
Φίλες και φίλοι, 
 
 
 

Φέτος συμπληρώνονται 185 χρόνια από την έναρξη των 

Ελληνορωσικών διπλωματικών σχέσεων. Αλλά οι σχέσεις ανάμεσα στη 

Ρωσία και τον Ελληνισμό πάνε πολύ πιο μακριά και πολύ πιο πίσω. 
Ξεπερνούν τα χίλια χρόνια! 
 Και όταν μετράς τη σχέση σου με ένα λαό, όχι με χρόνια, όχι με 
δεκαετίες, αλλά με πολλούς αιώνες, τότε οι όποιες πρόσκαιρες 
δυσκολίες υπήρξαν κατά καιρούς, μοιάζουν ασήμαντες. 
 Τους λαούς τους συνδέουν, συνήθως, δύο ειδών δεσμοί: Δεσμοί 

συμφέροντος και δεσμοί Πολιτισμού. Οι δεσμοί συμφέροντος είναι 
ισχυροί, αλλά ευμετάβλητοι. Οι δεσμοί Πολιτισμού, όμως, είναι 
ακατάλυτοι! Γιατί ο Πολιτισμός καθορίζει την ταυτότητα κάθε λαού. Και 
κοινές πολιτιστικές ρίζες αποδεικνύονται πάντα ισχυρότερες απ’ 
οποιαδήποτε εφήμερη διάσταση συμφερόντων. Το τι θέλουμε, αλλάζει 
συνεχώς. Το ποιοι είμαστε, όμως, δεν αλλάζει εύκολα… 

 Ο ισχυρότερος δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας είναι ο 
πολιτιστικός δεσμός: η Ορθοδοξία! Και για τους δυο μας, δεν αφορά 
μόνο την Πίστη μας, αλλά και την Ψυχή μας… 
 Μας συνδέει ακόμα η Ιστορία: Ακολουθήσαμε διαφορετικές 
διαδρομές. Αλλά και οι δυο λαοί πάλεψαν για την Ελευθερία τους με το 
ίδιο πείσμα, γνώρισαν παρόμοιες συμφορές από τους ίδιους τύραννους 

και βγήκαν νικητές στους ίδιους αγώνες. Κι αυτό μας συνδέει ακόμα 
περισσότερο… 
 Είμαστε και διαφορετικοί σε πολλά πράγματα. Αλλά, αν λάβει 
κανείς υπόψη τους ισχυρούς δεσμούς μας, οι διαφορές ανάμεσά μας, 
δημιουργούν συμπληρωματικότητα, όχι ανταγωνισμούς. 
 Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέρος της Ενωμένης Ευρώπης και 

θεωρεί τη Ρωσία ευρωπαϊκή δύναμη και αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 
  Θέλουμε μια σύγχρονη Ρωσία, μια αναπτυξιακή και ευημερούσα 
Ρωσία, μια δημοκρατική Ρωσία να παίζει το ρόλο που της αντιστοιχεί στη 
σταθερότητα και στην ασφάλεια του κόσμου. Κι αυτό το διακηρύσσουμε 
σε κάθε ευκαιρία και προς κάθε κατεύθυνση… Και είμαστε βέβαιοι ότι 

και η Ρωσία θέλει μια σταθερή και ευημερούσα Ελλάδα να παίζει το 
ρόλο που της αντιστοιχεί στη σταθερότητα και την ασφάλεια της τόσο 
κρίσιμης περιοχής μας. 
 Πέρα από τον Πολιτισμό και την Ιστορία μας, λοιπόν, μας 
συνδέουν και κοινά συμφέροντα για το σήμερα και το αύριο. Η 



συνεργασία μας έχει αρχίσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει 
προχωρήσει όσο θα θέλαμε και όσο θα ’πρεπε. Τα περιθώρια 
συνεργασίας στην Οικονομία, στις επενδύσεις, στην Ενέργεια, στον 
Τουρισμό, στην Έρευνα και την Τεχνολογία είναι πολύ μεγάλα. 

 Τα 185 χρόνια διπλωματικών σχέσεων είναι πολύτιμη 
κληρονομιά. Είμαι βέβαιος πως σύντομα, όταν θα συμπληρώνουμε και 
θα γιορτάζουμε δύο αιώνες διπλωματικών σχέσεων, θα έχει σημειωθεί 
μεγάλη πρόοδος σε όλα όσα μένουν ακόμα να γίνουν. 
  Αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό 
επιθυμούν οι λαοί μας. Είμαι βέβαιος ότι αυτό επιθυμεί και η Ρωσική 

πολιτική ηγεσία. Είναι κάτι, λοιπόν, που και το μπορούμε και θα το 
πετύχουμε. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 

Αντώνης Σαμαράς 

Πρωθυπουργός   
    


