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ΣΗΜΙΤΗΣ: Έχουμε σήμερα προσκεκλημένο μας, εδώ στην Ελλάδα, τον Πρόεδρο 

του Ουζμπεκιστάν κ.Καρίμοφ,

Το Ουζμπεκιστάν μοιάζει πολύ μακριά και ίσως μερικοί αναρωτηθούν ποιά είναι η 

σχέση μας με αυτό το χώρο. Όμως, όσοι έχουμε ζήσει τον εμφύλιο πόλεμο και τη 

μετεμφυλιακή εποχή, ξέρουμε την Τασκένδη. Και όσοι έχουν κάπως εντρυφήσει 

στην ελληνική ιστορία, ξέρουμε ότι η Βακτριανή, η οποία βρίσκεται στο χώρο του 

Ουζμπεκιστάν, ήταν ένα από τα βασίλεια της μεταλεξανδρινής εποχής, βασίλεια 

τα οποία κράτησαν ψηλά για πάρα-πάρα πολλά χρόνια, εκατονταετίες, τη σημαία 

του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνισμού στην Ασία.

Ο κόσμος αλλάζει. Και είναι χρέος και οφειλή της χώρας να αναπτύξει τις σχέσεις 

της σε κάθε κατεύθυνση. Πρέπει και με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να έχουμε 

εμπορικές, οικονομικές, αλλά και φιλικές σχέσεις, μορφωτικές, πολιτιστικές, 

τουριστικές, σχέσεις που αφορούν τις μεταφορές, για να μπορέσει η Ελλάδα να 

είναι το επίκεντρο των δικτύων, τα οποία θα ενώνουν την Ανατολή με τη Δύση.

Γι’ αυτό, η επίσκεψη του Προέδρου του Ουζμπεκιστάν έχει ιδιαίτερη σημασία για 

μας. Πιστοποιεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να παίξουμε ένα ρόλο σ’ όλο το 

χώρο, ο οποίος εκτείνεται από τη Μεσόγειο προς την Κεντρική Ασία.

Υπογράψαμε σήμερα με τον Πρόεδρο μία σειρά από συμφωνίες:

- Τη συμφωνία φιλίας και συνεργασίας.

- Το πρωτόκολλο συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

- Τη συμφωνία οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας.



- Τη συμφωνία προώθησης και προστασίας των επενδύσεων.

- Τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Και επίσης

- Συμφωνίες για την τουριστική και μορφωτική συνεργασία.

Όλες αυτές οι συμφωνίες θέτουν το νομικό πλαίσιο για τη δυνατή στενότερη 

συνεργασία στο μέλλον.

Θέλω κυρίως να τονίσω ότι στη συμφωνία φιλίας και συνεργασίας καθιερώνουμε 

και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ισχύσουν μεταξύ μας αρχές, όπως ο σεβασμός 

του Διεθνούς Δικαίου, η μη χρήση βίας, η μη απειλή χρήσης βίας, ο σεβασμός της 

εδαφικής ακεραιότητας, ο σεβασμός της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και 

των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υπόλοιπες συμφωνίες προβλέπουν ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, τη στενή 

επαφή των υπουργείων και των οργανισμών, ώστε να αναπτύξουμε βαθμιαία τις 

σχέσεις.

Η επίσκεψη αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στην πολιτική την οποία θέλουμε να 

ακολουθήσουμε, η Ελλάδα να έχει και προς τα Ανατολικά, η Ελλάδα να έχει και σε 

άλλους χώρους από τους παραδοσιακούς χώρους που είχε μετά τον β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, σχέσεις, να έχει παρουσία, να μπορεί να συμμετάσχει με την 

οικονομία της και τις επιχειρήσεις της στην ανάπτυξη αυτών των χωρών. 

(Ανεπίσημη μετάφραση)

ΚΑΡΙΜΟΦ: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη φιλοξενία που μας επιφυλάξατε στην Ελλάδα, 

στην Αθήνα.

Πράγματι, όπως προανέφερε ο κ.Πρωθυπουργός, η κοινή ιστορία μας έχει 

αρχαίες ρίζες. Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ήδη από τον 5ο π.Χ. 

αιώνα, στην περιοχή του σημερινού Ουζμπεκιστάν, υπήρχε το ελληνιστικό 

Βακτριανό κράτος, το Βακτριανό βασίλειο, γεγονός που αποδεικνύει τη 

μακραίωνα ιστορία των μεταξύ μας σχέσεων. Πολλά ιστορικά μνημεία και πολλά 

μέρη στην περιοχή μας υπενθυμίζουν τη μεγάλη εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου 

τον 4ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή μας.

