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Δελτίο Τύπου 

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε 
από το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, με θέμα «Ελλάδα – Τουρκία στον 21ο 
αιώνα», το οποίο διεξήχθη την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρεταννία,  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Στο συνέδριο παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής 
κοινότητας και του πολιτικού κόσμου τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Τουρκία.   
 
Στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου, πρώην Υπουργός και 
Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ), τόνισε πως «στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η Τουρκία εξελίσσεται σε σημαντική 
περιφερειακή δύναμη» ενώ υπογράμμισε πως «η ραγδαία ανάπτυξη των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υποβοηθά τη βελτίωση των σχέσεων και 
στον πολιτικό τομέα». 

Τέλος, συμπλήρωσε «πως Ελλάδα έχει υποστηρίξει σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας, έχοντας την πεποίθηση πως η συνύπαρξή μας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων  και στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας σε όλους τους τομείς.» 

 Ο κ. Δημήτρης Δρούτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, τόνισε πως η «ελληνική 
στήριξη στην τουρκική ευρωπαϊκή προοπτική είναι ειλικρινής και βασίζεται σε αρχές και αξίες, 
χωρίς όμως την παραμικρή έκπτωση ως προς την υποχρέωση εκπλήρωσης όλων των κριτηρίων 
και προαπαιτούμενων». Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε «πως τα περί ειδικής ή προνομιακής σχέσης 
μειώνουν την επιρροή της Ευρώπης στην Τουρκία και θολώνουν το μήνυμά της παρόλα αυτά ο 
δρόμος προς την ένταξη είναι δύσβατος». 

Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος Υπεύθυνος Τομέα 
Εξωτερικής Πολιτικής της ΝΔ, ο οποίος σημείωσε πως «η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Τουρκίας, αρκεί να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως υπό-
ενταξη κράτος» και ο  κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ο οποίος έκανε 
πρόταση για «αμοιβαία μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων» υπογραμμίζοντας με 
έμφαση πως «και οι δύο χώρες βιώνουμε την οικονομική κρίση. Οι αμυντικές δαπάνες είναι 
δυσβάσταχτο βάρος. Έχουμε κάθε λόγο να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο με τις λιγότερες 
απώλειες». 
   
Στο συνέδριο εξετάστηκαν θέματα όπως η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η 
ευρωπαϊκή προ οπτική της Τουρκίας και η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο  
χωρών.   

Στη συζήτηση συμμετείχαν διπλωμάτες και επιχειρηματίες από τις δύο χώρες (μεταξύ άλλων 
ο κ. Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ. και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και ο κ. Ali Tuygan,  πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας), ενώ 
παρέμβαση έκανε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.     
 
Μεγάλος Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Εθνική Τράπεζα.Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η 
ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ,  ο  ΟΤΕ, η Ala p is, η Intra lo t, η Aeg ea n, η Ακτωρ, η S&B Βιο μηχανικά 
Ορυκτά,  και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 
 
Χορηγός Επικοινωνίας ήταν το περιοδικό The Bridge  
 


