
 

Γκόλνταμερ: Στην Ελλάδα απαιτείται μεγαλύτερη 

συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την ασφάλεια 

από πυρκαγιές 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου στη Βουλή η πρόταση της Επιτροπής για τις πυρκαγιές, 

που συστήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα 

31/10/2018 

 

 

Η ανεξάρτητη Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και 

Δασών στην Ελλάδα μελετά και αναμένεται να καταθέσει με την εκπνοή του έτους 

στο ελληνικό Κοινοβούλιο συγκεκριμένη πρόταση, που θα κατευθύνει την ελληνική 

Πολιτεία στο πώς πρέπει να διαχειριστεί το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών 

στη χώρα. 

Η Επιτροπή συστάθηκε ύστερα από αίτημα του Αλέξη Τσίπρα -μετά τη φονική 

πυρκαγιά στο Μάτι- προς τον δρ Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, διευθυντή του 

Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών, που ιδρύθηκε το 1989, ως 

συμβουλευτικός σύνδεσμος μεταξύ επιστήμης και πολιτικής. Κάνοντας αποδεκτό το 

αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Γερμανός καθηγητής επέλεξε για στελέχωση 

της Επιτροπής τους ειδικούς επιστήμονες: δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλο (ερευνητή του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - εκπρόσωπος της ομάδας), 

Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο (καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης), Γεώργιο Ευτυχίδη (από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), δρα 

https://www.newsbeast.gr/tag/fotia-mati


Γεώργιο Μαλλίνη (καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και δρ 

Ιωάννη Μητσόπουλο (από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). 

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της Επιτροπής, στόχος του νέου 

οργάνου, που λειτουργεί με ανοικτές διαδικασίες και χωρίς αποκλεισμούς, είναι η 

διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων, που έχουν οδηγήσει στην αύξηση των 

καταστροφικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 

συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς στο Μάτι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Διευκρίνισε ότι «η Επιτροπή δεν είναι για να διερευνήσει την υπόθεση “Μάτι”, 

καθώς αυτό αφορά τις αρμόδιες Αρχές», αλλά «για να εξετάσει την επικινδυνότητα 

των πυρκαγιών στις σύγχρονες συνθήκες και να αξιολογήσει το υφιστάμενο σύστημα 

διαχείρισης σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την καταστολή και τον 

μετριασμό των συνεπειών από την πυρκαγιά. Επιπλέον, μέσα στις υποχρεώσεις της 

Επιτροπής είναι να αναπτύξει προτάσεις για ρεαλιστικές πολιτικές και απαιτούμενες 

δράσεις για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη 

χώρα, μέσω μιας οριζόντιας εθνικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τη φυσική 

διάσταση των πυρκαγιών». 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός, που μπορεί να αφορά ένα αστικό, εμπορικό ή 

βιομηχανικό τοπίο, είναι σημαντικό κομμάτι του αντικειμένου μελέτης της 

Επιτροπής. Η κατασκευή ασφαλών κτιρίων (μη εύφλεκτων) έχει άμεση σχέση με τη 

διαχείριση μιας πυρκαγιάς. 

Ο Γερμανός καθηγητής στάθηκε ιδιαίτερα στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών. «Στη Γερμανία έχουμε Πυροσβεστική μόνο στις μεγάλες 

πόλεις. Στην υπόλοιπη χώρα την περιφρούρηση και διαχείριση έχουν εθελοντές 

δασοπυροσβέστες και πολίτες. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα απαιτείται 

μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στους τομείς πρόληψης και ασφάλειας από 

πυρκαγιές. Δεν μιλάμε για μείωση των κρατικών μέσων. Μιλάμε για ανάγκη να 

αυξηθεί η ετοιμότητα και η συμμετοχή της κοινωνίας». 

Η πρόταση των επιστημόνων της Επιτροπής που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα 

περιλαμβάνει κατευθυντήριους άξονες πάνω στους οποίους θα έπρεπε στο εξής να 

κινηθεί η ελληνική Πολιτεία στο θέμα των πυρκαγιών. Αντίστοιχη υποστήριξη είχαν 

ζητήσει και έλαβαν και άλλες χώρες, που επλήγησαν στο παρελθόν από 

καταστροφικές πυρκαγιές, μεταξύ αυτών και η Πορτογαλία. 

