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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

1. Mr. Giorgi Arbatov (Σοβιετική 'Ενωση) Διευθυντής του Ινστι
τούτου Αμερικανικών και Καναδικών Μελετών, μέλος της Ακαδημίας 
των Επιστημών της ΕΣΣΔ.

0 κ.Αρμπάτωφ στην ομιλία του υπογράμμισε, μ ε τ α ξ ύ  άλλων, 
ότι είναι συμφέρον σε κάθε έθνος, να επιζήσει και ότι η προώθηση 
της πρωτοβουλίας των "Έξι" στο Νέο Δελχί έχει μεγάλη σπουδαιό- 
τητα για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

!2. Mr. Egon Bahr (Ομοσπονδιακή Γερμανία),στέλεχος του SPD, 
ειδικός επί στρατιωτικών θεμάτων.

0 κ.Μπάαρ στην αρχή της ομιλίας του, αφού εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του για τη συμμετοχή στη Διάσκεψη της Αθήνας, τόνισε 
εκ μέρους του κ.Μπράντ - που λόγω κωλύμματος δεν μπορούσε να 
παρεβρεθεί - ότι "η πρωτοβουλία των πέντε Ηπείρων είναι πολύ 
σημαντική, ο κ.Βίλλυ Μπράντ την έχει υποστηρίξει και θα την υπο
στηρίζει".

Στη συνέχεια, ο κ.Μπάαρ υπογράμμισε ότι πρέπει να καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης και ότι απο
τελεί επιτακτική ανάγκη η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό 
των δοκιμών, της παραγωγής και της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Απευθυνόμενος στους συνέδρους είπε ότι η συμμετοχή τους στη 
συνάντηση της Αθήνας θα διευρύνει ασφαλώς, τη συμμετοχή στην πρω
τοβουλία και άλλων ηγετών και προσωπικοτήτων.

Παράλληλα επέστησε την προσοχή των συνέδρων ότι η τεχνολο
γική δυνατότητα για νέους τύπους όπλων δεν θα σταματήσει, ενώ οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων θα συνεχίζονται. ’"Νέοι 
τύποι όπλων θα κατασκευάζονται, ακόμα και-αν έχουν αίσιο τέλος οι 
διαπραγματεύσεις, θα έχουμε νέους τύπους όπλων", είπε χαρακτηριστικά
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Αυτό όμως, που προέχει πρόσθεσε ο κ.Μπάαρ, είναι να εφευρε
θεί με κάθε δυνατό τρόπο λύση στο μέγα πρόβλημα της συνεχούς παρα
γωγής και του εκσυγχρονισμού πυρηνικών όπλων. Αν αυτό επιλυθεί 
σαν πρόβλημα - υπογράμμισε - τότε οι υπερδυνάμεις θα φθάσουν γρή
γορα σε μια συμφωνία στη Γενεύη, πρέπει δε να κερδιθεί χρόνος 
ώστε να μην κατασκευάζονται όπλα κατά τη διάρκεια των διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, Γιατί αυτή τη στιγμή ~ τόνισε - 
νέα όπλα κατασκευάζονται με τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε 
να καθίστανται αδύνατη τόσο η επαλήθευσή τους όσο και ανέφικτος 
ο περιορισμός τους. Η Γενεύη - είπε - αποτελεί μια ιστορική 
ευκαιρία για το σταμάτημα της παραγωγής νέων όπλων που δεν μπο
ρούν να ■ ελεγχθούν και κατέληξε ότι μόνον με τη συλλογική ασφάλεια 
θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε την ύφεση και την ειρήνη,

3. Mr. Edgar Faure (Γαλλία), πρώην Πρωθυπουργός.
0 κ.Φώρ στην ομιλία του τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της πρω

τοβουλίας και υπενθύμισε όχι εδώ και δυο χρόνια είχε προτείνει 
στα Ηνωμένα Έθνη την σύσταση ενός παγκόσμιου συμβουλίου συνει- 
δητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον μέγα κίνδυνο 
που διατρέχει η ανθρωπότητα από τους πυρηνικούς εξοπλισμούς.

