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Ι 

κοινή πρόταση 
για το πάγωμα των εξοπλισμών 

με τους ηγέτες της Σουηδίας, 
της Ινδίας, του Μεξικού, 

της Αργεντινής και της Τανζανίας 

ΠΑΣΟΚ 
Ελλάδα έχει πλέον φωνή 



ΜΗΝΥΜΑ 
του Προέδρου 

και του 
Εκτελεστικού Γραφείου 

του ΠΑΣΟΚ 
' Μπροστά στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, 
εκφράζοντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθυνόμαστε στις Ελληνίδες και στους 
Έλληνες, μέσα και έξω από την πατρίδα, με τη 
βεβαιότητα μιας καινούριας Νίκης του Λαού. 

Μιας Νίκης που θα στηρίξει καθοριστικά την Αλλαγή, 
που συντελείται στην Ελλάδα, και θα υποστηρίξει 
αποφασιστικά τον αγώνα για την Αλλαγή και στις 

σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. 

Απελπισμένα, αλλά μάταια, η Δεξιά επιχειρεί να 
γυρίσει πίσω τη χώρα μας στις μέρες και στα έργα 
της, που τόσο έχει νιώσει ο λαός στην ίδια τη ζωή 

του. 
Προσπαθεί η Ν.Δ. να ξαναφέρει τη χώρα μας στο 

άρμα της εξάρτησης στους ξένους, στην υποταγή στην 
Ε.Ο.Κ., στη λιτότητα για τους εργαζόμενους, στον 

αυταρχισμό, στη χλιδή για τους λίγους, στο διχασμό 
του λαού, στην αποδυνάμωση του έθνους. 

Ο Λαός έχει μνήμη και κρίση. Και θα δώσει για μια 
ακόμα φορά αποστομωτική απάντηση στα φαντάσματα 

του παρελθόντος. 
—Για να κατοχυρώσει τις δημοκρατικές κατακτήσεις 

—Για να περιφρουρήσει τις Αλλαγές από την επίθεση 
της Δεξιάς και του κατεστημένου. 

—Για να ακούγεται περήφανη η φωνή της Ελλάδας, η 
φωνή της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης και της 

Δημοκρατίας. 
—Για να συνεχίσουμε τώρα τη μάχη της πατρίδας μας 
ενάντια σε δομές και λειτουργίες της Ε.Ο.Κ. που δεν 
καλύπτουν τους αγρότες μας, που δεν προστατεύουν 

τη βιομηχανία μας και τους μικρομεσαίους, που 
εισάγουν την ανεργία στη χώρα μας. 

Μπορεί η Ελλάδα της Αλλαγής να δώσει τη μάχη της 
αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης από καλύτερες 

θέσεις και να νικήσει. 

Και αυτή η Νίκη θα είναι Νίκη του Λαού. 

Αθήνα 18 Μάη 1984 

h 

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη πο
λιτική της Κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσε στην Ελλάδα, 

ΔΥΝΑΜΗ 
Για να προασπίζεται τα εθνικά της 

συμφέροντα και να περιφρουρήσει 
την εθνική της ανεξαρτησία. 

ΚΥΡΟΣ 
Για να πρωτοστατεί σε διεθνείς 

πρωτοβουλίες για να γίνει πραγματι
κότητα το όραμα όλου του κόσμου για 
τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη. 

Τελευταία διεθνής πρωτοβουλία 
—με παγκόσμια απήχηση-η κοινή 
διακήρυξη— πρόταση για τον αφοπλι
σμό του Πρωθυπουργού και Προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέα Παπαν
δρέου, του Πρωθυπουργού της Σου
ηδίας Όλαφ Πάλμε, της Πρωθυπουρ
γού της Ινδίας Ίνπρα Γκάνπ και των 
Προέδρων του Μεξικού Ντε Αα Μαν-
τρίτ, της Αργενπνής Αλ Φονσίν και 
της Τανζανίας Νιερέρε. 

Την πρόταση υιοθέτησαν ο Πάπ
πος, ο Γενικός Γραμματέας του OHE, 
πολλές Κυβερνήσεις, κόμματα και 
όλα τα ειρηνιστικά κινήματα. 

Την πρόταση ανάπτυξαν σε ζωντα
νή συνέντευξη τους, στις 23 Μαΐου, οι 
Ανδρέας Παπανδρέου και Όλαφ 
Πάλμε στο αμερικάνικο τηλεοππκό 
δίκτυο ABC και μεταδόθηκε ζωντα
νή στην Αμερική και το βράδυ μαγνη
τοσκοπημένη σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Η πρόταση των 6 ηγετών έχει ως 
εξής: 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΩΝΗ 

Η πολιτική της εξάρτησης και της υποτέλειας 
είναι πλέον παρελθόν. 

