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Το Πόρισμα Γκολντάμερ που αγνοήθηκε: Τι έλεγε για την έλλειψη 

συντονισμού σε πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών 

 

Μάχη με τις φλόγες στη βόρεια Εύβοια EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ 

Σε 150 σελίδες το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής για τη διαχείριση των δασικών 

πυρκαγιών αποτύπωνε λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόληψη 

και καταστολή των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Οξύτατη κριτική Τσίπρα σε 

Μητσοτάκη για τη μη εφαρμογή του ενώ είχε δεσμευθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Χρήστος Δεμέτης 

10 Αυγούστου 2021 14:54  

Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το πόρισμα του καθηγητή Οικολογίας 

των Πυρκαγιών του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ Γιόχαν Γκόλνταμερ, το οποίο 

επανέφερε στις προτάσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Ιδιαίτερα αυστηρή 

κριτική έκανε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κ. Μητσοτάκη, 

κατηγορώντας τον πως αγνόησε το πόρισμα, την εφαρμογή του οποίου ζητά και η Ένωση 

Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. 
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Με εντολή του κ. Τσίπρα είχε άλλωστε συσταθεί η συγκεκριμένη επιτροπή υπό τον 

καθηγητή και επικεφαλής του Κέντρου Παγκόσμιας Παρακολούθησης Πυρκαγιών, 

Γκόλνταμερ, μετά την τραγωδία της φωτιάς στο Μάτι. 

Το πόρισμα είχε παραλάβει και δώσει στη δημοσιότητα ο τότε πρόεδρος της Βουλής Νίκος 

Βούτσης. 

Δείτε εδώ όλο το πόρισμα 

Στην έκθεση των 150 σελίδων αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι στην πρόληψη δασικών 

πυρκαγιών στη χώρα μας, μετείχαν 45 συναρμόδιοι φορείς χωρίς όμως να μπορούν να 

συνεννοηθούν μεταξύ τους. 

Σημειώνεται πως ο καθηγητής είχε συναντηθεί τον Ιούλιο του '19 και με τον νυν 

πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος δήλωνε τότε πως το πόρισμα αυτό "αποτελεί το 

προσχέδιο για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε". 

Το Μάτι ένα μήνα μετά την φονική φωτιά EUROKINISSI 

Χαμένοι στη γραφειοκρατία 

Στο πόρισμα αναφέρεται ως σημαντικό το γεγονός ότι η Δασική Υπηρεσία που είναι τυπικά 

επιφορτισμένη με τον συντονιστικό ρόλο στον τομέα της πρόληψης αδυνατεί να εκτελέσει 

πλήρως τα καθήκοντα της λόγω νομικού κενού. Στον τομέα της κατάσβεσης η κατάσταση 

είναι λίγο καλύτερη, αλλά και εκεί δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς, δεκαεπτά στον 

αριθμό, οι οποίοι υπάγονται σε έξι διαφορετικά υπουργεία και ασκούν 11 διαφορετικές 

αρμοδιότητες. 
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Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, σημειωνόταν αύξηση του αριθμού των δασικών 

πυρκαγιών και των καμένων δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’80 

και μετά. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και 

των καμένων δασικών εκτάσεων στη χώρα από τη δεκαετία του '80 και μετά, φθάνοντας 

μάλιστα τα 2.700.000 καμένα στρέμματα κατά τη δραματική χρονιά του 2007 -περίπου 

πενταπλάσια του μέσου όρου των τελευταίων σαράντα ετών. Επίσης, από τα στατιστικά 

στοιχεία, που παρουσιάζονται στην έκθεση, προκύπτει ότι 75% των καμένων εκτάσεων είναι 

από πυρκαγιές που ξεπερνούν τα 10.000 στρέμματα και αντιστοιχούν σε 4% του συνόλου 

των πυρκαγιών, δείχνοντας ότι υπάρχει σαφώς ένα πρόβλημα μεγάλων δασικών πυρκαγιών. 

