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Ποιος είναι ο Γερμανός που διάλεξε ο Τσίπρας

Ο καθηγητής Οικολογίας των Πυρκαγιών, Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ
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«Ολοι, όχι μόνο οι Ελληνες, πρέπει να προσανατολιστούμε προς τις μεταβολές που φέρνει η
κλιματική αλλαγή, η οποία πρέπει να γίνει μεγάλο πολιτικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό,
διότι θα καθορίσει τη μελλοντική εξέλιξη του κόσμου. Επιβάλλεται να γίνει, έστω και αν
πονέσει».
Αυτά δήλωνε, πριν από λίγες ημέρες, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας από τους σημαντικότερους
επιστήμονες στον κόσμο, ο καθηγητής Οικολογίας των Πυρκαγιών στο Ινστιτούτο Μαξ
Πλανκ του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ και επικεφαλής του Παγκόσμιου Κέντρου
Παρακολούθησης Πυρκαγιών των Ηνωμένων Εθνών, Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ.
Είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, πρότεινε -και εκείνος
δέχτηκε κατ’ αρχάς- να αναλάβει επικεφαλής της ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση
των αιτιών των φονικών πυρκαγιών του περασμένου μήνα στην ανατολική Αττική.
Γεννημένος το 1949, με διδακτορικό στην Οικολογία και πολυβραβευμένος για το έργο του,
είναι κορυφαίος επιστήμονας του φημισμένου Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο του
Φράιμπουργκ, στο οποίο φιλοξενείται και το «Κέντρο Παρακολούθησης Πυρκαγιών», ένα
επιστημονικό σώμα επιφορτισμένο με το καθήκον να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ
των εθνικών και περιφερειακών οργανισμών για τις φωτιές, αλλά και τις αντίστοιχες ΜΚΟ.
Στη χώρα μας έρχεται τα τελευταία τριάντα τρία χρόνια και γνωρίζει καλά την ελληνική
πραγματικότητα και το ελληνικό τοπίο. Στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, που
προαναφέραμε, λέει: «Ερχομαι στην Ελλάδα από το 1985 και έχουμε συντάξει, εν τω μεταξύ,

και στα ελληνικά κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές κοινωνίες, για την εκπαίδευση των
πολιτών με τον υπ’ αριθμ. ένα ειδικό σε θέματα Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και
Πυρκαγιών, τον κ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων “Δήμητρα”. Η επίδρασή τους όμως δεν είναι ορατή ακόμα στην Ελλάδα,
πρέπει να γίνουν σχετικοί νόμοι».
Ο κ. Γκόλνταμερ έχει επισημάνει στο επιστημονικό του έργο τον κίνδυνο οι παγκόσμιες
πυρκαγιές, οι οποίες αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, να επιταχύνουν με τη σειρά
τους την τελευταία. «Η ξηρασία και οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξήσουν την
έκλυση του διοξειδίου του άνθρακα, ανακυκλώνοντας τον φαύλο κύκλο των αλλαγών στο
κλίμα», έχει γράψει ο Γερμανός επιστήμονας.
»Επίσης, αναλύει τις συνέπειες των πυρκαγιών στο θέμα των πλημμυρών, καθώς οι καμένες
και αποψιλωμένες περιοχές συμβάλλουν σημαντικά σε μεταγενέστερα πλημμυρικά
φαινόμενα, τα οποία γίνονται όλο και πιο σοβαρά, καθώς η αύξηση της εξάτμισης, λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών, γεμίζει την ατμόσφαιρα με υδρατμούς, που στη συνέχεια πέφτουν σε
τεράστιες ποσότητες στην επιφάνεια της γης.
»Στο ερώτημα εάν μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να αποτρέψει την τραγωδία στο Μάτι, ο
καθηγητής απαντούσε κατηγορηματικά «όχι»: «δεν ήταν αποτρέψιμη υπό τις δεδομένες
συνθήκες, στη δημιουργία των οποίων συνέβαλε ολόκληρη η κοινωνία. Αυτό είναι το
καθοριστικό. Πρέπει να διαπιστώνονται συλλογικά οι αιτίες και να αντιμετωπίζονται
συλλογικά», τόνιζε.
Οσο για το «διά ταύτα», έλεγε: «Πρέπει να εκπονηθεί ένα εθνικό, “ολιστικό σχέδιο” για την
πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, όπως στο Μάτι. Ελάχιστες χώρες έχουν,
αλλά αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, να λάβει
υπόψη τις αλλαγές στην κοινωνία, το περιβάλλον, τις χρήσεις γης, το κλίμα. Πρέπει να
αποφασίσει συλλογικά τι πρέπει να γίνει». Και ο νοών νοείτω!

