
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ

Χαιρετισμός κ.Υπουργού προς τους εργαζόμενους του Υπ.Γεωργίας 
στη συγκέντρωση για την ειρήνη ττου έγινε στις 2^-2-1983 στο 
Υπουργείο ( απομαγνητοφώνηση ).

Κυρίες και Κύριοι,
Με διαίτερη χαρά θέλω να χαιρετήσω τη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης

αββής.
Πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση όλοι,και η Πολίτικη ηγεσία και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο, 
να εντακικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας,για να εξασφαλίζουμε στη χώρα μας,συνθήκες 
τέτοιες ώστε να κρατηθεί η ειρήνη στον τόπο.

Η Χώρα μας έχει ζήσει,τα τελευταία χρόνια οτον αιώνα αυτό,δύο κατα- 
ρστρεπτικούς πολέμους,καταστρεπτικούς πολέμους που ξεκίνησαν από αντιθέσεις και συγκρούσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι’αν πιστεύει κανείς σήμερα,ότι μπορούμε να αποτραβηχθούμε,μπορού
με να κάνουμε τη χώρα μας μια νησίδα η οποία δεν θα υφίσταται επιδράσεις,πιέσεις και 
δεν θα ζήσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις,σκέπτεται λάθος,η δίκιά μας τύχη,θα είναι και 
η τύχη της υπόλοιπης ανθρωπότητας και γι’αυτό έχουμε υποχρέωση και από εδώ,και να ξεκι
νήσουμε και να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τον αγώνα για την ειρήνη σε ολόκληρο 
το κόσμο.

Υπάρχουν πολλοί.παραδείγματος χάρη,οι οποίοι λένε,ότι είναι δυνατός 
ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος. Ότι αν υπάρξει παγκόσμια σύγκρουση,η σύγκρουση 
αυτή θα εξελιχθεί στη Δυτική Ευρώπη,επειδή εκεί είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο ή σι 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γι’αυτό εμείς δεν έχουμε άμεση συσχέτιση με όλα αυτά τα 
προβλήματα,και μπορούμε να μείνουμε στην άκρη.

Περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί όταν χρη
σιμοποιηθούν τα όπλα αυτά,ο ένας αντίπαλος 6εν ξέρει ποτέ πιό θα είναι το επόμενο βήμα 
του άλλου αντιπάλου. Και είναι φυσικό σε μια τέτοια κατάσταση,να θελήσει να χρησιμοποι
ήσει όλες τις δυνατότ^τές του.

Χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων σημαίνει όμως,χτύπημα σε κάθε πλευρά, 
και αφανισμό κάθε περιοχής η οποία συνορεύει με το άλλο στρατόπεδο.

Η Χώρα μας λοιπόν,βρίσκεται,είτε το θέλει είτε δεν το θέλει,στο επί
κεντρο μιας αντίθεσης η οποία υπάρχει στο κόσμο σήμερα,βρίσκεται στο επίκεντρο μια τρι
βής, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολεμικούς σπινθήρες και πρέπει να το λάβει σοβαρά υπ’ 
όψη της και ν ’αγωνισθεί για την ειρήνη.

Η Κυβέρνηση έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικά βήματα.
Ένα τέτοιο βήμα ήταν η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει,για την αποπυρηνικοποίηση των 
Βαλκανίων.

Είναι ένα βήμα για να προχωρήσει και η αποπυρηνικοποίηση πιό πέρα και 
εν πάσει περιπτώσει να γίνει η έναρξη ενός διαλόγου, και μιας τέτοιας διαδικασίας που 
θα οδηγήσει στον περιορισμό και στην κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

Η Κυβέρνηση έχει κάνει και ένα άλλο βήμα.Έχει θέσει και έντονα πάλι 
επί τάπητος το θέμα των βάσεων και βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής,για να μπορέσει να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα,ένα χρονοδιάγραμμα απομά
κρυνσης των βάσεων,ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα εξασφαλίσει,ώστε σε ολόκληρο τον 
Ελληνικό χώρο,να μην υπάρχουν μακροπρόθεσμα εστίες,οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν 
πόλεμο.

Είναι γνωστό,ότι όλες οι τέτοιες κινήσεις,δεν είναι βέβαια αρεστές σ' 
αυτούς που είτε έχουν τις βάσεις,είτε διαθέτουν τα πυρηνικά όπλα,είτε βλέπουν τις χώρες, 
τις μικρές,όπως η δίκιά μας,σαν πιόνια σ'ένα παγκόσμιο παιχνίδι,πιόνια τα οποία δεν έχουν 
αυτόνομη βούληση. Και σε τέτοιες περίπτώσεις,και ασκούν πιέσεις,και ασκούν απειλές,και



δημιουργούν μέσω τρίτων,καταστάσεις,ώστε να προκαλέσαυν το φόβο και την αίσθηση του 
κινδύνου,στο πληθυσμό.

Εμείς δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση,να υποκυψουμε σε τέτοιους εκβιασμούς, 
σε τέτοια κινδυναλογία,γιατί πρέπει να έχουμε μπροστά μας,ξεκάθαρο το μακρυνό μας στόχο. 
Και ο μακρυνός μας στόχος είναι να εξασφαλίζουμε την ειρήνη στον τόπο μας,την ανεξαρτη
σία, την ελευθερία από οποιουσδόπατε στρατιωτικούς συνασπισμούς,την ελευθερία να καθορί
ζουμε εμείς ελεύθερα την τύχη στη χώρα μας,και να προσπαθούμε με κανένα τρόπο να μην 
εμπλακούμε σε πυρηνικούς ανταγωνισμούς και ολοκληρωτικούς πολέμους,οι οποίοι δεν αφορούν 
εμάς,τα δικαιώματά μας και τη χώρα μας.

Λοιπόν γι’αυτό,πιστεύω ότι η εκδήλωση αυτή,που είναι ένα από τα πολλά βήματα 
που γίνονται για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της ειρήνης και ν’αυξήσουμε για να 
δραστηριοποιήσουμε τον κόσμο και να συναισθανθούμε την σημασία των προβλημάτων,είναι 
εκδήλωση πολύ σημαντική και την χαιρετώ.-

Γας ευχαριστώ.-