Καμία πρόληψη και τότε και τώρα 

Όσον αφορά τους λόγους για την επιδείνωση του προβλήματος, σύμφωνα με το εν λόγω 

πόρισμα, σημαντικό ρόλο παίζει η αύξηση της ποσότητας της καύσιμης ύλης, εξαιτίας της 

εγκατάλειψης της υπαίθρου και της ελλιπούς διαχείρισης των δασών λόγω περιορισμού των 

διαθέσιμων κονδυλίων, αλλά και η άνευ σχεδιασμού, οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

πολλών περιοχών. Επιπλέον, διαπιστωνόταν αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης και 

εξάπλωσης πυρκαγιών στις παρυφές των αστικών περιοχών, των οικισμών της υπαίθρου, των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τουριστικών περιοχών. Τα περιστατικά της τελευταίας 

δεκαετίας και ιδιαιτέρως η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, 

καταδεικνύουν ότι η ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία, ιδιωτικά και δημόσια αγαθά, καθώς και 

κρίσιμες υποδομές, βρίσκονται υπό την απειλή τέτοιων καταστροφικών πυρκαγιών, ανέφερε 

το πόρισμα.  

 

Κάτι που επιβεβαιώθηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια, Φωκίδα και Πελοπόννησο. 

Όπως τονίζεται στο πόρισμα, οι αδυναμίες στο κομμάτι της αποτελεσματικής 

πρόληψης, μπορούν να αποδοθούν, μεταξύ άλλων, "στην έλλειψη ενιαίου και κοινού 



σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας, στην απουσία εγκεκριμένων και τεκμηριωμένων 

τοπικών αντιπυρικών σχεδίων, στη δυσκολία να υιοθετηθεί η χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην 

άναρχη και απρογραμμάτιστη δόμηση δασικών εκτάσεων και τη δημιουργία ζωνών μείξης 

δασών οικισμών γύρω από μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα. Επίσης, στην 

περιστασιακή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και την 

αναποτελεσματική οργάνωση του εθελοντισμού, αλλά και στη μεγάλη δυσαρμονία των 

κονδυλίων που διατίθενται για την πρόληψη σε σχέση με τα πολλαπλάσια κονδύλια που 

δαπανώνται για την καταστολή των πυρκαγιών". 

Για το θέμα της καταστολής, το πόρισμα της επιτροπής επισημαίνει ότι "τα αυξανόμενα 

κονδύλια της τελευταίας εικοσαετίας δεν οδήγησαν σε αντίστοιχη αύξηση στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μηχανισμού", ενώ "τα επί μέρους προβλήματα 

αφορούν τόσο τις δυνάμεις και τα μέσα (επίγεια, εναέρια), όσο και τον τρόπο συνεργασίας 

των φορέων μεταξύ τους". 

Η έκθεση πάντως καθιστά σαφές πως τα κενά υπερβαίνουν τον σχεδιασμό και την 

χρηματοδότηση και επεκτείνονται στα μέτωπα της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής 

δράσης. 

Οι εμπειρογνώμονες αναφέρουν πως υπάρχει έλλειψη "επαγγελματικής" εκπαίδευσης του 

προσωπικού εμπλεκόμενων φορέων, η οποία συνοδεύεται από υπερβολική εξάρτηση από τα 

εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Τονίζουν ακόμα ότι η Πυροσβεστική εφαρμόζει σε δασικές 

πυρκαγιές πρακτικές που κανονικά είναι χρήσιμες σε αστικές φωτιές. 

O Γιόχαν Γκολντάμερ EUROKINISSI 



Προτάσεις 

Η επιτροπή είχε προτείνει την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την πολιτεία "ενιαία, μέσα 

από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και 

υπαίθρου, και όχι με μεμονωμένες και ασύνδετες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης ή 

καταστολής. Ο συνολικός και ενιαίος σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά την πρόληψη και 

καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων σε μία 

λυσιτελή διαδικασία με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας όλων των παραγόντων που 

πρέπει να προστατευτούν (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον). Είναι ανάγκη να αξιοποιούνται 

οι νομοθετικές προβλέψεις, με την ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό στο 

πλαίσιο ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου προστασίας και ασφάλειας από τις πυρκαγιές δασών 

και υπαίθρου. Η αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ζητημάτων θα πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο ενός επιστημονικού, συμβουλευτικού και συντονιστικού οργανισμού για τη 

συστηματική οργάνωση της διαχείρισης των Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου 

(ΟΔΙΠΥ) σε εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να λειτουργεί επιτελικά και 

συνεργατικά με τους άλλους αρμόδιους φορείς έχοντας ρόλο συμβουλευτικό, συντονιστικό 

και επιτελικό σε θέματα διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα και την αποστολή να 

σχεδιάζει, να παρακολουθεί και να δίνει ρυθμό στο επιχειρησιακό έργο της διαχείρισης των 

πυρκαγιών δασών και υπαίθρου". 

