
 
 
17|04|2019 
 
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΚΟΛΝΤΑΜΕΡ 

FAZ για Μάτι: Αλαλούμ αρμοδιοτήτων, 

έλλειψη συντονισμού και νομικά κενά  
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Το Μάτι μετά τη φονική πυρκαγιά/ Φωτογραφία: EUROKINISSI  

Για αλαλούμ αρμοδιοτήτων και έλλειψη συντονισμού στην καταπολέμηση πυρκαγιών κάνει 

λόγο η έκθεση της επιτροπής Γκολντάμερ για την τραγωδία στο Μάτι, σύμφωνα με την FAZ.  

Η επιτροπή υπό τον Γερμανό καθηγητή Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάμερ συστάθηκε μετά τη 

φονική πυρκαγιά στο Μάτι και την διηύθυνε το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης 

Πυρκαγιών. Στην έκθεσή της, επισημαίνει το τι οδήγησε στην τραγωδία, ενώ κάνει προτάσεις 

για την πρόληψη και καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.  
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Μάτι, διάλογοι χάους και ντροπής: Τα πυροσβεστικά δεν είναι ταξί, έρχονται κυρία μου, το κέρατό μου  
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Τραγωδία στο Μάτι: Οταν οι υπεύθυνοι δήλωναν «ψάχνω λάθη, αλλά δεν βρίσκω» και «τα ίδια θα 
κάναμε» [βίντεο]  
ΕΛΛΑΔΑ 
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Κάτοικοι στο Μάτι ξεσπούν για τις διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος -Τι λένε στο iefimerida.gr  
ΕΛΛΑΔΑ 
06|03|2019 | 19:11  
 

«Το αποτέλεσμα της έρευνας για το Μάτι είναι συγκλονιστικό, αν και με τρόπο που 

απαλλάσσει, έστω εν μέρει, την νυν ελληνική κυβέρνηση, κάτι που θα μπορούσε ασφαλώς να 
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ήταν και μια ιδιοτελής προσδοκία των εντολοδόχων. Διότι η ασάφεια των αρμοδιοτήτων και 

η έλλειψη συντονισμού στην καταπολέμηση πυρκαγιών όπως και η παράνομη δόμηση σε μη 

κατάλληλες περιοχές ή η απουσία ενός συστήματος εθελοντών πυροσβεστών είναι μια 

κληρονομιά δεκαετιών. Στη νυν κυβέρνηση μπορεί να επιρρίψει όμως κανείς ότι και η ίδια 

και παρότι είχε υποσχεθεί τη ρήξη με το παρελθόν, έκανε ελάχιστα για να αντιμετωπίσει τα 

εν μέρει γνωστά κακώς κείμενα», αναφέρει η FAZ, σύμφωνα με την Deutsche Welle.  

Μεταξύ άλλων, η έκθεση κάνει λόγο για «το αλαλούμ αρμοδιοτήτων αλλά και νομικά κενά 

(εν μέρει πολιτικά θεμιτά από ομάδες συμφερόντων). Σε ελεύθερη μετάφραση ορισμένες 

γραμμές της έκθεσης θα μπορούσαν να συνοψιστούν με τη φράση ότι στο πεδίο της 

καταπολέμησης πυρκαγιών στην Ελλάδα συχνά η δεξιά δεν ξέρει τι ποιεί η αριστερά», 

συνεχίζει η FAZ.  

Οι προτάσεις της επιτροπής 

Η έκθεση για το Μάτι περιλαμβάνει λεπτομερείς προτάσεις, όπως την πιο ενεργό συμμετοχή 

της ακτοφυλακής στην πρόληψη και την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Την ίδια ώρα 

όμως «οι συντάκτες καθιστούν σαφές ότι αυτά δεν επαρκούν εάν δεν δοθεί ανάλογη αξία και 

στην πρόληψη πυρκαγιών. Διότι ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών δεν συναρτάται μόνον με 

θερμότερα και πιο ξηρά καλοκαίρια αλλά και με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, 

μεταξύ άλλων και με την ευημερία της χώρας που ενισχύθηκε μετά την ένταξή της στην ΕΟΚ 

το 1981. Σε αντίθεση με μισό αιώνα πριν και στην Ελλάδα τα δάση αξιοποιούνται οικονομικά 

πλέον ελάχιστα από τους πολίτες. Όλο και λιγότεροι μελισσοκόμοι, ξυλοκόποι και έμποροι 

ρετσινιού ζουν από τα δάση και όλο και σπανιότερα υπάρχουν εκεί βοσκοτόπια με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποσότητα ξηρής καύσιμης ύλης», αναφέρει η FAZ. Για αυτό η 

επιτροπή προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να ξεκινήσει μια δημόσια και κοινοβουλευτική 

συζήτηση για την ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης των δασών. 

