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Αθήνα, 17 Μαρτίου 1999

Συνάντηση διάρκειας μισής ώρας είχε σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τον 
Πρόεδρο της Λετονίας Γκούντις Ουλμάνις, ο οποίος πραγματοποιεί 
επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.
Στις συνομιλίες μετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας 
Βάλντις Μπίρκαβς και από ελληνικής πλευράς ο Αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, ο σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού Νίκος Θέμελης και ο διευθυντής του Διπλωματικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Θεόδωρος Σωτηρόπουλος.

Μετά τη συνάντηση, ο Λετονός Πρόεδρος και ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός προέβησαν σε δηλώσεις.
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, με τον Πρόεδρο της Λετονίας είχαμε μια 
εγκάρδια συνομιλία. Η Λετονία ανήκει στις χώρες εκείνες που 
επιδιώκουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελλάδα υποστηρίζει τη θέση ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να αγκαλιάσει όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν. Αυτό και για να 
βοηθηθεί η ανάπτυξη όλης της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και για να 
υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή.
Η Λετονία έχει κάνει τον τελευταίο καιρό αξιοπρόσεκτες προσπάθειες για 
να εκπληρώσει τα κριτήρια συμμετοχής στην Ε.Ε. Εμείς στηρίζουμε 
αυτές τις προσπάθειες και πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
όλου του ευρωπαϊκού χώρου.
Οι διμερείς σχέσεις μας είναι καλές. Προσπαθούμε να τις αναπτύξουμε 
ακόμη περισσότερο. Οι εξαγωγές μας και ο όγκος του εμπορικού 
ισοζυγίου αυξάνονται κάθε χρόνο. Υπάρχει παρουσία ελληνικών 
επιχειρήσεων, όπως διαπίστωσα στη συζήτηση. Και ο χώρος αυτός, ο 
οποίος είναι πολύ μακριά από μας, σύντομα πιστεύω ότι θα είναι πολύ 
πιο κοντά και θα μπορούμε προς όφελος και των δυο χωρών να 
προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας.

(Ανεπίσημη μετάφραση από τη Λετονική γλώσσα)
Γ.ΟΥΛΜΑΝΙΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ.Πρωθυπουργέ. Συμφωνώ 
απολύτως μαζί σας. Για τη Λετονία είναι πολύ σημαντικό να δοθεί 
έμφαση στην ανάπτυξη σχέσεων κατά μήκος του άξονα Βορρά-Νότου, 
καθώς και στις περιφερειακές συνεργασίες σ’ αυτό το πλαίσιο.
Η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος για τη χώρα μας. Εξετάσαμε 
ζητήματα που σχετίζονται με τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία σε
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διαφόρους τομείς. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε 
αισιόδοξοι. Υπογραμμίσαμε, επίσης, την ανάγκη σύναψης περαιτέρω 
συμφωνιών, οι οποίες θα επιτρέψουν την ακόμη μεγαλύτερη 
ενεργοποίηση των επιχειρηματιών, Λετονών και Ελλήνων, στις δυο 
χώρες.
Ακόμη, συζητήσαμε την ελληνική θέση ως προς τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την υποστήριξή 
της.
Τέλος, μας απασχόλησαν θέματα, όπως η πολιτική ασφάλειας και η 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

ΛΕΤΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ως προς την ανάπτυξη των διμερών 
σχέσεων και ιδιαίτερα των πολιτιστικών, θα θέλαμε να μας πείτε κάτι 
περισσότερο.

(Ανεπίσημη μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα)
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρέπει να αναπτύξουμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές, καθ’ 
ότι αποτελούν τη βάση φιλίας μεταξύ δυο εθνών. Όπως ανέφερα 
προηγουμένως, δεν έχουμε ακόμη τόσο πολλές επαφές οι δυο χώρες 
μας, αλλά τώρα που μετέχουμε και οι δυο στην ίδια διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ανάπτυξης, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις 
πολιτιστικές σχέσεις.

(Ανεπίσημη μετάφραση από τη Λετονική γλώσσα)
Γ. ΟΥΛΜΑΝΙΣ: Θεωρούμε τον πολιτισμό ως μια από τις σημαντικότερες 
διαστάσεις στις διμερείς σχέσεις και φαντάζομαι ότι μετά την επίσκεψη 
του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Λετονία θα μας δοθεί η ευκαιρία 
για σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων, καθώς και των ανταλλαγών, 
ούτως ώστε να γίνει γνωστή η ιστορία και ο πολιτισμός της μιας χώρας 
στην άλλη.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ - Γ.ΟΥΛΜΑΝΙΣ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας.
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