Οι επιστήμονες της έκθεσης έκαναν σαφές ότι "χωρίς έναν τέτοιο μηχανισμό δεν θα είναι 

δυνατό να επιτευχθεί, ούτε η συνεχής και ουσιαστική προσπάθεια για την πρόληψη, ούτε το 

απαραίτητο κλίμα και πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς". 

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της Βόρειας Εύβοιας EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΡΕΜΠΑΠΗΣ 

Οι προτάσεις του πορίσματος Γκόλνταμερ για τον ΟΔΙΠΥ: 

 Δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης πυρκαγιών δασών και υπαίθρου που θα 

περιλάβει τον ενιαίο και κοινό σχεδιασμό μέτρων και δράσεων διαχείρισης των 



πυρκαγιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων φορέων. 

 Αναθεώρηση της διάρκειας και της έναρξης-λήξης αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή. 

 Δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου εθνικού συστήματος εκτίμησης κινδύνου 

δασικών πυρκαγιών. 

 Εξισορρόπηση της σχέσης και εξορθολογισμός των δαπανών μεταξύ πρόληψης και 

καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

 Αξιοποίηση της χρήσης όλων των πόρων βάσει κεντρικού σχεδιασμού και με έμφαση 

στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήματος της δασοπυρόσβεσης. 

 Διενέργεια κοινών ετήσιων και περιοδικών ασκήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών για εξοικείωση των συμμετεχόντων όσον αφορά ρόλους και διαδικασίες 

(ειδικότερα με τους κανόνες εμπλοκής), για εκπαιδευτικούς σκοπούς (στο πλαίσιο 

πιστοποιημένης εκπαίδευσης) και για αξιολόγηση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Σε συνεργασία με την ΓΓΠΠ (ΕΥΔΕΑ), ανάπτυξη ενοποιημένου και κοινού 

συστήματος διοίκησης περιστατικών καταστολής των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου 

(NIMS/ICS) βασισμένο στις αρχές της επιχειρησιακής συνεργασίας, τη διάθεση και την 

αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων (υπηρεσιών) όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος αναφοράς ημερήσιας ετοιμότητας (αντιπυρική 

περίοδος) των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αντιπυρικής προστασίας και 

συστήματος καταγραφής και χαρτογράφησης χρηματοδοτούμενων έργων πρόληψης 

(π.χ. ΟΤΑ). 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την καλλιέργεια της αντίληψης 

ασφάλειας (από τις πυρκαγιές) και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των 

πολιτών στον κύκλο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου. 

Επιπλέον, μερικές ακόμα προτάσεις του πορίσματος ήταν: 

 Τάχιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και θεσμοθέτησης των δασικών 

χαρτών και του δασολογίου και ανάκληση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στους 

ψηφισμένους νόμους (Ν.4280/2014 και Ν.4315/2014), οι οποίοι αυξάνουν την ένταση 

και τον αριθμό των χρήσεων που επιτρέπονται στα ελληνικά δάση. 

 Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και τροποποίηση της δασικής 

νομοθεσίας όσον αφορά την αλλαγή χρήσης γης των εκτάσεων που χαρακτηρίσθηκαν 

ως ΑΔ (δασωθέντες αγροί) στο κτηματολόγιο, ώστε να μειωθεί η συνέχεια και το 

φορτίο της καύσιμης ύλης. 

 Τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης για 

παρεμβάσεις στη φυσική βλάστηση εντός ιδιοκτησιών (γηπέδων, οικοπέδων κ.λπ.). 

 Συμβολή των ΟΤΑ στη δημιουργία μιας κεντρικής και ενιαίας βάσης δεδομένων 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πολιτικής Προστασίας με τα 

μέσα, εργαλεία και προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων φορέων που διατίθενται για 

επιχειρησιακή χρήση στη διαχείριση των πυρκαγιών. 

