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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

1. Dr Yevgeny Ρ. Velikhov (Σοβιετική Ένωση) »υποδιευθυντής της Σοβιετικής Ακαδημίας

Εταστηρώυ.

Ο κ. Βελίκωφ στην ομιλία του υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι 
έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο θα ακολουθήσει ο πυρηνικός χειμώνας.

Γι'αυτό - τόνισε - μοναδικός μας στόχος είναι να εξαλείφουμε τα πυρηνικά 
όπλα. Επομένως - είπε - προτεραιότητα έχει ο πυρηνικός αφοπλισμός,αλλά 

όμως. δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους αφοπλισμούς» όπως τον συμβα
τικό.

0 κ. Βελίκωφ αναφέρθηκε στη συνέχεια στο αντιπυραυλικό σύστημα 
το οποίο χαρακτήρισε "αυταπάτη,γιατί δεν υπάρχει τέλειο, άμυνα εναντίον 

των πυρηνικών όπλων.” Η Διακήρυξη του Νέου Δελχί πρέπει να αποτελέσει 
μια 'βάση, πάνω στην οποία θα στηρίζεται η απαγόρευση της διασποράς, 

αγοράς και χρήσης των πυρηνικών όπλων. Είναι πολύ σημαντικό - κατέληξε - 
να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή ' νώμη εναντίον της στρατικοποίησης 

του διαστήματος.

2. Prince Sadruddin Aga Khan (πρώην επίτροπος -: τ των Η.Ε. για τους

πρόσφυγες).

Ο πρίγκιπας Αγά Χάν αναφέρθηκε στην πρόσψατη εμπειρία του, 

όπως την χαρακτήρισε, απόνομής σ'αυτόν του βραβείου "Αλέξανδρος Ωνάσης" 

και πρόσθεσε ότι σαν Πρόεδρος της ομάδας που ηγείται με έδρα τη Γενεύη 
και η οποία αποτελείται από λαμπρές προσωπικότητες, τον έχει απασχολήσει 

όπως και τους συνεργάτες του, το πρόβλημα της επιστήμης και της κοινωνίας 
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένσ με την παγκόσμια ύφεση και ειρήνη. Γ ι ’αυτό 

είπε, δεν μένουμε αδιάφοροι στη δήλωση του Νέου Δελχί.

0 πρίγκιπας Αγά Χάν πρόσθεσε ότι η ομάδα του θα συγκαλέσει μια
---·ί*’ΤΓση που θα έχει σχέση με τη συνάντηση της Αθήνας. Μετά την αποτυχία
των συνομιλιών της Γενεύης - πρόσθεσε - πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση που 
στέφθηκε από επιτυχία Η ομάδα του θα συναντηθεί και πάλι στις 27,28 και 

29 Ιουνίου και θα ασχοληθεί με την διασπορά των πυρηνικών όπλων και τις



συνέπειές τους. Τέλος, στη συνάντηση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα στους 

επικριτές της συνθήκης για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων να πουν 
την άποψή τους και να ακουστούν οι γνώμες τόσο των αμερικανών όσο και 
των σοβιετικών.

3. Congressman Thomas Downey (Η.Π.A . ),Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Ντάνεϋ στην ομιλία του αναφέρθηκε στο θέμα των πυρηνικών 

εξοπλισμών, του οποίου είναι μελετητής και εξέψρασε τη μεγάλη του χαρά, 

γιατί υπάρχουν τόσοι ομοϊδεάτες μ'αυτόν που πιστεύουν στον πυρηνικό αφο
πλισμό. Ο κ. Ντάνεϋ επέμεινε στην ανάγκη αλλαγής της συνθήκης μερικού 
ελέγχου των πυρηνικών όπλων του 1963 σε συνθήκη πλήρους ελέγχου δοκιμών 
των πυρηνικών όπλων οπουδήποτε. Τόνισε επίσης την ανάγκη κινητοποίησης 
του κόσμου στα θέματα του πυρηνικού αφοπλισμού με στόχους εφικτούς.