Σήμερα έγινε η απαρχή αυτής της οργάνωσης, που δεν κατέστη 
τότε δυνατό να πραγματοποιηθεί, η οποία θα επιστήσει την προσοχή 
όλου του κόσμου για την αναγκαιότητα του πυρηνικού αφοπλισμού.

Οι πυρηνικοί εξοπλισμοί - είπε - έχουν άμεση σχέση, γιατί 
επιδρούν ασφαλώς αρνητικά στην ανάπτυξη των κρατών και ιδιαίτερα 
των υπανάπτυκτων»* χαρών του Τρίτου Κόσμου. Ο κ.όώο πρόσθεσε 
επίσης ότι ένας πυρηνικός πόλεμος θα σημάνει τον πόλεμο με όλα 
τα υπάρχοντα όπλα ενάντια σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, με απο
τέλεσμα να μην επιβιώσει κανείς,

0 κ.Οώρ ρ κατέληξε ότι οι πιστώσεις για τις στρατιωτικές 
δαπάνες και ιδιαίτερα για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, θα μπορού
σαν να διατεθούν για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών, 
αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν κάθε μεγάλη δύναμη · - όπως 
είπε χαρακτηριστικά - διέθετε σε ένα κοινό ταμείο,τους πόρους 
που χρησιμοποιεί για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού, για την 
αντιμετώπιση των υπαρκτών εχθρών της ανθρωπότητας που είναι η 
πείνα και η αρώστεια.



4. Η τ . λοίιη ΚβηηβΐΈ Gal·braith (Ηνωμένες Πολιτείες) ο ικονο-
μολόγος.

Ο κ .Γκαλμπραίηθ εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που βρίσκεται 
σε μια τέτοια συνάντηση στην Αθήνα και μάλιστα τη στιγμή που αυτή 
διοργανώνεται "από τον φίλο του καθηγητή Πανεπιστημίου, που τυχαί- 
νει να είναι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας". 0 κ .Γκαλμπραίηθ 
εξέφρασε την ελπίδα ότι είναι δυνατή η σύγκληση απόψεων των αντι- 
παρατιθεμένων μερών για τους εξοπλισμούς. .Νομίζω - είπε - ότι 
έχουμε μπροστά μας έργο που διαιρείται σε τέσσερις φάσεις. Έργο 
που θα συντελέσει στον έλεγχο τουλάχιστον των πυρηνικών εξοπλισμών

Το πρώτο στάδιο αφορά την ανάπτυξη και τη συνειδητοποίηση 
από όλους τους λαούς του κόσμου των’τρομακτικών επιπτώσεων που ,υ _ 
έχουν για τον πλανήτη μας οι πυρηνικοί εξοπλισμοί καθώς και το 
ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Δεν είναι τυχαίο - τόνισε - 
ότι η Διεθνής Ένωση Γιατρών και Φυσικών είναι ένθερμοι υποστη- 
ρικτές της πρωτοβουλίας των "Έξι".

Το δεύτερο στάδιο είναι να πάρει στα χέρια της η ανθρωπότητα 
από τους "πυρηνικούς θεολόγους" -όπως τους χαρακτήρισε - των Ηνω
μένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, το μέγα θέμα των πυρη
νικών εξοπλισμών. "Δύο πράγματα είναι βέβαια σήμερα: Οι φόροι και 
ο θάνατος. Έχουμε κάνει τόσα σχέδια για το θάνατό μας, όσα δεν 
έχουμε κάνει για την φορολογία που μας επιβάλεται", είπε χαρακτη
ριστικά. 0 κ.Γκαλμπραίηθ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κίνηση υπέρ 
του παγώματος των εξοπλισμών που βοήθησε πολύ στη συνειδητοποίηση 
των λαών και είπε ότι πάνω σ'αυτό το θέμα υπάρχει σύγκλιση από
ψεων με τη Σοβιετική Ένωση. Πρέπει όμως πάντα να αγωνιζόμαστε 
γι'αυτό, ώστε να το συνειδητοποιήσει κάθε άνθρωπος του πλανήτη μας

