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Μητσοτάκης για το πόρισμα των
πυρκαγιών: Αποτελεί προσχέδιο για τα
βήματα που θα ακολουθήσουμε
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Συνάντηση με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών των
πυρκαγιών στην Ελλάδα, καθηγητή Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάμερ, με αφορμή την
ολοκλήρωση του πορίσματός της είχε σήμερα στο γραφείο του στη Βουλή ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΝΔ στη συνάντηση, στην οποία παρευρίσκονταν και τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής (Δρ. Γ. Ξανθόπουλος, Γ. Ευτυχίδης, Δρ. Γ. Μαλλίνης, Δρ. Ι.
Μητσόπουλος και Α. Δημητρακόπουλος), ο καθηγητής Γκολντάμερ εξήγησε ότι η
ανεξάρτητη επιτροπή συνεργάστηκε με πολλούς ειδικούς επιστήμονες από διαφορετικά
ινστιτούτα και φορείς και υπογράμμισε ότι υπήρξε σχεδόν καθολική συμφωνία ότι η έλλειψη
συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των πολυάριθμων συναρμόδιων φορέων είναι
προβληματική και πρέπει να αλλάξει. Επισήμανε παράλληλα ότι στην Ελλάδα υπάρχει
εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό αλλά και πολλοί εθελοντές, που εάν αξιοποιηθούν
σωστά θα βοηθήσουν σημαντικά στην πρόληψη των πυρκαγιών.
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον καθηγητή Γκολντάμερ και τους υπόλοιπους επιστήμονες
για το πόρισμα της Επιτροπής, για το οποίο δήλωσε ότι αποτελεί το προσχέδιο για τα βήματα
που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπενθύμισε πάντως, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως
προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής είχε συσταθεί επιτροπή για τη
διερεύνηση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πελοπόννησο το 2007, επισημαίνοντας ότι
αρκετές από τις διαπιστώσεις της δυστυχώς ισχύουν ακόμη και σήμερα. Συμπλήρωσε πάντως,

ότι «τώρα πια γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, και μένει να προχωρήσουμε γρήγορα στην
εφαρμογή».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «είναι θλιβερό που η αφορμή για να γίνει η συγκεκριμένη
δουλειά ήταν η τραγωδία του περασμένου καλοκαιριού με τη φωτιά στο Μάτι», και
συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη στο ακέραιο για την πυρκαγιά αυτή, αλλά
έχει και την ευθύνη για την αντιπυρική προετοιμασία της χώρας για το καλοκαίρι που
έρχεται».
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Meeting with the Commission

Mitsotakis on the conclusion of the fires: it
is a blueprint for the steps we will follow
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A meeting with the head of the independent Committee for the investigation of the causes of
the fires in Greece, Professor Johann Georg Goldammer, on the occasion of the completion of
her work was today in his office in the House of Kyriakos Mitsotakis.
According to a briefing from ND at the meeting, attended by the other members of the
Commission (Dr. G. Xanthopoulos, G. Eftykides, Dr. G. Mallinis, Dr. I. Mitsopoulos and A.
Dimitrakopoulos), Professor Goldammer explained that the Independent Commission
cooperated with many specialist scientists from different institutes and bodies and underlined
that there was almost a universal agreement that the lack of coordination and cooperation
between the numerous co-competent bodies is problematic and must be changed. He also
pointed out that in Greece there are excellent scientific staff and many volunteers, who, if
properly exploited, will help significantly in the prevention of fires.
Mr. Mitsotakis thanked Professor Goldammer and the rest of the scientists for the
Commission's finding, for which he stated that it is the blueprint for the steps that we should
follow. He recalled, however, that during his tenure as Chairman of the Parliament's
Committee on the Environment, a committee was set up to investigate the devastating fires in
the Peloponnese in 2007, noting that several of the findings unfortunately they still apply
today. He added, however, that "we now know what we have to do, and it remains to move
swiftly to implementation."

Mr. Mitsotakis said that "it is regrettable that the reason for this job was the tragedy of last
summer with the fire in the eye", and supplemented that "the government bears the
responsibility in full for this fire, but it also has the responsibility for the country's firesafe
preparation for the summer that comes."
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