
ΕΛΛΗΝΟΡΩΙΚΟ ΥΝΔΕΜΟ 

 

Ο Ελλθνορωςικόσ φνδεςμοσ πλθροφορεί τα μζλθ και τουσ φίλουσ του ότι τα Τπουργεία 

Εξωτερικϊν Ελλάδασ και Ρωςίασ οργανϊνουν υνζδριο για τθν Ευρωπαϊκι Αςφάλεια, ςτην 

Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βας. Αλεξάνδρου 2), τη 17η Μαϊου 2011 με θζμα "Η 

πολιτικο-ςτρατιωτική διάςταςη τησ Ευρωπαϊκήσ Αςφάλειασ: Προτάςεισ και Προοπτικζσ". 

Σο υνζδριο κα διεξαχκεί ςτα αγγλικά (με μετάφραςθ ςτα ελλθνικά) και κα είναι ανοικτό 

ςτο κοινό. Σισ εργαςίεσ του υνεδρίου κα κθρφξουν με ομιλίεσ τουσ ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν 

τθσ Ελλάδασ, κ. Δροφτςασ και ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Ρωςίασ 

(υπεφκυνοσ για Ευρωπαϊκά Θζματα), κ. Grushko. Σο πρόγραμμα των ομιλθτϊν (ωσ ςυνθμμ.) 

περιλαμβάνει επίςθσ πολιτικοφσ, διπλωμάτεσ, ςτρατιωτικοφσ και ερευνθτζσ, με εκτεταμζνθ 

εμπειρία ςε κζματα Ευρωπαϊκισ Αςφάλειασ, από τθν Ελλάδα, τθν Ρωςία και άλλεσ χϊρεσ. 

 

Η διοργάνωςθ του εν λόγω υνεδρίου λαμβάνει χϊρα ςε μία περίοδο με ιδιαίτερα 

ενδιαφζρουςεσ εξελίξεισ ςτον πολιτικο-ςτρατιωτικό τομζα (ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ ΝΑΣΟ-

Ρωςίασ και ΗΠΑ-Ρωςίασ, ςφναψθ νζασ υνκικθσ START, υιοκζτθςθ Νζου τρατθγικοφ 

Δόγματοσ ΝΑΣΟ, ανάπτυξθ αντιπυραυλικισ άμυνασ, κρίςθ τθσ υνκικθσ CFE και 

διαπραγματεφςεισ για νζο πλαίςιο ελζγχου ςυμβατικϊν εξοπλιςμϊν ςτθν Ευρϊπθ, 

Πρόταςθ Medvedev για ςφναψθ υνκικθσ Ευρωπαϊκισ Αςφάλειασ, Διαδικαςία Κζρκυρασ 

για τθν Ευρωπαϊκι Αςφάλεια, διαπραγματεφςεισ για τθν ανακεϊρθςθ των Μζτρων 

Οικοδόμθςθσ Εμπιςτοςφνθσ και Αςφάλειασ του Κειμζνου Βιζννθσ του ΟΑΕ). Επίςθσ 

ςθμαντικζσ είναι και οι εξελίξεισ όςον αφορά ςτισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ (Λιβφθ, 

Αφγανιςτάν, επιχειριςεισ κατά τθσ τρομοκρατίασ και κατά τθσ πειρατείασ) και- ωσ ζνα 

βακμό- ςτισ παρατεταμζνεσ ςυγκροφςεισ (Μολδαβία, Νότιοσ Καφκαςοσ). Ο διάλογοσ επί 

των ανωτζρω κεμάτων αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα γόνιμοσ, τόςο λόγω τθσ 

επικαιρότθτασ, όςο και επειδι κα υπάρξει ανταλλαγι απόψεων μεταξφ ειδικϊν με 

διαφορετικζσ αφετθρίεσ και οπτικζσ. 

 

θμειϊνεται ότι είναι θ πρϊτθ φορά που ςυνδιοργανϊνεται υνζδριο για τθν Ευρωπαϊκι 

Αςφάλεια από δφο Τπουργεία Εξωτερικϊν. το πλαίςιο αυτό, πζραν τθσ ςθμαντικισ 

ςυμβολισ που κα ζχει το υνζδριο για τθν προϊκθςθ τθσ Δθμόςιασ Διπλωματίασ, ζνασ από 

τουσ κφριουσ ςτόχουσ του είναι θ διεξαγωγι ευρφτερθσ ςυηιτθςθσ για τον ρόλο που 

διαδραματίηουν θ Ελλάσ και θ Ρωςία ςτθν Ευρωπαϊκι Αςφάλεια. 

 

Ο φνδεςμοσ ςυνιςτά ςτα μζλθ και ςτουσ φίλουσ τθν παρακολοφκθςθ του άκρωσ 

ενδιαφζροντοσ υνεδρίου, ςτο οποίο κα μιλιςουν κορυφαίοι εμπειρογνϊμονεσ, πολιτικοί, 

διπλωματικοί και άλλοι παράγοντεσ από τθ Ρωςικι Ομοςπονδία, οι οποίοι για πρϊτθ φορά 

ςυμμετζχουν ςε παρόμοιο υνζδριο ςτθν Ακινα. 