D Σήμερα η επιβίωση του 
ανθρώπινου γένους αντιμετωπίζει 
σοβαρό κίνδυνο. Ο κλιμακούμενος 
ανταγωνισμός των εξοπλισμών, η 
αυξανόμενη διεθνής ένταση και η 
έλλειυ,η εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων 
έχουν αυξήσει τον κίνδυνο ενός 
πυρηνικού πολέμου. Ενός πολέμου 
που θα έσπερνε το θάνατο και την 
καταστροφή σ' ολόκληρο τον 
κόσμο ακόμα και αν γινόταν 
χρήση μέρους μόνο των 
αποθεμάτων των πυρηνικών όπλων 
που υπάρχουν. 
• Σαν αρχηγοί χωρών-μελών των 
Ηνωμένων Εθνών, έχουμε 
υποχρέωση να προβούμε σε 
αποτελεσμαπκές ενέργειες για το 
σταμάτημα του ανταγωνισμού των 
πυρηνικών εξοπλισμών. Οι 
επιπτώσεις ενός πυρηνικού 
πολέμου για τους κατοίκους των 
χωρών που ανππροσωπεύουμε δεν 
θα είναι λιγότερο καταστροφικές 
από ό,η θα είναι για τους 
κατοίκους των πυρηνικών 
δυνάμεων. Παρόλο που η 
πρόληυ,η μιας πυρηνικής 
καταστροφής αποτελεί πρωταρχική 
ευθύνη των πυρηνικών δυνάμεων, 
εν τούτοις το πρόβλημα αυτό είναι 

τόσο σοβαρό ώστε να μην αφεθεί 
αποκλειστικά σης χώρες αυτές. 
Π Προερχόμαστε από 
διαφορετικά μέρη της υδρογείου, 
με διαφορετική θρησκεία, 
διαφορεπκούς πολιτισμούς και 
διαφορεπκά πολιπκά συστήματα. 
Αλλά μας ενώνει η πίστη όπ δεν 
θα πρέπει να γίνει ένας νέος 
παγκόσμιος πόλεμος. Για το θέμα 
αυτό, που είναι και το πιο κρίσιμο 
από όλα, είμαστε αποφασισμένοι 

Α να καταβάλουμε κοινές 
Ι προσπάθειες για το συμφέρον της 
' ειρήνης. 

Ρ Οι συμφωνίες που απλά και 
μόνο τείνουν στο να θέσουν υπό 
κάποιο έλεγχο την κλιμάκωση των 
εξοπλισμών είναι αναμφισβήτητα 
ανεπαρκείς. Η πιθανότητα ενός 

) πυρηνικού ολοκαυτώματος αυξάνει 
όσο ο χρόνος της στρατηγικής 
προειδοποίησης ελαπώνεται και τα 
όπλα γίνονται όλο Kat ταχύτερα, με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και 
περισσότερο καταστροφικά. Η 
πορεία προς τον παγκόσμιο 
όλεθρο πρέπει όχι μόνο να 
σταματήσει αλλά και να 
ανπστραφεί. 

D Προτρέπουμε, λοιπόν, σαν ένα 
πρώτο αναγκαίο βήμα, πς 

Ηνωμένες Πολιτείες και τη 
Σοβιεπκή Ένωση καθώς και την 
Αγγλία, τη Γαλλία και την Κίνα, να 
σταματήσουν όλες ης δοκιμές, την 
παραγωγή και την ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων και των 
συστημάτων που τα μεταφέρουν, 
και στη συνέχεια να προβούν σε 
ουσιαστική ελάπωση του 
πυρηνικού τους οπλοστασίου. 
Είμαστε πεπεισμένοι όπ είναι 
δυνατή η εκπόνηση των 
λεπτομερειών μιας συμφωνίας, 
μέσα σ αυτό το πλαίσιο, η οποία 
να λαμβάνει unòyn τα συμφέροντα 
και πς ανησυχίες όλων και να 
περιλαμβάνει επαρκή μέτρα για 
την επαλήθευση της. Το πρώτο 
αυτό βήμα πρέπει να το 
ακολουθήσει ένα συνεχές 
πρόγραμμα περιορισμού των 
εξοπλισμών που θα οδηγήσει σε 
ένα γενικό και πλήρη αφοπλισμό, 
συνοδευόμενο από μέτρα για την 
ενίσχυση του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών και που να 
εξασφαλίζει μια επειγόντως 
αναγκαία μεταφορά ουσιασπκών 
πόρων από τους πολεμικούς 
εξοπλισμούς στην κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη. Ο 
ουσιασπκός αντικειμενικός σκοπός 
θα πρέπει να είναι αρχικά ο 
περιορισμός και μετά η εξάλειυ,η 
του κινδύνου του πολέμου μεταξύ 
των κρατών. 

