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Ελλάδας-ΗΠΑ
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021
Για πρώτη φορά, στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ περιλαμβάνεται η
συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση στην
πρόληψη, την ετοιμότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας,
συμπεριλαμβανομένης της πυροπροστασίας. Επιβεβαιώνεται έτσι η σημασία της
διεθνούς συνεργασίας στο ζήτημα της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ενώ η
χώρα μας αποκτά έναν σημαντικό στρατηγικό εταίρο με τεχνογνωσία αιχμής στα
θέματα αυτά.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου που
ολοκληρώθηκε χθες στην Ουάσινγκτων υπό τους Υπουργούς Εξωτερικών, Νίκο
Δένδια και Antony J. Blinken, επισφραγίστηκε η κοινή δέσμευση για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των ομόλογων υπηρεσιών των δύο χωρών, ενώ συμφωνήθηκαν
εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Με απόφαση του
Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, ομάδα
στελεχών του Υπουργείου μετέβη στην Ουάσινγκτων, όπου είχε συνομιλίες με
στελέχη της αμερικανικής υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών (Federal Emergency
Management Agency – FEMA) και ανώτερους αξιωματούχους, ενώ συμφωνήθηκε η
συνέχιση των συνομιλιών σε επίπεδο ομάδων εργασίας. Επιπλέον, προγραμματίζεται
σε μεταγενέστερο χρόνο, μετάβαση του κ. Στυλιανίδη στις ΗΠΑ για περαιτέρω
επαφές.
Από ελληνικής πλευράς, υπογραμμίστηκε η σημασία μακροπρόθεσμων
προγραμμάτων συνεργασίας για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, με έμφαση σε δράσεις αντιδιαβρωτικής
προστασίας και αναδάσωσης.
Στο πλαίσιο των συνομιλιών, η Ελλάδα ευχαρίστησε θερμά τις ΗΠΑ για τη συνδρομή
τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του καλοκαιριού, καθώς υπενθυμίζεται ότι
οι ΗΠΑ διέθεσαν ένα αεροσκάφος επιτήρησης P-8 Poseidon. Επιπλέον,
συμφωνήθηκε να μεταβεί στη χώρα μας ομάδα ειδικών από τις ΗΠΑ για παροχή
τεχνογνωσίας σχετικά με την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.
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Παρατίθεται το απόσπασμα του Κοινού Ανακοινωθέντος 3ου Στρατηγικού Διαλόγου
Ελλάδας-ΗΠΑ:
Humanitarian Challenges and Disaster Preparedness
Greece and the United States acknowledged the long-term challenges posed by
climate change, particularly the recent wildfires across the Mediterranean region, and
committed to establishing a new Strategic Dialogue pillar on Humanitarian Challenges
and Disaster Preparedness. Greece highlighted its resolve to confront these challenges
by showcasing the creation of its new Ministry on Climate and Civil Protection. Greece
and the United States underscored their commitment to develop stronger ties between
their respective agencies responsible for disaster prevention-preparedness and
resilience building, including wildfire response and recovery. Greece thanked the U.S.
for providing a P-8 Poseidon aircraft to assist Greece in fighting historic wildfires and
welcomes a U.S. assessment team which is on the ground in Greece to assist in postfire recovery. Greece expressed interest in capacity building related to fire suppression
and organizational disaster management to tackle acute crises. Over the longer-term,
Greece emphasized the importance of soil stabilization, erosion control, and
reforestation. Greece and the United States discussed the importance of an
implementation plan for future training and agreed to begin working level
consultations.
Το πλήρες κείμενο του Κοινού Ανακοινωθέντος είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/joint-statement-onthird-greece-united-states-strategic-dialogue-october-14-2021.html
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