Το τρίτο στάδιο αφορά την επαφή - επικοινωνία μεταξύ των δύο 
υπερδυνάμεων, η οποία θα συντελέσει πολύ στην εμπέδωση ενός κλίμα
τος εμπιστοσύνης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Πάνω σ'αυτό - είπε ■ 
δεν έχουν κατορθωθεί πολλά. Χρειάζεται - πρόσθεσε - αλλαγή στη 
στάση και των δύο υπερδυνάμεων, χρειάζεται να αλλάξει ρητορική 
η Σοβιετική Ένωση, να υπάρχει μεν ρητορική που να ακολουθείται 
όμως από πράξεις, υπογράμμισε ο κ.Γκαλμπραίηθ.
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Το τέταρτο στάδια αφορά τη συνειδητοποίηση από την ανθρωπότητα 
ότι η στρατιωτική ισχύς των δύο υπερδυνάμεων είναι σημαντικός συν
τελεστής για τη ζωή όλων μας και ότι αποτελεί πια επιτακτική ανά
γκη η επίτευξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάποιας προόδου 
στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Κάνω έκκληση στους φί
λους μου στις Ηνωμένες Πολιτείες - κατέληξε - να αναγνωρίσουν την 
σημασία επίτευξης προόδου, που θα συμβάλει στην εδραίωση της ει
ρήνης.

5. Mr Chedli Kilbi (Τυνησία), Γενικός Γραμματέας του Αραβικού
Συνδέσμου.

0 κ. Κλίμπι στην αρχή της ομιλίας του τόνισε ότι η συνάντηση 
της Αθήνας αποτελεί πράγματι, ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, 
δεδομένου ότι γίνεται στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου,για πρώτη φο
ρά στην ιστορία,τονίστηκε η σημασία του ανθρώπου.

0 κ. Κλίμπι δεν αναφέρθηκε μόνον στον κίνδυνο που διατρέχει 
η ανθρωπότητα από τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και ιδιαίτερα από 
τα στρατηγικά διηπειρωτικά όπλα, αλλά επίσης επέστησε τη προσοχή 
των μελών του Συνεδρίου από τον εξίσου μεγάλο και υπαρκτό κίνδυνο 
για την ανθρωπότητα από τα μικρά πυρηνικά όπλα (τα τακτικά).

Ο κ. Κλίμπι υπογράμμισε ότι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε 
τους πυρηνικούς εξοπλισμούς από τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 
Τα τεράστια κονδύλια που διατίθενται γι' αυτούς, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν - ά.ν βέβαια πειστούν οι μεγάλοι - για την άμβλυνση 
του χάσματος μεταξύ αναπτυγμένων και υπανάπτυκτων, φτωχών και 
πλουσίων.

0 κ. Κλίμπι είπε επίσης ότι ενδεχόμενη ύπαρξη συμφωνίας για 
την μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών - σαν πρώτο στάδιο ενός πυρηνι
κού αφοπλισμού - θα ήταν αδιανόητη άν δεν συμπεριελάμβανε και τα άλ
λα μικρά κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Και αναφέρθηκε συγκεκρι
μένα στο Ισραήλ,"το οποίο είναι σε θέση να απειλήσει γειτονικά κρά
τη ", όπως ε ίπε.

Ο κ. Κλίμπι κατέληξε ότι μόνον η επίτευξη μιας συμφωνίας για 
τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών θα μπορούσε να οδηγήσει την αν
θρωπότητα σε ένα νέο δρόμο, για την εγκαθίδρυση μιας νέας παγκόσμιας
πολιτικής'και οικονομικής τάξης, που θα απέβαινε προς όφελος όλων 
των λαών.
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6. Mr Bruno Kreisky (Αυστρία) , τιρώην Καγκελλάριος.