4. Maj Gen. Indar Jit Rikhye (Ινδία), Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας

Ειρήνης.

Η πρωτοβουλία των πέντε ηπείρων για την ειρήνη είναι μια 

από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευτάίων ετών, τόνισε ο κ. Ρ ί- 
Λν^υε, προσθέτοντας ότι μια συνάντηση σαν αυτή, θα μας αφήσει με τις 

καλύτερες εντυπώσεις και θα φύγουμε απο την Αθήνα, κάνοντας ό,τι είναι 
δυνατόν για να προωθήσουμε τη Διακήρυξη του Νέου Δελχί. Είμαι πεπει
σμένος - πρόσθεσε - ότι όλοι μας έχουμε εμπνευσθεί από αυτή τη συνάντη
ση. Θα πρέπεινακινητοποιήσουμε τη κοινή γνώμη για να προωθήσουμε απο
τελεσματικά τα θέματα του πυρηνικού αφοπλισμού και για το σκοπό αυτό 
πρότεινε τα παόακάτω: α) Περιφερειακή συνεργασία για ειρήνη και ασφάλεια 

β) δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών ,γ) ενθάρρυνση όποιωνδήποτε νέων 
.^μτοβουλιών για την προώθηση μιας διεθνούς συλλογικής ασψάλειας,δ)χρησι

μοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων για ειρηνικούς σκοπούς.

5. Mr. Janos Peter (Ουγγαρία), πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Πέτερ στην ομιλία του τόνισε ότι η Διεθνής Κοινότητα πρέπει 
να λάβει σοβαρά υπόψη της τη συνάντηση της Αθήνας. Ο κ. Πέτερ αναφέρθηκε 

ο«.ην επικίνδυνη ρευστότητα της διεθνούς κατάστασης και συνέστησε υπομονή 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και ανοχή. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες τέ
τοιες στις διακρατικές σχέσεις, ώστε να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
που θα ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία χης ανθρωπότητας.
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6. Ms Helen Clark, (Νέα Ζηλανδία),Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών

Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της χώρας της.

Η κυρία Κλάρκ στην ομιλία της τόνισε ότι οι μικρές χώρες είναι 

σε θέση να επηρεάσουν τις μεγάλες χώρες προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπο

γράμμισε επίσης,ότι οι πολίτες της χώρας της "βλέπουν με τρόμο την αυξα

νόμενη στρατικοποίηση του Ειρηνικού " και κατέληξε στην επιτακτική ανάγκη 

της αποπυρηνικοποίησης του νότιου Ειρηνικού. "Σε όλο το κόσμο συμφωνούν 

όλοι ανεξαίρετα με αυτά που συζητάμε σήμερα στην Αθήνα", είπε η κυρία 
Κλάρκ.

* '  1

7. Mr Max Schmidt( Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία) Διευθυντής του

Διεθνούς Ινστιτούτου Πολιτικών και Οικονομικών Επι
στημών .

Ο κ. Σμίτ στην αρχή της ομιλίας του τόνισε,ότι διαβάζοντας τη 

Διακήρυξη του Νέου Δελχί, εντυπωσιάσθηκε βαθύτατα. Η ΧΔιακήρυξη του 

Νέου Δελχί- είπε- μας δείχνει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπί

ζει η Ανθρωπότητα και χαρακτήρισε τη συνάντηση της Αθήνας " παγκόσμιο 

συνασπισμό της λογικής και του ρεαλισμού". 0 κ. Σμίτ κατέληξε,ότι πρέπει 

ν'ασκηθεί πίεση για σφαιρική απαγόρευση των δοκιμών και αυτό θα καταστεί 

εφικτό , εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση απο όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.
" Απειλούμεθα άμεσα απο ένα πυρηνικό ολοκάύτωμα" είπε χαρακτηριστικά και 

πρόσθεσε>" θα .ήθελα στα πλαίσια των 40 ετών·για την νίκη εναντίον του 

Φασισμού να αναλάβουμε την υποχρέωση για να μην γίνει Τρίτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος".