D θα κάνουμε ό,η μπορούμε, 
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
μας, για να διευκολύνουμε τη 



συμφωνία μεταξύ των πυρηνικών 
δυνάμεων. Θα συνεχίσουμε να 
είμαστε σε επαφή ο ένας με τον 
άλλον για την εξεύρεση του 
καλύτερου τρόπου και μέσου για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
Θα προχωρήσουμε σε 
διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των 
πυρηνικών χωρών και με ηγέτες 
άλλων χωρών του κόσμου, 
επιπλέον δε θα επιδιώξουμε 
συζητήσεις και μέσα από τους 
διαύλους των Ηνωμένων Εθνών. 
Ι Επιβεβαιώνουμε την πίστη μας 
στην ύφεση και στην αμοιβαία 
κατανόηση, με ευρεία διεθνή 
συνεργασία και σεβασμό των 
δικαιωμάτων κάθε χώρας για 
ειρηνική, ασφαλή και ανεξάρτητη 
ύπαρξη και του δικαιώματος κάθε 
λαού να οργανώσει τη ζωή του 
σύμφωνα με τους δικούς τους 
οραμαπσμούς. Δεν μπορεί να 
υπάρξει ασφάλεια μόνο για τη μια 
πλευρά. Γι αυτό το λόγο δίνουμε 
εξαιρεπκή σημασία στο σταμάτημα 
του πυρηνικού ανταγωνισμού που 
θα enupèyei την ανανέωση του 
διαλόγου για τον πυρηνικό 
αφοπλισμό. 

Β Η κοινή ασφάλεια και η 
αποφυγή ενός πυρηνικού πολέμου 
που απειλεί με εξαφάνιση το 
ανθρώπινο γένος είναι αναφαίρετο 
δικαίωμα όλων των λαών. Οι 
άνθρωποι σ' ολόκληρο τον κόσμο 

διαδηλώνουν, όπως ποτέ άλλοτε, 
την ανησυχία τους vta το μέλλον. 
Η δημόσια αυτή συζήτηση για 
ειρήνη και αφοπλισμό και η 
ενθάρρυνση ενός καλά 
ενημερωμένου κοινού θα ενισχύσει 
σημανπκά ης κυβερνηπκές 
ενέργειες για το σταμάτημα του 
ανταγωνισμού των πυρηνικών 
εξοπλισμών. 
Μ Πιστεύουμε στην ικανότητα του 
ανθρώπου να κρατηθεί υπεράνω 
των διαφορών που σήμερα 
υπάρχουν και να δημιουργήσει 
έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη 
σκιά του πυρηνικού πολέμου. Η 
δύναμη και η ευφυΐα του 
ανθρώπινου γένους πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν όχι για την 
τελειοποίηση των όπλων της 
εξόντωσης αλλά για την 
αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του 
πλανήτη μας ώστε όλοι οι λαοί να 
μπορούν να απολαμβάνουν μια 
ζωή ασφαλή και αξιοπρεπή, σε 
ένα διεθνές σύστημα απαλλαγμένο 
πολέμων, που θα βασίζεται στην 
ειρήνη και τη δικαιοσύνη. 
Ι Σήμερα ο κόσμος εξαρτάται 
από την ισορροπία μεταξύ 
πολέμου και ειρήνης. Ελπίζουμε 
όπ οι συνδυασμένες προσπάθειες 
μας θα επιδράσουν ευνοϊκά στην 
έκβαση ενός θεπκού 
αποτελέσματος. 



ΠΡΩΤΑ 
Η ΕΛΛΑΔΑ 

η ελλαδα της αλλαγής 

me ανεξαρτησίας 

της ειρήνης 

της δημοκρατίας 

της συμφιλίωσης 

της ανάπτυξης 

Με την Ελλάδα της Αλλαγής 
για μ » άλλη σχέση με την Ευρώπη 

ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΣΟΚ 
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 