0 κ. Κράϊσκυ υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι τέτοιες διασκέψεις 
για την ειρήνη, για να στεφθούν από επιτυχία, θα πρέπει να συνο
δεύονται παράλληλα από ανάλογες πολιτικές διασκέψεις για τον ίδιο 
σκοπό, προκειμένου κατ'αυτό το τρόπο να επιτυγχάνεται η δημιουργία 
εμπιστοσύνης, τόσο απαραίτητης για την εδραίωση της ειρήνης, ιδιαί
τερα στις ευαίσθητες περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Μέση Ανατολή.

0 κ. Κράϊσκυ αναφέρθηκε επίσης στην επιτακτική ανάγκη μιας 
παραπέρα προώθησης των σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης και τάχθη
κε κατά της ιδέας που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την 
υποβάθμιση των σχέσεων της Δύσης με τη Σοβιετική Ένωση. Και σαν 
ένα σημαντικό στάδιο για την εμπέδωση ενός τέτοιου κλίματος εμπιστο
σύνης μεταξύ των δύο συνασπισμών, ανέφερε την οικονομική συνεργασία.

0 κ. Κράϊσκυ αναφέρθηκε στη συνέχεια στο "κλάμπ της Ρώ>μης"που 
είχε τόσες επιτυχίες μέχρι σήμερα για την εμπέδωση ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης μεταξύ Ανατολής και Δύσης και το οποίο κατάφερε, το 
πρόβλημα της ανάπτυξης να αποτελέσει τόσο για τις πολιτικές ηγεσίες, 
όσο και για τους ίδιους τους λαούς, το υις'αριθμόν ένα πρόβλημα.

0 κ. Κράϊσκυ’ είπε επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα 
ανθρώπων που να προωθήσει στους λαούς την διακήρυξη των "έξι" και 
τον σκοπό της και πρόσθεσε ότι η μέχρι τώρα πολι ική ειρήνης που 
ακολουθήθηκε στην Ευρώπη, δεν μπόρεσε δυστυχώς, >α σταματήσει την 
παραγωγή πυραύλων. 0 κ. Κράϊσκυ εξέφρασε την ελπίδα, να συνεχιστεί 
η πρωτοβουλία του Νέου Δελχί, γιατί η ειρήνη - όπως τόνισε χαρακτηρι
στικά - είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να την αφήσει κανείς στα 
χέρια των δύο υπερδυνάμεων και των στρατηγών.

7. Sr. Carlos Andres Perez (Βενεζουέλα) ,πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας.

0 κ. Πέρεζ τόνισε στην αρχή ότι "εμείς, ως λατινοαμερικανοί, 
δεν μπορούμε να αισθανθούμε την τρομερή απειλή, όπως την αισθάνονται
οι Ευρωπαίοι, πλήν όμως σ'έναν πυρηνικό πόλεμο θα είμαστε όλοι θύματα.

0 κ. Πέρεζ α\?αφέρθηκε επίσης και στους συμβατικούς εξοπλισμούς 
που δοκιμάζονται στα διάφορα πεδία μαχών της Ασίας και της Αφρικής 
με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αθώων.
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Ο κ. Πέρεζ τόνισε ότι άν δεν επιτευχθεί, συμφωνία, τότε και 
τα δύο στρατιωτικά Σύμφωνα, λόγω ελλείψεως ορισμού μιας κάποιας 
πολεμικής συμπεριφοράς, κό.τι που είναι φυσική απόρροια των σύγχρο
νων τεχνολογικών εξελίξεων, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τους, 
θα οδηγηθούν σε μια μέχρι θανάτου αντιπαράθεση .