 Νομοθετική ρύθμιση για την εκπόνηση από τους ΟΤΑ ολοκληρωμένων τοπικών 

σχεδίων αντιπυρικής προστασίας σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και των 

πολεοδομικών τους συγκροτημάτων. 



Οι εγκαταλελειμμένες περιοχές αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς 

Παρακάτω παραθέτουμε πρόσφατη συνέντευξη του καθηγητή Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάμερ 

στην DW. Όπως τόνιζε, ο αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών δεν οφείλεται όμως μόνο 

στην κλιματική αλλαγή. 

Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά σε πολλά μέρη ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης φυγής από την ύπαιθρο με μοιραίες συνέπειες. 

Απαντώντας στο γιατί οι περιοχές που δεν φροντίζονται, αυξάνουν τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς, έλεγε:  

"Στα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία η αστυφιλία συνεχίζεται ακάθεκτη. Η νέα γενιά 

μετακομίζει στις πόλεις για να βρει δουλειά και καλύτερη ποιότητα ζωής εκεί. Με τους νέους 

να απομακρύνονται, οι αγροτικές περιοχές γερνάνε. Τα χωριά και οι παλιοί οικισμοί σιγά-

σιγά εξαφανίζονται. Αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακά πολύ εντατική χρήση της γης θα 

πάψει να υπάρχει εκεί. Στη γη που δεν καλλιεργείται, σταδιακά εμφανίζονται αγριόχορτα, 

θάμνοι, μεμονωμένα δέντρα και τέλος δάση, τα οποία παρέχουν στη φωτιά περισσότερη 

τροφή από τις εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές περιοχές ή βοσκότοπους. Εάν κάποιος 

θέλει να κάνει κάτι ενάντια στον κίνδυνο αύξησης των πυρκαγιών, θα πρέπει να εστίασει στη 

νότια Ευρώπη, στα μέτρα που αντισταθμίζουν την έξοδο από τις  αγροτικές περιοχές". 

Καμένη έκταση απο τις πρόσφατες φωτιές. EUROKINISSI 

Βοηθούν οι στοχευμένες αναδασώσεις; 

"Αυτό εξαρτάται πολύ από το πώς γίνεται η αναδάσωση. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, 

τα ταχέως αναπτυσσόμενα είδη δέντρων καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις για παραγωγή 

https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82/a-58806434
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χαρτοπολτού και ξύλου. Είναι πεύκα και ευκάλυπτος, τα οποία κινδυνεύουν ιδιαίτερα επειδή 

είναι πολύ εύφλεκτα, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ελαιώνες ή τις βελανιδιές. Στην 

Τουρκία, αναδασωμένες περιοχές με πεύκο καίγονται αυτή τη στιγμή. Οι πυρκαγιές σε αυτά 

τα δάση είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν. Με ισχυρούς, ξηρούς ανέμους είναι 

μερικές φορές αδύνατο να σταματήσει μια φωτιά". 

Τα φυσικά δάση κινδυνεύουν υπερβολικά 

Είναι τα "φυσικά" δάση πιο ανθεκτικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες και τη φωτιά; 

"Σε ένα ανέγγιχτο δάσος υπάρχει μεγάλη ποικιλία ιθαγενών φυτών και εντόμων αλλά και 

πολύ νεκρό ξύλο. Σε περίπτωση καύσωνα ή πυρκαγιών, ένα τέτοιο δάσος κινδυνεύει 

εξαιρετικά. Προκειμένου να καταστούν τα δάση λιγότερο ευαίσθητα στη φωτιά, θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η φωτιά να βρίσκει λιγότερη τροφή εκεί και επομένως να 

μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα. Αυτό είναι δυνατό πάνω απ όλα μέσω της εντατικής 

γεωργίας και της ελεγχόμενης βοσκής στα δάση" απαντά ο Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάμερ 

στη Deutsche Welle.  

Πώς πρέπει όμως να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα; 

"Μόλις βιώσαμε εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες εδώ στη Γερμανία. 

Επιπλέον, υπάρχουν ακραία φαινόμενα ισχυρών ανέμων, συμπεριλαμβανομένων των 

ανεμοστρόβιλων που δεν είχαμε ποτέ πριν ή μεγάλες εποχές ξηρασίας και πυρκαγιών. 

