Απαιτείται η συνεργασία όλης της κοινωνίας για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα

Την ανάγκη να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών στην πρόληψη και την αυτοπροστασία
από τις δασικές φωτιές, χωρίς αυτό να σημαίνει απαξίωση ή αντικατάσταση κρατικών
φορέων, όπως η Πυροσβεστική, αλλά και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να εμπλακούν στη
διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και άλλοι κρατικοί φορείς, όπως η δασική υπηρεσία,
εξετάζει και συζητά η ανεξάρτητη Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών
Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα, όπως ανέφερε κατά τη χθεσινή παρουσίαση της
Επιτροπής από τον διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών
(Global Fire Monitoring Center – GFMC), καθηγητή Γκέοργκ Γκολντάμερ.
Η Επιτροπή συστάθηκε από τον Γκ. Γκολντάμερ έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα τον περασμένο Αύγουστο, μετά τις φονικές πυρκαγιές της Ανατολικής
Αττικής. Όπως τονίστηκε, η τελική έκθεση με τα πορίσματα της Επιτροπής αναμένεται να
υποβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 στο ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και να
συζητηθεί σε στρογγυλή τράπεζα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η έκθεση,
σύμφωνα με τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής, θα περιλαμβάνει ανάλυση της
τρέχουσας κατάστασης και των κινδύνων, διαπιστώσεις ελλείψεων και αδυναμιών του
υφιστάμενου συστήματος και προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος διαχείρισης
δασικών πυρκαγιών.
Στόχος της Επιτροπής δεν είναι να εργαστεί μόνο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, αλλά
να εξετάσει τις βαθύτερες αιτίες για τις οποίες οι οικισμοί μας καθίστανται πιο ευάλωτοι
από φωτιές σε ένα αλλαγμένο τοπίο από την κλιματική αλλαγή, τις διαφορετικές χρήσεις
γης, τον τουρισμό, όπως επισήμανε ο Γκ. Γκολντάμερ.
Ο καθηγητής Γκολντάμερ κατά τη χθεσινή παρουσίαση της Επιτροπής δεν ανέλυσε κάποια
από τα πρώτα αποτελέσματα της Επιτροπής, ωστόσο εμμέσως παρήρησε την ανάγκη να
εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών στην πρόληψη και την αυτοπροστασία από τις φωτιές.

«Η κοινωνία δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στις κρατικές υπηρεσίες» ανέφερε, φέρνοντας
τη Γερμανία ως παράδειγμα συμμετοχής του πολίτη τόσο στο να ακολουθεί τις οδηγίες
πυροπροστασίας ως ιδιοκτήτης κάποιου οικήματος όσο και στο να είναι εθελοντής
πυροσβέστης. Διευκρίνισε επίσης ότι, δεδομένου ότι κάθε χρόνο αυξάνονται τα περιστατικά
ακραίων βιομηχανικών δεδομένων ή τα βιομηχανικά ατυχήματα, η ενεργοποίηση και
εθελοντών δεν πρέπει να σημάνει τη μείωση των δυνατοτήτων των κρατικών φορέων. Αλλά
πρέπει, από την άλλη, η κοινωνία να είναι παρούσα δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, των
ακραίων φαινομένων, της αστάθειας στην Ευρώπη, όπως πρόσθεσε.
Σε ερώτηση δε για τον ρόλο της δασικής υπηρεσίας που μέχρι το 1998 είχε και την ευθύνη
για τις δασικές πυρκαγιές, την οποία στη συνέχεια ανέλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία, ο
καθηγητής σημείωσε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει από τότε που έγινε αυτή η μετάβαση
αρμοδιοτήτων και ότι πυρήνας των συζητήσεών τους είναι κατά πόσο το παλιό μοντέλο
ήταν πιο σωστό, καθώς επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνουν την
επανεργοποίηση της δασικής υπηρεσίας, μιλώντας για πιθανή ανάγκη αναμόρφωσης και
αλλαγών σε σχέση και με το ποιοι φορείς ακόμα θα πρέπει να εμπλακούν στη διαχείριση
των δασικών πυρκαγιών.
Σημαντικές παραμέτρους της έρευνάς τους αποτελούν και το χωροταξικό σχέδιο, η κίνηση
στους δρόμους, ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, οι προδιαγραφές για την ασφάλεια
κτηρίων, όπως ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια προσέγγιση που συνδυάζει
πολλές παραμέτρους και φορείς.
Απέφυγε επίσης να αναφερθεί στη φωτιά στο Μάτι, σημειώνοντας ότι το αφήνουν στις
αρχές που το διερευνούν.
Επιπλέον, ερωτηθείς σχετικά με την υιοθέτηση των συμπερασμάτων από την κυβέρνηση εν
όψει εκλογών, απάντησε ότι είναι θέμα του ελληνικού Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης,
προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική συναίνεση για την εφαρμογή συμπερασμάτων
μιας ανεξάρτητης επιτροπής και ότι τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο
πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ο Γκ. Γκολντάμερ παρουσίασε και τα πέντε μέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίστηκαν με
απόφαση του πρωθυπουργού και χρησιμεύουν ως σύνδεσμος με Έλληνες ειδικούς σε
θέματα πυρκαγιών και με τους εμπλεκόμενους στο θέμα δημόσιους φορείς. Πρόκειται για
τους δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλο (εκπρόσωπος ομάδας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων, Αθήνα), καθηγητή Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Γεώργιο Ευτυχίδη (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας - KEMEA),
δρ Γεώργιο Μαλλίνη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και δρ Ιωάννη Μητσόπουλο
(υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
Στις εργασίες της Επιτροπής συνεισφέρουν δύο επιμέρους ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει
73 ανεξάρτητους επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση
στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 28 κρατικούς φορείς,
όπως υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν στη
διαχείριση των πυρκαγιών και δραστηριοποιούνται στον τομέα των δασών, της γεωργίας,
της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του αγροτικού και περιαστικού σχεδιασμού κ.α.
«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα. Οι παράμετροι είναι πολλές πέραν της
αλλαγής του κλίματος και οι λύσεις δεν είναι απλές. Δεν φτάνει μία έκθεση, πρέπει ολη η
κοινωνία να συνεργαστεί» ανέφερε ο δρ Γ. Ξανθόπουλος.
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English Translation:

