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A.E. Κυρία  Αικατερίνη Σακελαροπούλου 

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Αθήνα 

Αξιότιμη Kυρία Πρόεδρε, 

Με αφορμή την 25 Μαρτίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, και την επέτειο 

των 200 ετών της ελληνικής ελευθερίας που γιορτάζετε, Σας απευθύνω εκ μέρους των πολιτών 

του Μαυροβουνίου και εμού προσωπικώς, τα πιο εγκάρδια συγχαρητήρια και τις θερμότερες 

ευχές για την περαιτέρω πρόοδο της χώρας Σας και την  ευημερία του ελληνικού λαού.  

Αποδέχομαι ευχαρίστως την πρόσκλησή Σας και το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή και μοναδική 

ευκαιρία να απευθύνω από κοινού μαζί  μήνυμα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας στους 

φίλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.  

Το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα τηρούν παραδοσιακές φιλικές σχέσεις. Εφέτος, οι χώρες μας 

εορτάζουν 140 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων,  όταν η Ελλάδα, μεταξύ των 

πρώτων χωρών, διαπίστευσε στην βασιλική αυλή του Τσέτινιε, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, ως 

διπλωματικό εκπρόσωπο, στις 4 Ιανουαρίου 1881. 

 Πιστεύω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε σημαντικά γεγονότα και 

προσωπικότητες της κοινής μας ιστορίας. Ένας από τους πιο διάσημους είναι βεβαίως ο 

εξαιρετικός αγωνιστής, ο Έλληνας εθνικός ήρωας και στρατηγός  Vaso Brajović, ο οποίος  

αναγνωρίζεται στη χώρα σας ως Βάσος Μαυροβουνιώτης. Συμμετείχε στον πόλεμο για την 

απελευθέρωση της Ελλάδας, και αποτελεί, σήμερα, αιώνιο σύμβολο του άθραυστης  

μαυροβουνιακής - ελληνικής φιλίας. Το θάρρος του, οι στρατιωτικές και ανθρώπινες αρετές 

του, καθώς και η αφοσίωσή του στην ελευθερία, εξακολουθούν να αποτελούν σύμβολα των 

υψηλότερων αξιών και της αιώνιας επιθυμίας του μαυροβουνιακού και του ελληνικού λαού να 

διαφυλάσσουν  και να υπερασπίζονται  την ελευθερία και την ανεξαρτησία. 

Αλλά και αργότερα, στη ζοφερή ιστορία των Βαλκανίων και της Ευρώπης, οι χώρες μας 

μοιράστηκαν πολλές κοινές αποστολές, όπως στην Κρήτη το 1897, όταν η απόφαση των 

Μεγάλων Δυνάμεων ανέθεσε τον ειρηνευτικό ρόλο στο Μαυροβούνιο, και ένας από τους 

γιους του Βάσου Μαυροβουνιώτη  ηγείτο των ελληνικών στρατευμάτων. 

Σήμερα, 140 χρόνια από την σύναψη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Μαυροβουνίου και 

Ελλάδας, και 200 χρόνια από την ηρωική Ελληνική Επανάσταση, η οποία ενέπνευσε πολλά 



βαλκανικά έθνη να επιτύχουν το εθνικό τους όνειρο και να αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση, το 

Μαυροβούνιο και η Ελλάδα συμμετέχουν ως μέλη στην πιο ανεπτυγμένη κοινότητα 

Δημοκρατιών, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

Η συνεργασία μας αναπτύσσεται συνεχώς και εμβαθύνει σε πολλούς τομείς, με σημαντικές 

δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση των διακρατικών δεσμών.  Ο πολιτικός διάλογος στο 

υψηλότατο επίπεδο  δίνει  ισχυρή ώθηση, καθώς και  εμπιστοσύνη και ασφάλεια, που, μεταξύ 

άλλων, επιβεβαιώνονται από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα προστασίας του 

εναέριου χώρου του Μαυροβουνίου. Ομοίως, πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η 

πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της περιοχής, στην οποία σήμερα προηγείται το 

Μαυροβούνιο, ξεκίνησε με την Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, κατά τη διάρκεια 

της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, η συνεργασία και η αλληλεγγύη παραμένουν ο μόνος 

τρόπος για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και να ανακάμψουμε μαζί. Πιστεύω ότι ο 

εμβολιασμός  που άρχισε σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της κοινής αγωνίας που 

υποδούλωσε τον κόσμο και έθεσε την ελευθερία μας σε νέες δοκιμές.  

Συγχαίρω για άλλη μια φορά τη φίλη Ελλάδα για την Ημέρα της Ανεξαρτησία της, με επιθυμία 

να συνεχίσει στο δρόμο της σταθερής ανάπτυξης και να θέσει την σφραγίδα της στην 

ανάπτυξη και τη σταθερότητα των Βαλκανίων, και τη διαμόρφωση του κοινού μας 

ευρωπαϊκού μέλλοντος.  

Ανυπομονώ για τις προσεχείς συναντήσεις μας και τη συνέχιση της συνεργασίας. 

Σας παρακαλώ να δεχθείτε τις διαβεβαιώσεις της εξόχου υπολήψεώς μου και τους εγκάρδιους 

χαιρετισμούς.  

 

         Μίλο Τζουκάνοβιτς 