Φυσικά, όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στα δάση. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο 

πρέπει να αποχαιρετήσουμε την εικόνα που είχαμε για τα δάση, όταν κάποτε μπορούσαν να 

αναπτυχθούν σε ένα πολύ ισορροπημένο κλίμα, στο οποίο τέτοια ακραία φαινόμενα δεν 

εκδηλώνονταν ή εκδηλώνονταν σπάνια. Εάν στο μέλλον έχουμε γενικά κλιματολογικές 

συνθήκες όπως στη Μεσόγειο ή στις υποτροπικές περιοχές, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε τα 

δάση εκεί. Πώς είναι; Είναι εξίσου πυκνά, ψηλά και πλούσια σε βιομάζα όπως τα δάση 

ερυθρελάτης, ελάτης και της οξιάς μας; Οχι! Πρόκειται για ανοιχτά δάση με σχετικά λίγα 

δέντρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν περισσότερο έδαφος να αναπτυχθούν, περισσότερο 

νερό ενώ οι ρίζες τους απλώνονται πιο βαθιά. Κι αυτή η ανθεκτικότητα τα βοηθα απένανατι 

σε ακραίες ξηρασίες και ανέμους" κατέληγε ο καθηγητής. 

Το "κατηγορώ" Τσίπρα για το πόρισμα Γκολντάμερ 

Όπως έγραφε νωρίτερα το NEWS 24/7, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει στόχο να αναδείξει 

την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ενσωματώνει τις δοκιμασίες του 

παρελθόντος καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. 

Τις προηγούμενες ημέρες η αξιωματική αντιπολίτευση τήρησε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους 

εστιάζοντας στην ανάγκη της συστράτευσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. 

Βάση των προτάσεων του κόμματος αποτελεί σε κάθε περίπτωση το πόρισμα της επιτροπής 

που συστάθηκε το 2018 μετά την τραγωδία στο Μάτι. 

Σε αυτό στάθηκε ο Α. Τσίπρας κατά την εναρκτήρια ομιλία του. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας έκανε μια αναδρομή στο καλοκαίρι του 18. 

https://www.news247.gr/politiki/giati-den-epeise-kanenan-stin-antipoliteysi-i-sygnomi-toy-mitsotaki.9320048.html


Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ο καθηγητής Γκολντάμερ έθεσε ως προϋπόθεση να έχει τη 

συναίνεση και του τότε αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κου 

Μητσοτάκη, προκειμένου να είναι βέβαιος ότι δε θα ετοιμάσει κάτι που θα αμφισβητηθεί, ή 

δεν θα αξιοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, και πρόσθεσε: 

"Συμφώνησα, μαζί του. Και τελικά συμφώνησε και ο κος Μητσοτάκης. Τον Φλεβάρη του 19 

η Επιτροπή, μας παρέδωσε το πολυσέλιδο πόρισμά της. 

Το πόρισμα προέβλεπε την προετοιμασία μιας μεγάλη διοικητικής μεταρρύθμισης για την 

αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και την αντικατάσταση της 

"Πολιτικής Προστασίας", από μια σύγχρονη δομή, έναν Ενιαίο Φορέα διαχείρισης των 

έκτακτων αναγκών - με λειτουργική, επιχειρησιακή και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση 

με τα όσα ίσχυαν μέχρι τότε". 

"Αυτό" -όπως είπε ο κ.Τσίπρας- "ήταν ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης που κατέληξε στην 

πρόταση για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας", και 

κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ματαίωσε τελικά το σχέδιο, ενώ "αγνόησε το Νοέμβρη του 

19, το πλήρες σχέδιο με τη μορφή πρότασης νόμου, την οποία επίσης η κυβέρνηση της ΝΔ 

αγνόησε". 

Αναφέρθηκε στο "επιτελικό κράτος" το οποίο "στον πιο κρίσιμο τομέα που αφορά την 

ασφάλεια των πολιτών αποδείχτηκε ξεχαρβαλωμένο και ελάχιστα επιτελικό" και σημείωσε 

ότι εξακολουθούν να "υπάρχουν 45 συναρμόδιοι φορείς για τη πρόληψη μιας πυρκαγιάς 

καθώς και 17 φορείς και 6 υπουργεία για τη καταστολή". 

