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Τι λέει ο ειδικός Γιόχαν Γκόλνταμερ
«Μια τέτοια φωτιά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ούτε στη Γερμανία»

Το φαινόμενο ήταν μοναδικό. Μόλις χτες το εγκυρότερο κανάλι της Ευρώπης, το κρατικό ZDF
παρουσίασε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ με ειδικό σε θέματα πυρκαγιών που ανέλυσε ότι ήταν
ασύμμετρο φαινόμενο μπροστά στο οποίο δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από οποιαδήποτε χώρα,
ούτε από τη Γερμανία.
Η ανάλυση έγινε από τον Γερμανό ειδικό γεωχημείας και μελέτης δασών, Γιόχαν Γκόλνταμερ του
Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ.
Όπως ο ίδιος ανέφερε το «ασύμμετρο» αυτό φαινόμενο συμβαίνει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και δεν
υπάρχει καμία δυνατότητα να αντιμετωπισθεί, ούτε από χώρες όπως η Γερμανία. Πρόκειται για ακραίο
φαινόμενο.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Γερμανία, ως ομοσπονδιακό κράτος, δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη, από
πλευράς υλικοτεχτικών υποδομών για να αντιμετωπίσει τα νέα φαινόμενα.
Επισημαίνει παράλληλα πως λόγω των κλιματικών αλλαγών τα φαινόμενα αυτά θα επαναλαμβάνονται
και ότι πρέπει να προετοιμαστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Το επίμαχο σημείο του βίντεο από 01:10

Translation:
The phenomenon was unique. Just yesterday, the most channel of Europe, the state ZDF, presented a
sensational report with a fire expert who analysed that it was an asymmetric phenomenon in front of
which nothing can be done by any country, nor by Germany.
The analysis was done by the German specialist in Geochemistry and Forest study, Johann Gkolntamer
of the Max Planck Institute.
As he mentioned the ' asymmetric ' phenomenon occurs within a few seconds and there is no possibility
of being dealt with, either by countries such as Germany. This is an extreme phenomenon.
He said, among other things, that Germany, as a federal state, is not properly equipped, in terms of
YLIKOTECHTIKWN infrastructures, to deal with the new phenomena.
It also points out that, because of climate change, these phenomena will be repeated and that all
European countries must be prepared.