Ο κ. Πέρεζ κατέκρινε την πολιτική που ακολουθούν οι δύο υπερ- 
δυνάμεις γιατί - όπως είπε χαρακτηριστικά- δεν είναι σωστό κάθε φορά 
να συνεδριάζουν οι δύο μεγάλοι στο όνομα όλων των λαών του κόσμου, 
χωρίς ποτέ να ζητήσουν τη γνώμη τους. Όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα 
να συμμετέχουν σε τέτοιες αποφάσεις. Σήμερα με μεγάλη χαρά βλέπουμε- 
πρόσθεσε- πως αρχίζει ένας νέος διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών 
και Σοβιετικής Ένωσης. Όλοι μας πρέπει να επωμισθούμε αυτή την 
ευθύνη , που αφορά την επιβίωση και το μέλλον της ανθρωπότητας και 
να κάνουμε έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών μας , προκειμένου 
να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος αυτής της ευθύνης, είπε ο κ. Πέρεζ.

0 κ. Πέρεζ υπογράμμισε στη συνέχεια ότι οι έξι ηγέτες πρέπει 
να επισκεφθούν τις δύο υπερδυνάιεις, τόσο για να ασκήσουν πίεση 
στις κυβερνήσεις τους, όσο και για να έχουν μια σαφή εικόνα της κατάστα 
σης.

0 κ. Πέρεζ .τόνισε επίσης ότι η κοινή δήλωση των έξι πρέπει 
να δεσμεύσει όλους τους νέους , σι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει 
να ευαισθητοποιήσουν τα Κοινοβούλια των χωρών τους για.την εμπέδωση 
μιας αντιπυρηνικής συνείδησης . Τα δε Κοινοβούλια οπλισμένα με αυτή 
τη συνείδηση θα αποτελέσουν μοχλό πίεσης στις κυβερνήσεις των δύο 
υπερδυνάμεων , προκειμένου να σταματήσει ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών

Sir Shridath Ramphal( Ηνωμένο Βασίλειο), Γενικός Γραμματέας.

Ο κ. Ράμφαλ υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι αυτή η συνάντηση 
της Αθήνας για την ειρήνη και τον αφοπλσιμό αποτελεί την καλύτερη μορ
φή ” συνασπισμό ύ ειρήνης", γιατί ακριβώς περιλαμβάνει κράτη που ανήκουν 
και στους δύο στρατιωτικούς συνασπισμούς. Μια τέτοια πρωτοβουλία για 
την ειρήνη - συνέχισε- θα πρέπει να προωθηθεί και να αναπτυχθεί 
τόσο , ώστε να ταυτισθεί σιγά-σιγά με τη φωνή όλου του κόσμου.Γιατί 
ένας τέτοιος ειρηνικός συνασπισμός θα έχει την δυνατότητα να εισα- 
κουσθε ί.
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Ο κ . Ράμφαλ τόνισε στη συνέχεια ότι με τον ανταγωνισμό 
των εξοπλισμών , δεν διάκύβεύεται μόνον η επιβίωση της ανθρωπότητας 
αλλά και η πολιτική τάξη σε όλο το κόσμο.

Η"ανακωχή " που ζητάμε αποπτους δύο μεγάλους - τόνισε χαρακτη
ριστικά - σε ποιούς απευθύνεται ; Απευθύνεται σε όλους τους λαούς 
γιατί πράγματι, έχει μεγάλη σημασία η συμφωνία της Γενεύης, που θα 
διαμορφώσει τον χαρακτήρα των μελλοντικών εξελίξεων. Για να αποφύ
γουμε την απειλή ενός παγκόσμιου απολυταρ.χισμού - κατέληξε- θα πρέπε 
η φωνή των λαών να ακουσθεί ισότιμα.

