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Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου που 
συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, το Ελληνικό Κέντρο 
Ευρωπαϊκών Μελετών και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα 
“Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση και Προοπτικές», το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.  
   
Στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου, πρώην Υπουργός και 
Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ), τόνισε πως  η 
σημερινή οικονομική κρίση είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τις πιο αδύναμες οικονομίες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι περισσότερες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. 
Παράλληλα έδωσε έμφαση στην εξέλιξη της περιοχής σε ένα ενεργειακό διηπειρωτικό κόμβο 
που αναβαθμίζει τη γεωπολιτική σημασία της και την καθιστά πόλο έλξης διεθνών 
κεφαλαίων Στο πλαίσιο αυτό, οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί στο αμέσως επόμενο 
διάστημα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού και περιχαράκωσης σε στείρες 
θέσεις και πολιτικές του παρελθόντος.  
   
Ο κ. Δημήτρης Δρούτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, τόνισε πως για την 
Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2014, που 
αποτελεί πολιτικό ορόσημο καθώς συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την έναρξη του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, έκανε 
σαφές πως η ελληνική κυβέρνηση θα αποδεχτεί ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό για 
κάθε χρήση. Η επίλυση του ζητήματος της ονο μασίας, όπως υπο γράμμισε, συνιστά 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας στους θεσμούς της Ε.Ε. .  
   
Ο κ. Σπύρος Κουβέλης, Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η πρωτοβουλία της 
ελληνικής κυβέρνησης για ένα νέο Οδικό Χάρτη ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., 
έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τις χώρες στη προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και 
στην επίλυση των ανοικτών τους ζητημάτων, για την εκπλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού 
οράματος.  
   
Ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στους ευρω-
ατλαντικούς θεσμούς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως στη δυτική Βαλκανική κρίνεται η 
τύχη και η χρησιμότητα του ίδιου του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
    

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, βο υλευτής της ΝΔ και πρώην Υπο υργό ς Ανάπτυξης, 
σκιαγράφησε τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων, μέσα 
σε ένα ασταθές ο ικονομικά περιβάλλον, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή των αγωγών που έχει σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση.  

 
Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων και στις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό 
ρόλο.   
 
Χορηγο ί το υ Συνεδρίο υ ήταν η Εθνική Τράπεζα, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ, ο  ΟΤΕ και το 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία  
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