Η σύγχρονη ιστορία μας δείχνει ότι υπάρχουν και άλλες στιγμές, στις οποίες 

Έλληνες και Ουζμπέκοι βρέθηκαν μαζί. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, 

δεκάδες χιλιάδες Έλληνες βρήκαν καταφύγιο στη χώρα μας. Ελπίζω ότι κατά τον



επαναπατρισμό τους θα συνοδεύουν με καλές σκέψεις και καλές αναμνήσεις τον 

τόπο που τους φιλοξένησε τόσα χρόνια.

Μέχρι σήμερα δέκα χιλιάδες Έλληνες εξακολουθούν να παραμένουν στο 

Ουζμπεκιστάν και πιστεύω ότι αισθάνονται πως είναι ισότιμοι πολίτες της χώρας 

μας, του Ουζμπεκιστάν.

Πραγματοποιήθηκαν γόνιμες και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τον 

Έλληνα Πρωθυπουργό και με μέλη της κυβερνήσεως.

Πριν από μία ώρα περίπου είχαμε συνάντηση και με τον κ.Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, με τον οποίο είχαμε επίσης γόνιμη συζήτηση.

Οι συζητήσεις μας αναφέρθηκαν στις διμερείς σχέσεις, στα περιφερειακά 

προβλήματα και στα προβλήματα της συνεργασίας μας σε διεθνές επίπεδο.

Εάν επιχειρήσω συνοπτικά να συνάγω κάποιο πόρισμα από αυτή την επίσκεψη 

και τις διαπραγματεύσεις, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για 

το γεγονός ότι είμαι πεπεισμένος πως οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και 

Ουζμπεκιστάν έχουν όλες τις προϋποθέσεις, έχουν όλα τα θεμέλια προς 

εμβάθυνση και διεύρυνσή τους.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ήθελα, για άλλη μια φορά, να επισημάνω ότι στις 

μεταξύ μας σχέσεις, εκ των πραγμάτων, δεν υφίστανται ζητήματα επί των οποίων 

θα μπορούσε να παρατηρηθεί διάσταση απόψεων.

Το Ουζμπεκιστάν ενδιαφέρεται για την εμβάθυνση των σχέσεων τόσο σε διμερές 

επίπεδο όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Ουζμπεκιστάν έχει υπογράψει συμφωνία 

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας 

βλέπουμε και την εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα.

Θα ήθελα να επισημάνω τον ιδιαίτερο ρόλο και το ειδικό βάρος της Ελλάδος στα 

Βαλκάνια, αλλά και στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να επισημάνω επίσης, την κεντρική θέση του Ουζμπεκιστάν στην 

περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας θα 

μπορούσε να αξιοποιήσει τις συγκοινωνίες των δύο χωρών προς αμοιβαίο 

όφελος.



Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας επί των οποίων θα μπορούσαν 

εκατέρωθεν οι επιχειρηματίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες:

- Πρόκειται, κατ’ εξοχήν, για την αγροτική οικονομία και την επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων.

- Πρόκειται για την υφαντουργία και την ελαφρά βιομηχανία.

- Πρόκειται για την ηλεκτροτεχνία, τις μηχανοκατασκευές.

- Πρόκειται, επίσης, για ζητήματα που αφορούν τη μηχανοργάνωση και τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

- Πρόκειται για την τραπεζική συνεργασία και για τις σχέσεις οι οποίες πρέπει να 

αναπτυχθούν μεταξύ της Εθνικής Τραπέζης του Ουζμπεκιστάν και της Εθνικής 

Τραπέζης της Ελλάδος.

- Πρόκειται για ζητήματα μεταφορών, συγκοινωνιών και τουρισμού, τα οποία 

εξίσου ενδιαφέρουν την Ελλάδα και το Ουζμπεκιστάν.

Γενικεύοντας, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία σ’ 

αυτή την επίσκεψή μας. Και το νομικό θεμέλιο το οποίο συγκροτείται με την 

υπογραφή των επτά (7) συμφωνιών που προαναφέρθηκαν, (συμφωνίες φιλίας 

και συνεργασίας, αποφυγής διπλής φορολογίας, οικονομικής-τεχνολογικής 

συνεργασίας, εκπαιδευτική, τουριστική και πολιτιστική συμφωνία, καθώς και η 

συμφωνία επιμόρφωσης στελεχών), θα αποτελέσει ένα καλό εφαλτήριο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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