Καταλήγοντας στην εισήγησή του ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι "η επόμενη μέρα της επούλωσης 

των πληγών, της ανασυγκρότησης, και της θωράκισης της χώρας, είναι πολύ σοβαρή 

υπόθεση για να την αναλάβει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Που αποδείχτηκε βαθιά 

δυσλειτουργικό, αναποτελεσματικό και επικίνδυνο" και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό με 

αφορμή την χθεσινή του δήλωση, λέγοντας ότι "μίλησε σα να μη διδάχτηκε τίποτε από την 

τραγωδία. Οφείλει να σταματήσει με την άγονη προπαγάνδα να ρίχνει αλάτι στις πληγές του 

ελληνικού λαού". 

English Translation 

The ignored Goldammer Finding: What it said about the lack of coordination in fire prevention 

and response 

In 150 pages, the conclusion of the independent committee for the management of forest fires 

reflected in detail the current situation regarding the prevention and suppression of forest fires in 

Greece. Tsipras sharply criticized Mitsotaki for his non-implementation while he had committed 

himself in this direction. Christos Demetis 10 August 2021 14:54 

There has been a lot of talk in recent days about the conclusion of the professor of Fire Ecology 

at the University of Freiburg Johann Goldammer, which was reiterated in his proposals by the 

president of SYRIZA, Alexis Tsipras. The leader of the official opposition made a particularly 

harsh criticism of Mr. Mitsotakis, accusing him of ignoring the finding, the implementation of 

which is requested by the Union of Foresters of Civil Servants. 



By the order of Mr. Tsipras, the specific committee was set up under the professor and head of 

the World Fire Monitoring Center, Goldammer, after the tragedy of the fire in Mati. 

The conclusion was received and made public by the then Speaker of Parliament Nikos Voutsis. 

See here the whole conclusion 

The 150-page report typically stated that in the prevention of forest fires in our country, 45 co-

competent bodies participated, but without being able to communicate with each other. 

It is noted that the professor had met in July 19 'with the current Prime Minister, Kyriakos 

Mitsotakis. He himself stated at the time that this finding "is the blueprint for the steps we must 

follow". 

Lost in bureaucracy 

The conclusion mentions as important the fact that the Forest Service, which is formally in 

charge of the coordination role in the field of prevention, is unable to fully perform its tasks due 

to a legal gap. In the field of firefighting, the situation is a bit better, but there are also many 

agencies, seventeen in number, which belong to six different ministries and exercise 11 different 

responsibilities. According to the commission, there has been an increase in the number of forest 

fires and forest fires in Greece since the 1980s. It is reported that there has been an increase in 

the number of forest fires and burned forest areas in the country since the 1980s, reaching 

2,700,000 acres burned during the dramatic year of 2007 - about five times the average of the 

last forty years. . Also, from the statistics presented in the report, it appears that 75% of the 

burned areas are from fires that exceed 10,000 acres and correspond to 4% of the total fires, 

showing that there is clearly a problem of large forest fires. 

No prevention then and now 

Regarding the reasons for the aggravation of the problem, according to this finding, an important 

role is played by the increase of the amount of fuel, due to the abandonment of the countryside 

and the insufficient management of the forests due to the limited funds available, but also the 

unplanned, economic and regional development of many areas. In addition, there was an 

increase in the risk of fires occurring and spreading on the outskirts of urban areas, rural 

settlements, agricultural holdings and tourist areas. The events of the last decade, and in 

particular the catastrophic fire in Mati in July 2018, show that human safety and health, private 

and public goods, as well as critical infrastructure, are under the threat of such catastrophic fires, 

the report said. 



 

Something that was confirmed in the recent fires in Varybobi, Evia, Fokida and Peloponnese. 

Weaknesses in the area of effective prevention can be attributed, inter alia, to "the lack of a 

unified and common fire protection design, the absence of approved and documented local fire 

protection plans, the difficulty of adopting the use of modern technological tools and methods in 

business planning, in the anarchic and unplanned construction of forest areas and the creation of 

forest mixing zones of settlements around large urban and tourist centers, as well as in the 

occasional information, awareness and mobilization of citizens of the funds allocated for 

prevention in relation to the multiple funds spent for the suppression of fires". 

