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• «

"Εμείς , οι συμμετέχοντες στην διάσκεψη των Αθηνών για την 
Πρωτοβουλία των Πέντε Ηπείρων για την Ειρήνη, συναντηθήκαμε σή
μερα, 31 Ιανουάριου 1985 και ανταλλάξαμε απόψεις στα πλαίσια της 
διακήρυξης του Νέου Δελχί όσον αφορά τους καλύτερους δυνατούς 
τρόπους και μεθόδους, με τους οποίους η Πρωτοβουλία για την Ειρή
νη των Πέντε Ηπείρων θα υλοποιήσει αποτελεσματικά τους σκοπούς της

Εκφράζουμε ομόφωνα την υποστήριξή μας προς την Πρωτοβουλία 
και την σταθερή απόφασή μας να εργασθούμε σκληρά με όλα τα διαθέσι
μα μέσα, μέσω της Πρωτοβουλίας, ώστε να προωθηθεί η υπόθεση της' 
ειρήνης και του πυρηνικού αφοπλισμού.

Για το σκοπό αυτό, δεν θα φεισθούμε καμίας προσπάθειας στο 
να κινητοποιήσουμε όλους τους λαούς εναντίον της απειλής ενός πυ
ρηνικού ολοκαυτώματος και στο να πείσουμε τις πυρηνικές δυνάμεις 
να ακο ύοουν την φωνή της λογικής και να επιδιώξουν σοβαρές δια
πραγματεύσεις που θα στοχεύουν στον τερματισμό του ανταγωνισμού 
των εξοπλισμών,στην αποφυγή μιας κούρσας εξοπλισμών στο διάστημα, 
στην επίτευξη ουσιαστικής μείωσης των υπαρχόντων πυρηνικών οπλοστα
σίων και τελικά στην καταστροφή όλων των πυρηνικών όπλων παντού.

Καλούμε τις πυρηνικές δυνάμεις να κατανοήσουν την σοβαρότητα 
της κατάστασης και σ'αυτή την κρίσιμη στιγμή να αναγνωρίσουν 
και να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στον πολιτισμό και το 
παγκόσμιο δικαίωμα για τη ζωή..

Εκφράζουμε την βούλησή μας να. υποστηρίξουμε την Πρωτοβουλία 
των Πέντε Ηπείρων γι,α την Ειρήνη ,στον αγώνα για την υπόθεση της 
Ειρήνης και του Αροπλισμού, που οδηγεί στην εκπλήρωση του στόχου . 
του:γενικού και ολοκληρωμένου- αφοπλισμού, καθώς επίσης- και στην 
απόλυτα αναγκαία μεταφορά των πολύτιμων οικονομικών, πόρων απο 
τον τομέα του ανταγωνισμού των εξοπλισμών, στους τομείς της κοι
νωνικής και οικονουικής ανάπτυξης-. Μόνον έτσι, η ειρήνη, η κατα
νόηση, η διεθνής συνεργασία και η φιλία θα υπερισχύσουν στον κόσμο. 
Η ίδια η επιβίωση της Ανθρωπότητας απαιτεί θετική δράση, τώρα.


