
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1998

Συνάντηση διάρκειας 45 λεπτών της ώρας είχε σήμερα στις 13.00, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τον 
Πρωθυπουργό της Γεωργίας Vazhar Lordkipauidze.

Ο Γεωργιανός Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ελλάδα επικεφαλής 
αντιπροσωπείας της χώρας του, προκειμένου να μετάσχει στη Διάσκεψη 
των Αθηνών που τελεί υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. και πραγματοποιείται 
από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, με αντικείμενο το πρόβλημα της 
Αμπχαζίας. (Η Αμπχαζία είναι αυτόνομη Δημοκρατία στη βορειοδυτική 
Γεωργία, η οποία αποσχίστηκε de facto, μετά από τα αιματηρά γεγονότα 
της περιόδου 1992-1993).

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας κατά τις συνομιλίες του με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό:
• Ευχαρίστησε θερμά την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικώς τον 

κ.Σημίτη για την πρωτοβουλία τους και τη φιλοξενία σχετικά με τη 
Διάσκεψη.

• Εξέθεσε στον Πρωθυπουργό τις απόψεις της χώρας του για το 
πρόβλημα της Αμπχαζίας.

• Υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων.
• Τόνισε την ανοδική πορεία των εμπορικών ανταλλαγών.
• Εξέφρασε την προσδοκία του για περισσότερες ελληνικές επενδύσεις 

στο μέλλον, εν όψει και της προετοιμασίας της επίσκεψης Ελλήνων
. επιχειρηματιών στη Γεωργία.

• Επανέλαβε την εκτίμηση των συμπατριωτών του προς την ελληνική 
ομογένεια στη Γεωργία.

• Επεσήμανε την εκεί ελληνική πολιτιστική παρουσία με την ίδρυση 
Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και 
τη διοργάνωση εβδομάδων ελληνικού πολιτισμού.

• Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι μεγάλος αριθμός νέων 
Γεωργιανών μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.

Από πλευράς του, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης:
• Ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών της Διάσκεψης των Αθηνών για 

την ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος της Αμπχαζίας, 
προκειμένου να επανέλθει η ειρήνη στη Γεωργία.
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• Υπογράμμισε τους πανάρχαιους δεσμούς που συνδέουν τη χώρα μας 
με τους λαούς της περιοχής και ιδιαίτερα με τη Γεωργία, η οποία 
φιλοξένησε και φιλοξενεί χιλιάδες Ελλήνων.

• Δήλωσε απερίφραστα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της προόδου και 
της σταθερότητας στην περιοχή του Ανατολικού Ευξείνου Πόντου.

• Επεσήμανε ότι η χώρα μας υποστηρίζει μια αμοιβαίως αποδεκτή 
λύση στο πρόβλημα της Αμπχαζίας, υπό τη ρητή προϋπόθεση της 
διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας μετέφερε στον κ.Σημίτη τους 
θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γεωργίας 
Edward Shevarnadze και του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί τη 
Γεωργία.

Η πρόσκληση έγινε ευχαρίστως αποδεκτή από τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Γεωργία το προσεχές έτος. 
Συμφωνήθηκε η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης να ορισθεί μέσω 
της διπλωματικής οδού.
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