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Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ: Παγκόσμιο και 

υπερκομματικό θέμα η προστασία του περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα παγκόσμιο και -θα έπρεπε να είναι- 

υπερκομματικό, τόνισε ο Γερμανός καθηγητής, Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, επικεφαλής 

της ανεξάρτητης επιτροπής που διερευνά τα αιτία των πυρκαγιών στην Ελλάδα. 

O καθηγητής «Οικολογίας των Πυρκαγιών» στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ του Πανεπιστημίου 

του Φράιμπουργκ και επικεφαλής του «Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης 

Πυρκαγιών» (Global Fire Monitoring Center – GFMC) του ΟΗΕ, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 

«η αρχική ιδέα, να έχουμε δηλαδή μια ανεξάρτητη ομάδα-πυρήνα, πραγματοποιήθηκε. 

Θεωρώ ότι λόγω της συναίνεσης την οποία είχαμε από την αρχή, τόσο από πλευράς 

κυβέρνησης όσο και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το πόρισμά μας δεν θα γίνει 

αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το γεγονός ότι αυτή την στιγμή (ως επιτροπή) δεν 

έχουμε γίνει, είναι ένα σημαντικό βήμα» υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο Γιόχαν Γκέοργκ 

Γκόλνταμερ.  

Ο Γερμανός καθηγητής, ο οποίος ήρθε και πάλι στην Αθήνα για να πληροφορήσει την 

ελληνική γνώμη σχετικά με τις εργασίες τής επιτροπής της οποίας προΐσταται, λέει, επίσης, 

ότι αυτή «μπορεί να συμβάλει, ώστε να ξεκινήσει στην Ελλάδα μια συζήτηση από την 

Βουλή, η οποία μπορεί να μετεξελιχθεί σε μια γενικότερη περιβαλλοντολογική κουλτούρα. 

Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα εάν το καταφέρναμε».  



 Ο καθηγητής Γκόλνταμερ σημειώνει ότι οι πυρκαγιές αποτελούν «ένα εθνικό θέμα γενικώς. 

Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ή την Γερμανία. Θα επιθυμούσα το θέμα της προστασίας του 

περιβάλλοντος να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα όλων των πολιτικών κομμάτων. Δεν 

είναι θέμα μόνο των Πρασίνων, μόνο της Ελλάδας ή της Γερμανίας, αλλά πρόκειται για ένα 

θέμα πανευρωπαϊκό, ένα θέμα παγκόσμιο. Πρέπει να υπερβαίνει τα κόμματα παντού. 

Πρόκειται για αναπόδραστη αναγκαιότητα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ενεργήσουν συλλογικά 

για την δική τους ασφάλεια και φυσικά το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και σε παγκόσμιο 

επίπεδο». 

Ο κ. Γκόλνταμερ διαπιστώνει τέλος ότι «δυστυχώς οι προτάσεις οι οποίες γίνονται από τους 

ειδικούς επιστήμονες μερικές φορές δεν λαμβάνονται καν υπόψη και όταν λαμβάνονται, η 

εφαρμογή τους είτε είναι πολύ αργή ή τελικά δεν εφαρμόζονται και καθόλου..." 

Η πλήρης συνέντευξη του καθηγητή Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον 

Αντώνη Πολυχρονάκη έχει ως εξής: 

Kύριε καθηγητά, κατά την τελευταία επίσκεψή σας στην Αθήνα, συστάθηκε μια 

ανεξάρτητη επιτροπή για να ερευνήσει τα αίτια των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Τι σκοπό 

είχε η επίσκεψή σας στην Αθήνα αυτή τη φορά; 

O λόγος για τον οποίο δώσαμε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα και θελήσαμε να 

«σπάσουμε» σήμερα την αυτοεπιβληθείσα σιωπή μας, είναι ότι έχουμε την αίσθηση πως η 

ελληνική κοινή γνώμη πρέπει να πληροφορηθεί ότι αυτή η επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται 

εντατικά. Είμαστε όμως ακόμα στα μέσα του δρόμου και γι' αυτό δεν ανακοινώσαμε 

αποτελέσματα ή συμπεράσματα. Θέλαμε απλώς να σκιαγραφήσουμε τις αρχές επί τη βάσει 

των οποίων εργαζόμαστε. 

Ανταποκρίνεται ο τρόπος λειτουργία της επιτροπής με αυτόν που φανταζόσασταν εσείς 

και η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη επιτροπή; 

Ναι, ο τρόπος με τον οποίο φανταζόμουν τη λειτουργία της, η αρχική ιδέα 

πραγματοποιήθηκε, το να έχουμε δηλαδή μια ανεξάρτητη ομάδα-πυρήνα την οποία και 

παρουσιάσαμε. Είμαστε εντελώς ανοικτοί σε όλους. 

Πως είναι συγκροτημένη αυτή η επιτροπή δηλαδή; 

Το ένα σκέλος της επιτροπής αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το άλλο 

σκέλος αποτελείται από κρατικούς φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στον διάλογο. Και τούτο, 

διότι χρειαζόμαστε και την επιστημονική γνώμη εκείνων οι οποίοι φέρουν την άμεση 

ευθύνη για την αντιμετώπισή των πυρκαγιών. Και όλων εκείνων βέβαια οι οποίοι έχουν ένα 

όραμα, του κάθε ειδικού ξεχωριστά. Το θέμα των πυρκαγιών δεν είναι φυσικά νέο στον 

επιστημονικό κόσμο, ούτε ξεσπούν μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν παρόμοιες, συγκρίσιμες 

καταστάσεις και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε όλον τον κόσμο. 

