
Атина: Вучић и Мицотакис потписали Заједничку декларацију о успостављању стратешког партнерства Србије и Грчке
среда, 11 децембар 2019 14:15

АТИНА - Председник Србије Александар Вучић и премијер Грчке Киријакос Мицотакис
потписали су данас у Атини Заједничку декларацију о успостављању стратешког
партнерства две земље.

  

Декларација подразумева низ заједничких ставова у вези са најважнијим питањима,
међусобном подршком око најважнијих питања за обе земље и читавим низом других
општих политичких ставова који се тичу пријатељских и стратешких односа две земље.

  

  

Осим Декларације, министар спољних послова Грчке Никос Дендијас и српски министар
просвете Младен Шарчевић потписали су Програм сарадње две владе у области
образовања, науке и технолошког развоја за период од 2020. до 2022. године.
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Вучић је навео да је важно да Декларација обухвата економску сарадњу, али и сарадњу
у сфери безбедности, као и научно-образовну сарадњу.

  

Он је рекао да је посебно срећан данас што је као председник Србије гост премијера
Мицотакиса, чија је породица увек била пријатељ Срба.

  

"Ми имамо посебно сећање на целу фамилију Мицотакис и увек сте били велики
пријатељи Срба и Србије. Никада то не заборављамо и са посебним поштовањем се,
између осталог, према вама тако односимо", рекао је Вучић.

  

Председник је поновио да су Србија и Грчка пријатељске земље и да се два народа тако
и осећају.

  

Вучић је рекао да је од великог значаја пруга Београд-Солун.

  

"Имали бисмо још важних питања око постизања либерализације у билатералним
транзитним везама. Знамо да је потпуна либерализација најбоља за нас, али да постоје
одређене потешкоће", рекао је Вучић.

  

Он је поновио да ће Србија данас и увек подржавати територијални интегритет Грчке,
на копну и на мору, те додао да је Србија спремна и као пријатељ, а не само као неко ко
се налази на европском путу, да помогне у смештају одређеног броја мигрантске деце
без родитеља.

  

"Такође, на сваком месту, у свим међународним организацијама истицаћемо неопходност
повратка отетих ствари културе са Акропоља Грчкој. У томе ћете имати увек глас
Србије, не само тајно, већ о томе говорим јавно и на сваком месту", поручио је Вучић.

  

Председник је захвалио на подршци Грчке интегритету Србије, међународном праву у
вези са Косовом и Метохијом, као и на залагању да се укину таксе.
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"Друга ствар која од огромног значаја за нас и молим вас да нам додатно помогнете
својим гласом веома угледног државника унутар ЕУ на бржем путу Србије ка учлањењу
у Унију. Били бисмо веома захвални. И ЕУ би добила веома одговорног члана, а Грчка
пријатеља", рекао је Вучић.

  

Грчки премијер Киријакос Мицотакис изразио је уверење да ће данашњи састанак
поставити снажан темељ за даљу сарадњу две земље.

  

"Грчка ће бити стабилан савезник на тешком путу који сте изабрали", поручио је
Мицотакис.

  Другог дана посете Грчкој, Александар Вучић се састао са Киријакосом
Мицотакисом   

АТИНА - Председник Србије Александар Вучић састао се данас, другог дана посете
Грчкој, са премијером те земље Киријакосом Мицотакисом, са којим га веже
дугогодишње познатнство, блиски лични и међупартијски односи.

  Вучић и Мицотакис најпре ће имати билатерални састанак, након којег ће
копредседавати трећој седници Високог савета за сарадњу Србије и Грчке.   

После седнице биће потписани Заједничка декларација о упостављању стратешког
партнерства две земље, која подразумева низ заједничких ставова у вези са најважнијим
питањима, међусобном подршком око најважнијих питања за обе земље и низом других
општих политичких ставова који се тичу пријатељских и стратешких односа две земље.
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  Такође, биће потписан и Програм сарадње две владе у области образовања, науке итехнолошког развоја за период од 2020. до 2022. године.  Председник је уочи састанка изразио уверење да ће данас у разговорима са премијеромМицотакисом и на седници Високог савета, на пример, бити отворена прича око пругеБеоград-Солун-Пиреј.  ''Нама преостаје ту огроман посао, јер ако будемо хтели да обрадујемо Нишлије брзомпругом од Београда до Прешева биће потребне две милијарде'', казао је Вучић.  Програмом посете, предвиђено је да се Вучић данас састане и са архиепископомантинским и све Грчке Jeronimom II, а на крају и са председником Коалиције радикалнелевице (СИРИЗА) Алексисом Ципрасом, са којим је сарађивао, док је Ципрас још био начелу гршке владе, у оквиру регионалне сарадње Србије, Румуније, Бугарске и Грчке.  Вучић је у уторак, првог дана посете, разговарао са председником Грчке ПрокописомПавлопулосом, на чији позив и борави у Атини.  Председник је, након састанка са грчким колегом, рекао да су Срби Грцима, али и ГрциСрбима пријатељи, који једне друге не доводе у питање, те изразио уверење да ће топријатељство и сарадња током разговора с премијером Грчке и након потписивањаСпоразума о стратешком партнерству бити још снажније учвршћено.  ''Они то пријатељство не доводе у питање, подржавају наш европски пут, нашу позицијуоко КиМ, иако је од стране претходног министра спољних послова било различитихинтерпретација и покушаја, а тога сада више нема. Сутра верујем да ћемо још снажнијеучврстити наше пријатељство и сарадњу'', казао је јуче Вучић.  Вучић, који борави у посети Атини на позив председника Грчке Прокописа Павлопулоса,са којим је имао билатералне разговоре, предводи делегацију у којој се налазе министарспољних послова Ивица Дачић, министар унутрашњих послова Небојша Стефановић,министар енергетике Александар Антић, министар одбране Александар Вулин, министарпросвете Младен Шарчевић и државни секретар у Министарству привреде ДраганСтевановић.  (Танјуг)  
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