On the issue of repression, the committee's conclusion points out that "the increasing funds of 

the last twenty years have not led to a corresponding increase in the efficiency and effectiveness 

of the mechanism", while "the individual problems concern both forces and means (ground, air) 

, as well as the way the bodies cooperate with each other ".  

The report, however, makes it clear that the gaps go beyond planning and funding and extend to 

the education and business fronts. 

Experts say there is a lack of "professional" training for the staff involved, which is 

accompanied by excessive reliance on aerial firefighting. They also emphasize that the Fire 

Brigade applies to forest fires practices that are normally useful in urban fires. 



 

Suggestions 

The Committee had proposed that the state respond to wildfires "in a unified, integrated and 

coherent framework for forest and rural fire management, rather than with individual and 

unrelated services or actions for prevention or suppression." the prevention and suppression of 

fires, as well as the restoration of burned areas in a meaningful process in order to enhance the 

resilience of all factors that need to be protected (society, economy, environment).  

Addressing all the above issues should be the subject of a scientific, consulting and coordinating 

body for the systematic organization of the management of Forest and Rural Fires (ODIPY) at 

national level.  

This organization should operate in an executive and cooperative manner with the other 

competent bodies having an advisory, coordinating and executive role in matters of forest fire 

management in the country and the mission to plan, monitor and give momentum to the 

operational work of forest fire management and countryside ".  

The scientists of the report made it clear that "without such a mechanism it will not be possible 

to achieve, neither the continuous and substantial effort for prevention, nor the necessary climate 

and spirit of cooperation between the stakeholders". 

The proposals of the Goldammer finding for ODIPY 

- Creation of the National Forest and Rural Fire Management Plan that will include the 

unified and joint planning of fire management measures and actions at all levels of 

administration with the participation and cooperation of all stakeholders. 

- Review of the duration and start-end of the fire-fighting season according to available 

statistics and climate change forecasts. 



- Establishment of a scientifically based national forest fire risk assessment system.# 

- Balancing the relationship and streamlining spending between forest fire prevention and 

suppression. 

- Utilization of the use of all resources based on central planning and with emphasis on 

optimizing the efficiency of the forest firefighting system. 

- Conducting joint annual and periodic exercises between the involved services to 

familiarize participants with roles and procedures (in particular the rules of engagement), 

for educational purposes (in the context of certified training) and to assess the readiness of 

the bodies involved. 

- In cooperation with GGP (EYDEA), development of an integrated and joint forest and 

rural firefighting incident management system (NIMS / ICS) based on the principles of 

operational cooperation, the allocation and utilization of resources and capabilities 

(services) of all involved bodies. 

- Development of a central reporting system for daily readiness (fire period) of the involved 

bodies in matters of fire protection and a system for recording and mapping of funded 

prevention projects (eg local authorities). Informing and sensitizing the public in order to 

cultivate the perception of safety (from fires) and to strengthen the voluntary participation 

of citizens in the management cycle of forest and rural fires. 

In addition, some more suggestions of the conclusion were: 

- Prompt completion of the process of preparation and institutionalization of forest maps 

and the tariff list and revocation of the regulations included in the passed laws (L.4280 / 

2014 and L.4315 / 2014), which increase the intensity and number of uses allowed in 

Greek forests. 

- Immediate resolution of chronic problems and amendment of forest legislation regarding 

the change of land use of the areas designated as AD (forested fields) in the land registry, 

in order to reduce the continuity and the load of fuel. Amendment of the legislation 

regarding the licensing process for interventions in the natural vegetation within properties 

(plots, plots, etc.). 

- Contribution of the Local Authorities in the creation of a central and unified database of 

Integrated Information System (OIS) of Civil Protection with the means, tools and 

personnel of all involved bodies that are available for operational use in fire management. 

- Legislative regulation for the elaboration by the local authorities of integrated local fire 

protection plans at the level of the municipal district and their urban complexes. 

Abandoned areas increase the risk of fire 

Below is a recent interview with Professor Johann Georg Goldammer on DW. He stressed that 

the increased risk of forest fires is not only due to climate change.  

Especially in the Mediterranean region, the landscape has changed dramatically in many places 

as a result of the continued flight from the countryside with fatal consequences.  