Λαμβάνονται όμως υπόψη οι προτάσεις σας κ. καθηγητά; 

Δυστυχώς οι προτάσεις, οι οποίες γίνονται από τους ειδικούς επιστήμονες μερικές φορές δεν 

λαμβάνονται καν υπόψη και όταν λαμβάνονται η εφαρμογή τους είτε είναι πολύ αργή ή 

τελικά δεν εφαρμόζονται και καθόλου.... 



Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα θα εφαρμοστούν κάποτε; Θα υπάρξει η απαιτούμενη 

συναίνεση; 

Θεωρώ ότι λόγω της συναίνεσης, την οποία είχαμε από την αρχή, τόσο από πλευράς 

κυβέρνησης όσο και από την ηγεσία της Ν. Δημοκρατίας, το πόρισμά μας, το οποίο θα 

θεωρηθεί υπερκομματικό και θα περιέχει τη διατύπωση προτάσεων από ειδικούς με στόχο 

το μελλοντικό καλό της χώρας, δεν θα γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το 

γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γίνει (αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης),είναι 

ένα σημαντικό βήμα. Θεωρώ ότι μπορούμε να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση 

σταθερά και τελικά να συμβάλουμε να ξεκινήσει στην Ελλάδα μια συζήτηση από την 

Βουλή, η οποία μπορεί να μετεξελιχθεί σε μια γενικότερη περιβαλλοντολογική κουλτούρα. 

Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, εάν το καταφέρναμε. 

Source: https://www.sofokleousin.gr/gioxan-gkeorgk-gkolntamer-h-prostasia-tou-

perivallontos-einai-the  

 

English translation: 

Johann Georg Goldammer: Environmental Protection – a 

Global and Cross-Party Theme 

Environmental protection is a global issue – and it should have been – above parties, 

said German professor Johann Georg Goldammer, head of the independent 

commission investigating the causes of the fires in Greece.  

Professor of Fire Ecology at the Max Planck Institute of the University of Freiburg and head 

of the UN Global Fire Monitoring Center (GFMC), said in an interview that "the original 

idea of having an independent core group, was held. I believe that because of the consensus 

we had from the beginning, both from the government and from the leadership of New 

Democracy, our finding will not be the subject of political controversy. The fact that we 

are not at the moment (as a committee) is an important step, "said Johann Georg 

Goldammer, among other things.  

The German professor, who came back to Athens to inform the Greek public about the work 

of the committee he is in charge of, also says that "this can help to start a debate in Greece, 

which can be transformed into a more general environmental culture. That would be a great 

achievement if we could achieve this." 

Professor Goldammer notes that fires are "a national issue in general. It is not just about 

Greece, or Germany. I would like the issue of environmental protection to be included in the 

program of all political parties. It is not just a matter for the Greens, but only for Greece or 

Germany, but it is a pan-European issue, a global issue. It has to go beyond parties 

everywhere. This is an unavoidable necessity. Europeans must act collectively for their own 

security and of course the same thing must be done globally."  

Mr. Goldammer notes, finally, that "unfortunately, the proposals made by the scientists are 

sometimes not even taken into account and when taken, their implementation is either very 

slow or they are not applied at all ..."  

https://www.sofokleousin.gr/gioxan-gkeorgk-gkolntamer-h-prostasia-tou-perivallontos-einai-the
https://www.sofokleousin.gr/gioxan-gkeorgk-gkolntamer-h-prostasia-tou-perivallontos-einai-the


The full interview of Professor Johann Georg Goldammer at APE-MPA and Antonis 

Polychronakis is as follows:  

Professor, during your last visit to Athens, an independent commission was set up to 

investigate the causes of the fires in Greece. What was the aim of your visit to Athens this 

time?  

The reason why we gave a press conference in Athens and we wanted to "break" our self-

imposed silence today is that we feel that the Greek public should know that this committee 

is working still and intensively. But we are still in the middle, so we did not announce 

results or conclusions. We just wanted to outline the principles on which we work.  

Is the way the committee works with what you and the Greek government imagined, is it a 

truly independent commission?  

Yes, the way I imagined its function, the original idea was to have an independent core 

group that we presented. We are completely open to everyone.  

How is this committee set up? 

One arm of the committee is made up of independent experts, the other part is made up of 

state bodies involved in the dialogue. This is because we also need the scientific opinion of 

those who have direct responsibility for dealing with fires. And of all those of course who 

have a vision, each of them specially. The issue of fires is, of course, not new to the 

scientific world, nor is it only observed in Greece. There are similar, comparable situations 

in other European Union countries as well as in the world.  

But professor, are your proposals taken into consideration?  

Unfortunately, suggestions made by scientists sometimes are not even taken into account 

and when their application is adopted they are either too slow or eventually not applicable at 

all ....  

Do you think they will be implemented in Greece once? Will there be the required 

consensus?  

I believe that because of the consensus we had from the beginning, both from the 

government and from the leadership of Nea Demokratia, our opinion which will be 

considered above-parties, and will contain the formulation of proposals by experts for the 

country’s future will not be subject of political controversy. The fact that we are not at 

present (subject of political opposition) is an important step. I think we can work in this 

direction steadily and eventually contribute to the launching in Greece of a debate by the 

Parliament, which can be transformed into a more general environmental culture. That 

would be a great achievement if we would achieve it. 

 


