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Σχέδιο προσφωνήσεως κ. Πρωθυπουργού σε γεύμα 
προς τιμήν του Προέδρου της Ουκρανίας

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς σας 
υποδεχόμαστε στην χώρα μας, μαζί με τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας σας, ως εκπροσώπους μίας φίλης 
χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει πατροπαράδοτους 
δεσμούς. Οι δεσμοί αυτοί ενισχύονται από την 
παρουσία στην χώρα σας χιλιάδων ομογενών μας - 
που ζουν, κυρίως, στην ιστορική Οδησσό και την 
Μαριούπολη- και συμβάλλουν δημιουργικά στην 
ανάπτυξή της. Είμαστε βέβαιοι, ότι η παρουσία αυτή 
θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να αποτελεί ισχυρή 
γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο 
λαούς μας.

Οι διμερείς μας σχέσεις μπορούν να 
χαρακτηρισθουν εξαιρετικές, αλλά, ασφαλώς, 
υπάρχουν δυνατότητες για να βελτιωθούν ακόμη 
περισσότερο. Και η σημερινή σας παρουσία εδώ 
εκφράζει την κοινή επιθυμία και πολιτική μας 
βούληση να προωθήσουμε περαιτέρω την μεταξύ μας 
πολύπλευρη συνεργασία.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι συζητήσεις που είχαμε υπήρξαν καρποφόρες, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από την υπογραφή 
της Συμφωνίας Φιλίας και Συνεργασίας, όσο και από 
σειρά επιμέρους συμφωνιών στον μορφωτικό, 
τουριστικό καθώς και στον τομέα των μεταφορών, 
που επίσης θα υπογραφούν.
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Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, του ΝΑΤΟ και της Δυτικοευρωπαϊκής 
Ενωσης, είναι χώρα βαθειά προσηλωμένη στις αρχές 
της ισότητας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής 
ακεραιότητος των κρατών, της μη επέμβασης στα 
εσωτερικά τους και στο σεβασμό των υφισταμένων 
συνόρων.

Οι παραπάνω αρχές, αποτελούν την βάση της 
εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και προσδιορίζουν 
και την στάση της στα ειδικοτέρου ενδιαφέροντος 
ζητήματα όπως το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις καθώς και οι σχέσεις με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Είμαι βέβαιος ότι οι αρχές αυτές συγκροτούν μία 
κοινή γραμμή πλεύσης και για τις δύο χώρες μας, 
γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
εποικοδομητική συνεργασία μας και στην διαμόρφωση 
του ευρωπαϊκού ορίζοντα.

Με τις σκέψεις αυτές και την πεποίθησή μου ότι 
μία νέα πορεία ανοίγεται μπροστά μας, βασιζόμενη 
σε κοινούς στόχους και ιδανικό, υψώνω το ποτήρι 
μου ευχόμενος σε εσάς προσωπικά υγεία και ευτυχία 
καθώς και στο φίλο ουκρανικό λαό κάθε πρόοδο και 
ευημερία.