«Νέες πυρκαγιές απειλούν τον ΣΥΡΙΖΑ» 

Η FAZ σχολιάζει όμως ότι είναι αμφίβολο «εάν η πολιτική εισακούσει τις παραινέσεις των 

ειδικών εν ευθέτω χρόνω και, κυρίως, εάν μπορεί να τις επιβάλλει, εν ανάγκη κόντρα και στα 

συμφέροντα μεμονωμένων ομάδων, όπως των επαγγελματιών πυροσβεστών. Τα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης κατέδειξαν ότι στην Ελλάδα συχνά δεν αρκεί η ανάλυση λαθών και η 

νομοθέτηση καθώς οι μεταρρυθμίσεις μένουν στα χαρτιά. Για τον Τσίπρα και το κόμμα του 

διακυβεύονται πολλά αυτό το καλοκαίρι. Η καταστροφή στο Μάτι δεν έβλαψε μεν την 

κυβέρνηση, όπως έδειξαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις θερινές διακοπές του 2018. Για 

τους περισσότερους Έλληνες ήταν ένα συνονθύλευμα παραλείψεων που μαζεύτηκαν μετά 

από πολλές δεκαετίες. Τώρα ο Τσίπρας ελπίζει ότι τα κοινωνικοπολιτικά μέτρα που έλαβε 

πρόσφατα, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά 

που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τη ΝΔ. Το αργότερο τον Οκτώβρη 

άλλωστε θα γίνουν βουλευτικές εκλογές. Εάν όμως ξεσπάσει το ερχόμενο καλοκαίρι νέα 

μεγάλη πυρκαγιά με πολλά θύματα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εγκαταλείψει και την 

τελευταία ελπίδα να φτάσει τη ΝΔ». 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
Source: https://www.iefimerida.gr/ellada/anabathmisi-exoplismoy-nosokomeia-hanion-rethymnoy  
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English Translation 

FAZ on Mati: Confused competences, lack of coordination and loopholes 

The report of the Goldammer's committee on the tragedy in Mati, according to FAZ, speaks 

about the powers and lack of coordination in the fight against fires.  

The committee under German Professor Johann Georg Goldammer was set up after the lethal 

fire at Mati, the head of the Global Fire Monitoring Center. In her report she points out what 

led to the tragedy, while making proposals to prevent and combat forest fires.  

"The result of the search for Mati is shocking, albeit in a way that exempts, even in part, the 

current Greek government, which could certainly have been a self-intended expectation of the 

agents. Because the lack of competence and the lack of co-ordination in the fight against fires, 

as well as illegal building in inappropriate areas or the absence of a system of volunteer 

firefighters, is a legacy of decades. In the present government, however, anyone can see that 

even though she had promised to break with the past, she did little to deal with the poorly 

known texts, "according to Deutsche Welle.  

Among other things, the report refers to "the allegiance of competences but also legal gaps 

(partly politically legitimate by interest groups). In free translation, some lines of the report 

could be summed up by the phrase that in the field of fire fighting in Greece, often the right 

does not know what the left is, "continues FAZ.  

The Committee's proposals  

The report on Mati includes detailed proposals, such as the Coast Guard's most active 

involvement in preventing and combating forest fires. At the same time, however, "the 

authors make it clear that they are not enough if they are not given the same value and the 

prevention of fires. Because the increased risk of fires is not only related to warmer and driest 

summers but also to the evolution of Greek society, including the prosperity of the country 

that was strengthened after joining the EEC in 1981. Unlike half a century ago and Greece, 

the forests are being used by the citizens for the most part. More and less beekeepers, 

woodcutters and rattan retailers are living in the forests, and there are rarely pastures there, 

resulting in an increase in the amount of dry fuel, "says FAZ. That is why the committee is 

proposing to the Greek government to launch a public and parliamentary debate on 

strengthening the financial management of forests.  

"New fires threaten the SYRIZA" 

However, FAZ comments that it is doubtful whether "politics listens to experts' advice in due 

course and, above all, whether it can impose them, if necessary against the interests of 

individual groups, such as professional firefighters. The years of the economic crisis have 

shown that in Greece it is often not enough to analyze errors and legislate as reforms are on 

paper. For Tsipras and his party many are at stake this summer. The catastrophe at Mati did 

not harm the government, as the first polls showed after the 2018 summer holiday. For most 

Greeks, it was a patch of mistakes that gathered after many decades. Now Tsipras hopes that 

recent sociopolitical measures, such as raising the minimum wage, could reduce the 

difference between SYRIZA in all opinion polls from ND. At the latest in October, 

parliamentary elections will be held. But if a new big fire breaks out with many victims next 

summer, SYRIZA should leave the last hope of reaching ND. "  

Source: https://www.iefimerida.gr/ellada/anabathmisi-exoplismoy-nosokomeia-hanion-rethymnoy  
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