
 
 

Μητσοτάκης: «Ναι» στην επιτροπή υπό τον καθηγητή Γκόλνταμερ – 
Δεν διερευνά τα αίτια της τραγωδίας 
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή Δρ. Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, επικεφαλής του Παγκόσμιου 
Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών, είχε το απόγευμα ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
 
Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, ο κ. Γκόλνταμερ -ο οποίος ως γνωστόν, ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να έχει τη 
συναίνεση και του προέδρου της ΝΔ για να παραδώσει τις προτάσεις του για ένα νέο πλαίσιο Πολιτικής 
Προστασίας-, ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν προτίθεται να διερευνήσει -πόσο μάλλον να 
καταλογίσει- ευθύνες για τα αίτια της τραγωδίας στο Μάτι, καθώς αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
 
Ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτηρίζοντας αυτονόητη αυτή τη διευκρίνιση, ζήτησε από τον κ. Γκόλνταμερ να 
επιλέξει εκείνος τους συνεργάτες του και ενημερώνοντας τον πως μια ανάλογη επιτροπή έχει ήδη 
συσταθεί με πρωτοβουλία του υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Συνολάκη, του είπε ότι αναμένει με 
ενδιαφέρον τις προτάσεις του. 
 
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ 
 
Source: 
http://www.mononews.gr/politics/mitsotakis-ne-stin-epitropi-ipo-ton-kathigiti-gkolntamer-den-dierevna-ta-
etia-tis-tragodias 
 
English translation 
 
Nea Dimokratia (ND) president Kyriakos Mitsotakis had a phone communication in the afternoon with 
Professor Dr. Johann Georg Goldammer, head of the GFMC. 
 
According to ND sources, Mr. Goldammer – who, as it is known, asked Mr. Tsipras to have the consent 
of the ND president to deliver his proposals for a new framework of Civil Protection – informed Mr. 
Mitsotakis that he does not intend to investigate – let alone attribute responsibility for the causes of the 
tragedy in Mati, as this is the responsibility of Greek Justice. 
 
The ND president, said that this clarification goes without saying, asked Mr. Goldammer to choose his 
associates and informed him that a similar committee had already been set up at his initiative by 
Professor Konstantinos Synolakis, and he said that he is looking forward to his proposals. 
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