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Γκολντάμερ: Δεν ήρθα για το Μάτι, ήρθα με αφορμή το Μάτι

O Γιόχαν Γκολντάμερ EUROKINISSI
Ο Γιόχαν Γκολντάμερ, επικεφαλής της Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου
και Δασών στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί μέρος της δουλειάς του ο εντοπισμός ευθυνών για
τη φωτιά στο Μάτι. Τι ακριβώς τόνισε ο Γερμανός καθηγητής.
Νίκος Γιαννόπουλος
31 Οκτωβρίου 2018
Πιο σαφής δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο Γιόχαν Γκολντάμερ στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης με
αφορμή την πρόοδο και τους στόχους της Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών
Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα της οποίας έχει τεθεί επικεφαλής μετά από συνάντηση με τον Αλέξη
Τσίπρα τον Αύγουστο.
Ο Γερμανός καθηγητής ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πώς έργο δικό του και της επιτροπής δεν είναι
να διερευνήσουν το τι έγινε στη φονική φωτιά στο Μάτι αλλά εξ αφορμής εκείνης της φωτιάς να
προχωρήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την ελληνική Πολιτεία έτσι ώστε να βελτιωθεί το
συνολικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στη χώρα σε μία έτσι και αλλιώς νέα εποχή που
επηρεάζεται και από την κλιματική αλλαγή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Γκολντάμερ, Διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης
Πυρκαγιών, τόνισε-σε σχετική ερώτηση που ήρθε προς το τέλος της συνέντευξης τύπου- ότι δεν είναι σε
θέση να κάνει κανένα ειδικό σχόλιο για τη φωτιά στο Μάτι. Ηταν δε και η πιο σύντομη από τις απαντήσεις
που έδωσε στους εκπροσώπους του Τύπου.
Ο καθηγητής ανέλυσε-στο μέτρο του δυνατού- το πλάνο της δουλειάς του και μίλησε για την εμπειρία του
η οποία προήλθε και από την ενασχόλησή του με πυρκαγιές στην Ελλάδα όπως ήταν αυτή στην Καβάλα
και στη Θάσο στο καυτό καλοκαίρι του 1985. Παρακολούθησε έκτοτε από κοντά πολλά ανάλογα
φαινόμενα σε ελληνικό έδαφος με τελευταίο αυτό της φωτιάς στη Χίο το καλοκαίρι του 2012.

Μίλησε για την ανάγκη της ενίσχυσης του εθελοντικού κινήματος στον τομέα της πυρόσβεσης και της
προστασίας από τις φωτιές τονίζονται ότι οι περισσότεροι πυροσβέστες στη χώρα του είναι εθελοντές και
όχι επαγγελματίες. Ξεκαθάρισε όμως ότι η συγκεκριμένη θέση του δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται τα
μέσα του κράτους και της οργανωμένης πολιτείας. "Κάθε άλλο" υπογράμμισε "στόχος είναι αυτά τα μέσα
και οι υπηρεσίες να βελτιωθούν".
Το τελικό πόρισμα της επιτροπής με τις αναλυτικές προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν ακόμα και μεταρρυθμίσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα κατατεθεί στην ελληνική
βουλή μέχρι το τέλος του έτους και ακολούθως θα λάβει χώρα διαβούλευση μεταξύ των κομμάτων έτσι
ώστε να προωθηθούν οι σχετικές αλλαγές.
Ο κ. Γκολντάμερ, σε άπταιστα Αγγλικά, εξήγησε ότι φαινόμενα σαν και αυτό που παρατηρήθηκε στο
Μάτι, έχουμε και σε άλλες χώρες και έδωσε ως χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αυτά της Πορτογαλίας
αλλά και των ΗΠΑ στις οποίες οι φωτιές στην Καλιφόρνια αλλά και σε άλλες περιοχές μαίνονταν επί
μήνες.
Υπογράμμισε τη σημασία που έχει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής σ' όλα αυτά αλλά την ίδια ώρα
επεσήμανε ότι δεν ευθύνεται μόνο αυτό.
Τέλος μίλησε για την αστικοποίηση, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τις αλλαγές που αυτή φέρνει στον
τομέα της γεωργίας για να καταδείξει ότι οι αιτίες των πυρκαγιών δεν εξαντλούνται σε μία ή δύο.
Οπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γαβριήλ Ξανθόπουλος, μέλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Συστημάτων, "δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα".
Εκτός από τον κ. Ξανθόπουλο, τον κ. Γκολντάμερ πλασίωσαν οι Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος
(καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Γιώργος Ευτυχίδης (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), Γιώργος
Μαλλίνης (καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) και Ιωάννης Μητσόπουλος (στέλεχος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

English Translation:

Goldammer: I did not come to Mati, I came because of Mati
Johann Goldammer, head of the Commission for Rural and Forest Fires Opportunities in Greece, has
made it clear that it is not part of his job to locate liability for fire at Mati. What exactly did the German
professor say?
Nikos Giannopoulos
31 October 2018
Closer could not have Johann Goldammer at Wednesday's press conference on the progress and targets
of the Commission for Rural and Forest Fires in Greece, which was headed after a meeting with Alexis
Tsipras in August.
The German professor made it clear in all tones how his own work and the committee's task is not to
investigate what happened in the deadly fire at Mati, but on the occasion of that fire to proceed with
concrete proposals to the Greek State in order to improve the overall framework fighting the fires in the
country in a new era that is also affected by climate change.
It is characteristic that Mr Goldammer, Director of the Global Fire Monitoring Center, stressed – in a
relevant question that came to the end of the press conference - that he is not in a position to make any
special comment on the fire in Mati. It was the shortest of the answers he gave to the press
representatives.
The professor analyzed as much as possible his work plan and talked about his experience, which came
from his engagement in fires in Greece such as in Kavala and Thassos in the hot summer of 1985. Since
then, many similar phenomena in Greek territory with the last of that fire in Chios in the summer of 2012.

Talking about the need to strengthen the voluntary movement in the field of fire and fire protection, it is
stressed that most firefighters in his country are volunteers and not professionals. But he clarified that his
specific position does not mean that they do not need the resources of the state and the organized state.
"Every other" underlined "the goal is to improve these tools and services."
The Commission's final conclusion with the Commission's detailed proposals, which may even include
reforms to the existing legal framework, will be submitted to the Greek Parliament by the end of the year,
and then there will be a consultation between the parties in order to promote the relevant changes.
Mr. Goldammer, in fluent English, explained that phenomena like what was observed in Mati, we have in
other countries and gave as examples those examples of Portugal and the USA in which the fires in
California but also in other regions were wandering for months.
He stressed the importance of climate change in all of this but at the same time he pointed out that it is
not only that.
Finally, he spoke of urbanization, abandoning the countryside and the changes it brings in agriculture to
show that the causes of fires are not exhausted in one or two.
As Gabriel Xanthopoulos, a member of the Institute of Mediterranean Forest Systems, said, "there are no
easy solutions to this problem."
In addition to Mr Xanthopoulos, Mr. Goldammer was made up of Alexander Dimitrakopoulos (Professor
at the Aristotle University), George Euthchidis (Center for Security Studies), George Mallinis (professor at
Democritus University) and Ioannis Mitsopoulos (member of the Ministry of Environment and Energy).