Responding to why areas that are not cared for increase the risk of fire, he said: 

"In the Balkans, Greece and Turkey, the rural exodus continues unabated. The new generation 

moves to the cities to find work and a better quality of life there. With young people moving 

away, rural areas are aging. Villages and old settlements are slowly growing.  



This means that traditionally very intensive land use will cease to exist there. "If you want to do 

something about the risk of fires, you have to focus on southern Europe, on measures to offset 

the exit from rural areas." 

Do targeted reforestation help? 

"It depends a lot on how reforestation is done. In Portugal, for example, fast-growing tree 

species are grown on large areas for pulp and wood production. They are pine and eucalyptus, 

which are particularly endangered because they are highly flammable, unlike "Traditional olive 

groves or oaks. In Turkey, reforested areas with pine trees are burning at the moment. Fires in 

these forests are very difficult to fight. With strong, dry winds it is sometimes impossible to stop 

a fire." 

Natural forests are extremely endangered 

Are "natural" forests more resistant to extreme weather and fire? 

 "In an untouched forest there is a great variety of native plants and insects but also very dead 

wood. In case of heat or fire, such a forest is extremely endangered. In order to make the forests 

less sensitive to fire, they must be designed in such a way that "Fire can find less food there and 

therefore be easier to control. This is possible above all through intensive agriculture and 

controlled grazing in forests," Johann Georg Goldammer told Deutsche Welle. 

But how do we adapt to the new reality? 

"We have just experienced extremely heavy rains and floods here in Germany. In addition, there 

are extreme strong winds, including tornadoes we have never had before or long seasons of 

drought and fire. Of course, all of this has a direct impact on forests. That is why, for which we 

must say goodbye to the image we had of forests, when they could once have developed in a 

very balanced climate, in which such extreme phenomena did not occur or did not occur 

infrequently, then we have to look at the forests there.  

How are they? Are they as dense, high and rich in biomass as our spruce, fir and beech forests? 

No! These are open forests with relatively few trees. The result is that they have more soil to 

grow, more water while their roots extend deeper, and this resilience helps them with extreme 

droughts and winds "concluded the professor. 

I "blame" Tsipras for the Goldammer finding 

As NEWS 24/7 wrote earlier, the president of SYRIZA, aims to highlight the proposal of the 

official opposition that incorporates the trials of the past by submitting concrete proposals. In 

recent days, the official opposition has kept a very low profile, focusing on the need for 

mobilization in order to deal with the fires.  

The basis of the party's proposals is in any case the conclusion of the committee set up in 2018 

after the tragedy in Mati. 

This is what A. Tsipras stood for during his opening speech. Specifically, Mr. Tsipras made a 

flashback to the summer of 2018. 



According to Mr. Tsipras, Professor Goldammer set the condition of having the consent of the 

then leader of the Official Opposition, Mr. Mitsotakis, in order to be sure that he will not prepare 

something that will be challenged, or will not be used in case of change. government, and added:  

"I agreed with him. And finally Mr. Mitsotakis also agreed. On February 19, the Commission 

handed us its multi-page conclusion.  

The outcome foresaw the preparation of a major administrative reform for the reorganization of 

the emergency management system and the replacement of the "Civil Protection" with a modern 

structure, a Single Emergency Management Agency - with functional, operational and scientific 

upgrades, what was valid until then".  

"This" - as Mr. Tsipras said - "was a plan of radical reform that resulted in the proposal for the 

establishment of a National Authority for Civil Protection and Resilience", and accused the 

government of finally canceling the plan, while "ignoring November 19, the full draft in the 

form of a bill, which was also ignored by the ND government". 

He referred to the "staff state" which "in the most critical area concerning the safety of citizens 

proved to be rickety and minimally staffed" and noted that "there are still 45 co-competent 

bodies to prevent a fire as well as 17 bodies and 6 ministries for suppression". 

Concluding his speech, Mr. Tsipras said that "the next day of wound healing, reconstruction, and 

shielding of the country is a very serious matter for the so-called staff state to take over. It has 

proved to be deeply dysfunctional, ineffective and dangerous." and accused the prime minister 

on the occasion of his statement yesterday, saying that "he spoke as if he had not learned 

anything from the tragedy. He must stop using the barren propaganda to add salt to the wounds 

of the Greek people." 

 