9. Mr. Pierre Trudeau (Καναδάς ), πρώην πρωθυπουργός.

. 0 κ. Τρυντώ στην αρχή της ομιλίας του τόνισε ότι η σημερινή
κατάσταση των πραγμάτων είναι κρίσιμη. Είχαμε πρίν 20 χρόνια - συνέ
χισε- την " αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή"( Mutual Assured 
Destruction),είχαμε επομένως την αρνητική βεβαιότητα αμοιβαίας 
καταστροφής. Μια χούφτα επιστημόνων , που είχαν την μεγαλοφυΐα 
ορισμένων ανακαλύψεων αναγνωρίζουν σήμερα ότι οι ανακαλύψεις οδήγη
σαν σε πολύ μικρότερο ενδεχόμενο ανάσχεσης του πολέμου.

. J0 κ. Τρυντώ είπε ακόμα : " Να το σκεφτούν εκείνοι , που απέ- 
τυχαν στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης.Θα πρέπει το συντομότερο 
δυνατό να επιτευχθείη συμφωνία της Γενεύης και ιδιαίτερα να εφαρ- 
μοσθεί το άρθρο 7 που προβλέπει το πάγωμα των εξοπλισμών1.' Ο κ. Τρυ-
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ντώ είπε επίσης πως είναι γνωστό ότι και άλλες δυνάμεις , όπως 
η Αγγλία και η Γερμανία κλιμακώνουν τους εξοπλισμούς τους,
το ίδιο και η Κίνα.

0 κ. Τρυντώ κατέληξε λέγοντας ότι ελπίζει πως η φωνή του θα 
ενωθεί με τη φωνή των άλλων συνέδρων, στον κρίσιμο αγώνα για την 
επιβίωση της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη-εί- 
πε- μόνο στους ειδικούς διπλωμάτες. ’Εχουμε υποχρέωση να παρακολου
θήσουμε τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης και αν αυτές αποτύχουν, 
να ξανασυναντηθούμε.

10. Mr. Joop den Uyl (Ολλανδία) πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Ούλ στην ομιλία του υπογράμμισε μεταξύ άλλων την επιτακτι
κή ανάγκη εμφανούς παρουσίας των"έξι"στην Γενεύη. Πρότεινε να δήμιους-
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γηθεί μόνιμο γραφείο eren Γενεύη κατά τη διάρκεια των διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, για να " επεμβαίνουμε, να πιέ
ζουμε , να πληροφορούμεθα " , είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ούλ τάχθηκε 
υπέρ ενός παγώματος, ενός^μορατόρισυμ” , όπως το απεκάλεσε.Και κατέ
ληξε ότι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των ('έξι" στην Γενεύη θα πρέπει 
να έχουν , πριν απο τις 12 Μαρτίου , συζήτηση με εκπροσώπους των 
δύο υπερδυνάμεων, στους οποίους και να επιδώσουν επίσημα την κοινή 
δήλωση του Νέου Δελχί.

11. Sr. Diego Cordovez (Ισημερινός)Βοηθός Γενικού Γραμματέα Η -Ε.
ειδικός επι των πολιτικών υποθέσεων στα 
Ηνωμένα 'Εθνη.

0 κ. Κορνταβέζ είπε στην αρχή της ομιλίας του ότι ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε διαβιβάσει την θέρμη του υποστή
ριξή στην πρωτοβουλία των ‘'έξι” και εξέψρασε την βεβαιότητα ότι 
θα καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες απο πλευράς Ηνωμένων 
Εθνών για την 40η επέτειο απο την ίδρυση του ΟΗΕ.

Ii
Ο κ. Κορντσβέζ είπε ακόμα ότι οι καλές σχέσεις ανάμεσα στις 

δύο υπερδυνάμε’ις , αποτελούν αντικειμενική προϋπόθεση για την 
εξάλειψη των περιφερειακών διενέξεων , την εμπέδωση ενός κλίμακος 
εμπιστοσύνης σρ διεθνή κλίμακα . 0 κ., Κορντοβέζ τάχθηκε επίσης 
υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων της Γενεύης και εξέφρασε 
την ελπίδα ότι με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίες υποχωρήσεις 
θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα της Μέσης Λνατολής.
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