8. Mr. Emilio Castro( Ελβετία ) Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβου

λίου Εκκλησιών.

Οι θρησκείες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την αναζήτηση και προώθηση 

της ειρήνης, τόνισε ο κ. Κάστρο, ο οποίος επεσήμανε ότι , οι απλοί άνθρω

ποι θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους το θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού 

καί να μην το αφήνουν στους " πυρηνικούς θεολόγους" , όπως τους χαρακτή

ρισε. Τέλος, είπε, ότι η Διακήρυξη του Νέου Δελχί θα διαβαστεί σε όλες 
τις Εκκλησίες του κόσμου.

9. Mr. Angel Balevski (Βουλγαρία) Πρόεδρος της Βουλγαρικής Ακαδημίας

Επιστημών.

0 κ. Μπαλέφσκι στην αρχή της ομιλίας του είπε|ότι υποστηρίζει απο
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την καρδιά ταυ τη συνάντηση της Αθήνας, γιατί ο κύριος σκοπός της 
είναι«η προστασία του ανθρωπίνου όντος, γι'αυτο και πρέπει ν άκου- 
ατεί η φωνή της Αθήνας f να κινητοποιηθεί ο ωκεανός της αδιαφορίας, 
για να προωθηθεί η παγκόσμια ειρήνη και ύφεση'5.

10. Mr. Didymus Mutasa (Ζιμπάμπουε) Πρόεδρος της Βουλής της Ζιμπάμπουε

Ο κ. Μουτάσα~. τόνισε ότι με τη συνάντηση της Αθήνας γίνεται 

ένα σημαντικό ξεκίνημα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και τόνισε 
ότι ελπίζει πως όλοι οι σύνεδροι θα μεταφέρουν παντού τα μηνύματα της 

Αθήνας και του Νέου Δελχί.

Ο κ. Μουτάσα συνέκρινε την περίοδο της αποικιοκρατίας με την σημε 

ρινή διεθνή κατάσταση και τόνισε ότι "πολλές απο τις μεγάλες δυνάμεις, 
που εργάζονται σε Πάρος του μέλλοντός μας , νέους αποικιοκράτες μπο

ρούμε να <ους θεωρήσουμε ".

11. Rear Admiral Gene Larocque (ΗΠΑ)Διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών
Άμυνας

Ο Ναύαρχο« χίαρόκ αναφέρθττ.ε στην αρχή της ομιλίας του ότι είναι 
μεγάλε« οι πιθανότητες επιτυχίας της συνάντησης της Αθήνας και εξέφρασε 
στ η συνέχεια την πλήρη υποστήριξή του προς τη Διακήρυξη των "έξι" για 
το πνεύμα ρεαλισμού που την εμπνέει,

12. Μετά αϊγχνάλογες παρεμβάσεις των κ.κ. Φάμπερ , Νυερέρε και Αρμπάτωφ 

ο Πρωθυπουργός μ . Ανδρέας Γ. Παπανδρέου κήρυξε το τέλος των εργασιών 
της συνάντησης της Αθήνας λέγοντας: " Η συνάντηση αυτή μου προσέφερε 
μία απο τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες της ζωής μεπρΚαι0)’προοπτικές 

αυτής της συνάντησης μας δείχνουν ότι μπορούμε να πάμε αρκετά μακριά 
στην υπόθεση της ειρήνης με κοινό στόχο την επιβίωση της Ανθρωπότητας.

Η συνάντηση αυτή υπήρξε πράγματι πολύ χρήσιμη και κάποια στιγμή θα 
επαναλάβουμε την εμπειρία αυτή."


