπει να 
είναι πολύ περιορισµένη και επιλεκτική και να πραγµατοποιηθεί µε ήπια µέσα. Η 
διατήρηση καµένων κορµών κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του εδάφους 
από έντονα κατακρηµνίσµατα, συγκράτηση του εδάφους και δηµιουργία καλύτερου 
µικροπεριβάλλοντος (Poirazidis 2012) για την υποδοχή της νέας βλάστησης. Ωστόσο, 
ο καµένος ξυλώδης όγκος δεν θα πρέπει να είναι τέτοιου µεγέθους και συγκόµωσης, 
ώστε να δηµιουργεί επικίνδυνη καύσιµη ύλη για µελλοντικές πυρκαγιές 
(Ξανθόπουλος και συν. 2001). Όποιες εργασίες κριθούν απαραίτητες θα πρέπει να 
γίνουν µε επίβλεψη της Δ/νσης Δασών, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στο 
εδαφικό κεφάλαιο και στην πιθανή παρουσία νέων αρτίβλαστων.   

5.5. Ειδικά µέτρα - Βόσκηση 
Μετά την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας  πρέπει να ακολουθήσει καθολική 
απαγόρευση της βοσκής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Αιγαίου απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων σε έκταση 32.431 
στρ. εντός των ορίων της πυρκαγιάς, µέχρι  31/7/2019.  Είναι ωστόσο σκόπιµο να 
εφαρµοστούν και µία ακόµα σειρά από µέτρα που ως στόχο έχουν να µετριάσουν την 
επιπρόσθετη επιβάρυνση της διαταραγµένης περιοχής: 
 

Ø Στενή επίβλεψη της περιοχής από δασικούς υπαλλήλους για προστασία από 
κτηνοτρόφους και λοιπές επεµβάσεις, µε επιβολή αυστηρών κυρώσεων.  

Ø Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βοσκής10, όπου θα αναλυθεί και η 
συνολική βοσκοϊκανότητα της Χίου, λαµβάνοντας υπόψη τις πληγείσες 
περιοχές από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Με αυτό τον τρόπο 
θα αποτυπωθούν οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (χωρικά και ποσοτικά) για 
να αναγνωριστούν περιοχές προστριβών ανάµεσα στη διατήρηση της 
δυναµικής του φυσικού περιβάλλοντος και των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων. Αυτό θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο των αρµόδιων 
υπηρεσιών προκειµένου να λάβουν αποφάσεις για τη µεταπυρική 
αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, αλλά και την ορθολογική διαχείριση 
των εκµεταλλεύσεων. 

Ø Παροχή ζωοτροφών για τη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση της έλλειψης 
τροφής (για µονάδες που βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε τη συγκεκριµένη 
περιοχή). 

Ø Μέριµνα για αποζηµίωση των πληγέντων καλλιεργητών Μαστίχας και 
σχεδιασµός σταδιακής αποκατάστασης των καλλιεργειών τους. 

Ø Ενηµέρωση των κτηνοτρόφων (ειδικά των νεότερων) σχετικά µε τις 
µακροπρόθεσµες συνέπειες των αλλεπάλληλων δασικών πυρκαγιών σε 
βλάστηση και έδαφος, οι οποίες θα πλήξουν και τη δραστηριότητα τους σε 
βάθος χρόνου.  

                                                
10 Αποτελεί και νοµική υποχρέωση βάσει του ν. 4264/2014 (από το 2019). 



23 
 

 

6. Συµπεράσµατα 
Η έγκαιρη αντιµετώπιση όλων των παραπάνω ζητηµάτων σε συνδυασµό µε έναν 
γενικότερο σχεδιασµό µεταπυρικής αποκατάστασης και µελλοντικής προστασίας του 
φυσικού πλούτου της Χίου είναι το στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί και βρίσκεται 
στο χέρι των τοπικών φορέων. Επιβεβληµένο είναι όλοι οι υπεύθυνοι φορείς σε 
συνδυασµό µε την τοπική κοινωνία, τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στη 
περιοχή (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κ.α.), ενεργοί πολίτες και σωµατεία να συµβάλλουν 
στην επίτευξη των παρακάτω: 

1. Να  συµµετέχουν και να συµφωνήσουν σε έναν ενιαίο σχεδιασµό για τη 
διαχείριση και προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος.  

2. Οι αποφάσεις και οι επιµέρους εργασίες, πρέπει να σχεδιαστούν και 
υλοποιηθούν µε τη βοήθεια ειδικών επιστηµόνων, που θα συµβάλλουν µε 
εξειδικευµένη γνώση στην ορθή και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των 
προβληµάτων. 

3. Σηµαντικό είναι ο Δήµος Χίου, ως ο κύριος δασοκτήµονας της περιοχής να 
διαθέτει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό (δασολόγο), που θα αναλάβει το 
γενικότερο συντονισµό και τις δράσεις που αφορούν τις δηµοτικές δασικές 
εκτάσεις. Φυσικά, αναγκαία προϋπόθεση είναι και η εξασφάλιση της 
απαραίτητης χρηµατοδότησης από την πολιτεία και η εξεύρεση πόρων από 
φορείς και ιδιώτες.  

4. Η συµβολή του τοπικού πληθυσµού στις διάφορες δράσεις, η ενεργοποίηση 
των πολιτών και η γενικότερη ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
της Χίου είναι ίσως από τους πιο σηµαντικούς στόχους στους οποίους πρέπει 
να προσβλέπει ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός.  

5. Αποτύπωση των εκτάσεων που ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δήµο Χίου καθώς 
και εκπόνηση και κύρωση δασικών χαρτών, τα οποία αποτελούν απαραίτητα 
εργαλεία για τη σύγχρονη διαχείριση του χώρου και των διάφορων 
δραστηριοτήτων.  

6. Να ολοκληρωθεί και να εφαρµοστεί στην πράξη ο αντιπυρικός σχεδιασµός 
για ολόκληρο το νησί  µε βάση την αντίστοιχη µελέτη που έχει εκπονηθεί για 
τα Μαστιχοχώρια (Γρέγος, 2013).  
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