Δελτίο Τύπου
Συνάντηση Χρήστου Στυλιανίδη με την Υφυπουργό Εξωτερικών της
Γερμανίας – Ενίσχυση συνεργασίας για αντιμετώπιση συνεπειών
κλιματικής κρίσης
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022
Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, με την Υφυπουργό
Εξωτερικών της Γερμανίας, αρμόδια για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και το Κλίμα, Anna
Lührmann, παρουσία του Πρέσβη της Γερμανίας στη χώρα μας, Ernst Reichel.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών, τόσο διμερώς όσο και εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά στην
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συζητήθηκαν, επίσης, δυνατότητες
περαιτέρω συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών ενόψει και της άτυπης συνάντησης
των αρμοδίων Υπουργών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα
5 Σεπτεμβρίου, με θέμα την ενίσχυση της ετοιμότητας και της απόκρισης του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στις δασικές πυρκαγιές.
Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η Μεσόγειος, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, βρίσκεται
αντιμέτωπη με πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, οι συνέπειες των οποίων καθίστανται
διαρκώς δυσμενέστερες για τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία, αλλά και
πιο δύσκολα διαχειρίσιμες για τους εθνικούς μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική η ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στον ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και οι
καταστροφικές πλημμύρες με πολλά θύματα που έπληξαν πέρυσι τον ευρωπαϊκό
Βορρά, καταδεικνύουν ότι η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα
στην οποία καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε.
Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζουν, σημείωσε, οι δράσεις
πρόληψης, συμπληρώνοντας: «Αυτό είναι το νέο δόγμα του Υπουργείου μας κι αυτό
εφαρμόσαμε κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο – στοχευμένες δράσεις
πρόληψης, και ενίσχυση της ετοιμότητας/προετοιμασίας με σωστό συντονισμό
μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από
ολόκληρο τον Μηχανισμό – μια προσπάθεια που απέδωσε καρπούς».
Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Γερμανία έχουν αποδείξει
έμπρακτα πολλές φορές την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης
και στην αξία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU. Ο
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ίδιος σημείωσε ιδιαίτερα ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατώνμελών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, καθώς «η ουσιαστική ενίσχυσή του αποτελεί
το σημαντικότερο σύμβολο έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».
Από πλευράς της, η κα Lührmann σημείωσε ότι είναι απαραίτητο η Ευρώπη να
θωρακιστεί έναντι ακόμα πιο καταστροφικών μελλοντικών κινδύνων και απειλών,
καθώς και να θέσει τις βάσεις για μια νέα ολιστική στρατηγική με έμφαση στη
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών Αρχών.
Τέλος, ο κ. Στυλιανίδης, με την ευκαιρία της συνάντησης, ευχαρίστησε θερμά τη
γερμανική κυβέρνηση για την υποστήριξή της στην επιτυχημένη υλοποίηση του
προγράμματος προ-εγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών στη χώρα μας, φέτος το
καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι 16 Γερμανοί Πυροσβέστες συμμετείχαν στο πρόγραμμα
και εγκαταστάθηκαν στην Τρίπολη κατά τον μήνα Ιούλιο, προκειμένου να
συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Η
γερμανική αποστολή συμμετείχε ενεργά σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στην
Τζίβα Αρκαδίας και Κοκκάλα Λακωνίας, στην Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας, καθώς και
στα Κρέστενα Ηλείας.
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