Cooperative Society is Needed to Prevent Forest Fires
Independent Committee on Landscape Fire Management
The need for civil society to be involved in prevention and self-protection from forest fires,
without this implying the abolition or replacement of state actors such as the Fire Brigade,
but also the need of the involvement in forest fires management of additional state bodies,
such as the Forest Service, are being examined and discussed by the independent Committee
on Rural and Forest Fires in Greece, as reported yesterday by the Director of the (Global
Fire Monitoring Center – GFMC), Professor Georg Goldammer.
The Commission was set up by Georg Goldammer after an invitation by Prime Minister
Alexis Tsipras last August after the deadly fires of Eastern Attica. As pointed out, the final
report with the Commission's findings is expected to be presented at the end of December
2018 in the Greek Parliament, but also discussed in a roundtable with all stakeholders. The
report, according to the Commission's press conference yesterday, will include an analysis
of the current situation and risks, findings of shortcomings and weaknesses of the existing
system, and proposals for reorganizing the forest fire management system.
The Commission's aim is not only to work for the deadly fire in Mati, but to look at the
underlying causes making settlements more vulnerable to fires in a landscape altered by
climate change, different land uses, tourism, said Georg Goldammer.
Professor Georg Goldammer, in the Commission's presentation yesterday, did not analyze
some of the Commission's first results, but indirectly warned of the need to involve civil
society in prevention and self-protection from fires.
"Society should not only rely on state services," he said, bringing Germany as an example of
civic participation in both following the fire protection guidelines as the owner of a home
and in being a volunteer firefighter. He also pointed out that, as annual incidents of extreme
industrial data or industrial accidents are increasing, activation of volunteers should not
mean reducing the capabilities of state actors. But on the other hand, society must be present
given climate change, extreme phenomena, instability in Europe, he added.
In a question about the role of the Forest Service which until 1998 had responsibility for
forest fires, which was subsequently taken over by the Fire Brigade, the professor noted that
the situation had changed since that transition and that the core of their debate is whether the
old model was more correct, as it also left open the possibility of proposing re-activation of
the Forest Service, talking about the possible need for reformation and change in relation to
which operators should still be to be involved in the management of forest fires.

Significant parameters of their research are also the spatial planning, traffic on the streets, an
early warning system, building safety standards, he said, emphasizing the need for an
approach that combines many parameters and actors.
He also refrained from mentioning the fire at Mati, noting that they leave it to the authorities
that are investigating it.
In addition, questioned about the government's adoption of the conclusions in view of the
elections, he replied that it is a matter for the Greek Parliament and the government, adding
that there must be political consensus on the implementation of the conclusions of an
independent committee and that such issues should not be addressed political controversy.
Mr. Goldammer presented all the five members of the Commission, who were appointed by
decision of the Prime Minister and serve as a liaison with Greek fire experts and the public
bodies involved, presented all of them. These are Dr. Gabriel Xanthopoulos (team
representative Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Athens), Professor Alexandros
Dimitrakopoulos (Aristotle University of Thessaloniki), Georgios Eftychidis (Center for
Safety Studies - KEMEA), Dr. Georgios Mallinis (Democritus University of Thrace) and Dr.
Ioannis Mitsopoulos (Ministry of Environment and Energy)
Two sub-groups contribute to the work of the Commission. The first consists of 73
independent scientists and professionals with many years of experience and deep knowledge
of forest fire management, the second includes 28 state bodies such as ministries, public
services, self-government organizations involved in fire management and active in the forest
sector, agriculture, public health, safety, rural and suburban planning, etc.
"This is a very complex issue. Parameters are far beyond climate change and solutions are
not simple. No report is sufficient, all society needs to work together, "said Dr.
Xanthopoulos.