Ερωτηθείς για τη διεξαγωγή μιας εκλογικής αναμέτρησης, που ενδεχομένως να 

άλλαζε τους πολιτικούς συσχετισμούς στο ελληνικό Κοινοβούλιο και συνεπώς να 

επηρέαζε και τη στήριξη των κομμάτων στο έργο της Επιτροπής, ο δρ Γιόχαν 

Γκέοργκ Γκόλνταμερ σχολίασε: «Πρέπει να υπάρξει συναίνεση. Η στήριξη πρέπει να 

είναι διακομματική. Όταν το θέμα μας είναι η απειλή ζωών ή περιουσιών, δεν μπορεί 

αυτό να αντιμετωπίζεται κομματικά». 
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English Translation 

 

Goldammer: More involvement of citizens in landscape fire 

management is needed in Greece 
By the end of December in Parliament the Commission's proposal on future landscape 

fire manageemnt, set up by Alexis Tsipras 

 

31/10/2018 

 

The Independent Committee on Future Landscape Fire Management in Greece is 

studying and is expected to submit a proposal to the Greek Parliament by the end of 

the year in order to guide the Greek State to the issue of disastrous landscape fires in 

the country. 

 

The Committee was set up at the request of Alexis Tsipras – after the lethal fire in 

Mati – to Dr. Johann Georg Goldammer, director of the Global Fire Monitoring 

Center, founded in 1989 as an advisory body for the Science-Politicy Interface. By 

accepting the request of the Greek Prime Minister, the German professor selected the 

specialists for the Commission Staff: Dr. Gabriel Xanthopoulos (researcher of the 

Institute of Mediterranean Forest Ecosystems – representative of the group), 

Alexandros Dimitrakopoulos (Professor of Aristotle University of Thessaloniki), 

Georgios Eutychidis the Center for Security Studies), Dr. George Mallinis (Professor 

of Democritus University of Thrace) and Dr. Ioannis Mitsopoulos (from the Ministry 

of Environment and Energy). 

 

As the head of the Committee explained at a press conference, the aim of the 

Committee is to investigate the underlying causes that have led to an increase in the 

devastating impact of landscape fires in Greece , including the fire at Mati, as reported 

by the Athens News Agency. 

 

He pointed out that "the Committee is not to investigate the" Mati "case as it concerns 

the competent authorities", but "to examine the landscape fire risk in modern times 

and to evaluate the existing landscape fire management system in terms of prevention, 

preparedness, suppression and mitigation of the fire impacts. In addition, it is within 

the Committee's responsibility to develop proposals for holistic policies and actions 

needed to reform the landscape fire management system in the country through a 

horizontal national policy that takes into account the natural dimension of fires." 

 

Spatial planning, which may be of an urban, commercial or industrial nature, is an 

important part of the Commitee's study object. The construction of safe buildings 

(non-flammable) is directly related to the fire management. 

 

The German professor has been particularly involved in volunteering and the 

involvement of civil society. "In Germany we have state fire brigade only in the large 

cities. In the rest of the country, security and management have volunteer firefighters 

and civilians. We have found, therefore, that greater involvement of citizens in the fire 

prevention and protection is needed in Greece. We are not talking about a reduction in 

state auhtoritoes. We are talking about a need to increase the readiness and 

participation of society". 



 

The proposal of the Committee's experts will be submitted to the Greek Parliament 

and it will include actions and guidelines on which the Greek State should now legally 

adapt in landscape fire management. Similarly, other countries, formerly affected by 

devastating fires, including Portugal, have requested and received similar support. 

 

In case of elections in the country which could change political affinities in the Greek 

Parliament and thus affect parties support in the work of the Committee, Dr. Johann 

Georg Goldammer commented: "There must be a consensus. Support should be 

multipartite. When our issue is the threat of life or property, it cannot be treated by a 

single party.” 

 


