
Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου έκανε τις παρακάτω 
δηλώσεις προς τους πολιτικούς συντάκτες που τον συνόδευαν , μέσα, 
στο αεροπλάνο από Νέο Δελχί προς Αθήνα, σχετικά με την διάσκεψη 
των "έξι" στην ινδική.πρωτεύουσα:

"Έχουμε πράγματι αναλάβει οι "έξι" την ευθύνη-την έχουμε κατά 
κάποιο τρόπο μοιράσει-να μιλήσουμε με τις πέντε πυρηνικές δυνάμεις, 
ιδιαίτερα με τις δύο υπερδυνάμεις, να παρουσιάσουμε σ'αυτούς τις 
αποφάσεις που πήρε στο Νέο Δελχί η ομάδα των ''έξι" και ακόλουθα να. 
πληροφορήσουμε τους υπόλοιπους πάνω στη στάση,στις θέσεις, στα λόγια 
των πέντε πυρηνικών δυνάμεων. Είναι φυσικό ότι εγω πηγαίνοντας στην 
Μόσχα τον Φεβρουαάριο και στην Κίνα τον Μάρτιο,θα μεταφέρω το μήνυμα 
αυτό.

Επίσης, το μήνυμα θα μεταφέρει και ο πρωθυπουργός της Ινδίας 
και αυτός στη Μόσχα και στην Ούάσιγκτων.

Σ *ό,τι αφορά την Αγγλία και τη Γαλλία, είναι φυσικό να βλεπό
μαστε συχνά ,στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έτσι δεν απαι
τείται ιδιαίτερη συνάντηση ,

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι από το Νέο Δελχί και υστέρα 
οι "έξι" έχουμε δεθεί κατά τρόπο έτσι δεσμευτικό. Μην ξεχνάμε, είναι 
η πρώτη φορά που βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο για να κουβεντιάσουμε.
Και ποοτιθέμεθα ,πράγματι ,να προχωρήσουμε αυτή τη σταυροφορ ία,με τη 
βεβαιότητα ότι κάτι προσφέρουμε στην ανθρωπότητα και την ελπίδα πράγμα
τι, να έχουμε κάποια αποτελεσματικότητα, κάτι που δεν μπορούμε να 
προκρίνουμε.

Στη συνέχεια,ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου απάντησε 
στις παρακάτω ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σάς πέφτει και λόγω ταξιδιών
και λόγω παρουσίας σας στην ΕΟΚ, το βάρος μεταφοράς του μηνύματος των

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι αδύνατον να κάνω διάκριση του εαυτού μου από τους
άλλους"πέντε". 'Οχι , με κανέναν τρόπο , ούτε πρακτικά 
Είμαι ένας από τους "έξι" και θα παίξω τον ρόλο μου.

ούτε μετσ,φοοιν.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε άλλη μεγάλη δύναμη θα πάτε κύριε Πρόεδρε; Στην Αμερική
για παράδειγμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν με προσκαλέσουν. Δεν θα πάω απρόσκλητος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΟΚ που θα γίνει 
στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Μαρτίου, θα θέσετε το θέμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαιότατα θα το θέσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές θα είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες, μόλις τελειώ
σει η Διάσκεψη των Αθηνών;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι τόσες πολλές, ο3στε πρέπει "να κόψουμε τον ύπνο.'" 
Είναι μια περίοδος γεμάτη από ενδιαωέροντα προβλήματα που απαιτούν 
άμεση λύση και προγραμματισμό. Εμείς ήδη έχουμε αρχίσει τον προγραμ
ματισμό της δεύτερης τετραετίας και δεν το λέω δημοσιογραωι.κά. Πράγματι, 
έχουμε αρχ ίσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές προτεραιότητες είναι;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πάντοτε οι ίδιες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τα πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα θα μπορούσατε να
τοποθετήσετε χρονικά το όριο ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ήλπιζα να συμβεί κάτι σε βαλκανικό επίπεδο. Αν όχι,
είναι ένα εριοτημα. Δεν έχω αποφασίσει. Ούτε η κυβέρνηση έχει αποφασίσει. 
Περιμένουμε από τον κ. Τσαουσέσκου τώρα την επόμενη κίνηση. Και επειδή 
το κόμμα μας έχει προσκληθεί »' επίσημα στη Ρουμανία , όταν επιστρέψει 
ο κ. Τσοχατζόπουλος θα μου μεταφέρει σχετικό μήνυμα. Εαν και πότε. · 
Διότι, βεβαίως, εαν πρόκειται αυτό να"τραβήξει έως τον αιώνα τον άπαντα" 
τότε παίξουμε, με τα λόγια.

Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι στόχος, πυρηνικός στόχος, όταν τα 
πυρηνικά όπλα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, πρώτον είναι απηρχαιωμένα 
και άχρηστα ακόμη και για τους ιδιοκτήτες τους και δεύτερον εμείς δεν 
έχουμε καμμία σχέση μαζί τους.
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Λοιπόν εδω πρόκειται περί παραωροσυν- ,- ■ ·~ κρατάς τέτοια
πράγματα στο έδαφος σου, όταν η δυνατότητα μιας σύγκρουσης φαίνεται 
μεγαλύτερη απ'ότι ήταν στο παρελθόν.

Νομίζω, είναι μία πράξη απλής λογικής να πεις "πάρτε τα κύριοι”.
Εν πάαη δε περιπτώσει είναι αυτό που λένε "οάεοΐϊδβ" , δηλαδή 

ξεπερασμένα και θάπρεπε να τα αναπληρώσουν, αν επρόκειτο να παίξουν 
κάποιο ρόλο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εμείς πάντως δεν πρόκειται να δεχθούμε ανανέωση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: 'Οχι.Δεν πρόκειται να δεχθούμε ανανέωση. 'Οπως δεν πρό
κειται να δεχθούμε ανανέωση των· χώρων στους οποίους αυτά φυλάσσονται, 
κάτι το οποίο νιας εζητήθη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τον ήθελαν για άλλη χρήση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Όχι,ζήτησαν ανανέωση του χώρου, με την έννοια του 
εκσυγχρονισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τώρα τελευταία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: 'Οχι. Και βεβαίως δεν δώσαμε την άο·.:ν.ϊ για τον απλού— 
στατο λόγο ότι τότε "παίζουμε παιγνίδια". Λέμε μεν στον ελληνικό λαό 
'οτι θα φύγουν, στους Αμερικάνους δε λέμε:"εκσυγχΓονείστε τις εγκατα
στάσεις σας".
ΕΡΩΤΗΣΗ: Να επανέλθουμε στο θέμα των προσκλήσεων Παν σας απευθυνθεί 
πρόσκληση από την Αμερική, θα πάτε;

<&
'ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαιότατα.Ασφαλώς , υπερδύναμη είναι. Και δεν έχουμε
καμμιά αντίρρηση να πούμε τις απόψεις μας στην κορυφή. Τις λέμε σ'όλα 
τα άλλα επίπεδα. Ας τις πούμε και στην κορυφή. Και ας ακούσουμε, μήπως 
η κορυιρή έχει κάτι καινούργιο να μας πε ί. Μέχρι τώρα δεν έχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρόσκληση, σας έχει γίνει μέχρι τώρα από πλευράς ΗΙΙΑ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μου έχει γίνει.



4 -

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γράφτηκε αυτές τις μέρες σε εφημερίδες ότι υπάρχει
πιθανότητα να διεξαχθούν οι εκλογές το,καλοκαίρι.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να χαλάσουμε τα μπάνια του ελληνικού λαού; Την μόνη 
περίοδο που τη γλεντάει πραγματικά; Θα ήμουνα πολύ σκληρός.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Ούτε τον Ιούνιο,γιατί τα μπάνια δεν. έχουν αρχίσει ακόμη.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Εμείς λέμε Οκτώβρη πάντοτε. Τώρα γιατί μας βάζετε άλλα 
λόγια στο στόμα σας,δεν ξέρω. Δεν σας αρέσει ο Οκτώβρης; Είναι ωραίος 
μήνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με την "αγορά του αιώνα" τέλειωσε κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; ίΓ'αγορά του αιώνα" δεν τέλειωσε. Σε δύο - τρεις εβδομά
δες - πιστεύω - θα στείλουμε αυτό που λέγεται "letter of intent", 
είναι δηλαδή η ανακοίνωση της ουσιαστικής απόφασης να αγοράσουμε.
Και ύστερα αρχίζει μία νέα περίοδος τριών, τεσσάρων, πέντε το πολύ 
μηνών, όπου ξεκαθαρίζονται οι λεπτομέρειες. Ποιές είναι οι λεπτομέρειες; 
Λεπτομέρειες είναι τί είδους κινητήρες θα μπούν, τούτου του τύπου , ή 
εκείνου, τί είδους υποδοχές θα μπούν - αυτό εξαρτάται από τον τύπο 
των οπλισμών που θέλει,ς να βάλεις στα αεροπλάνα σου - όλα αυτά δεν 
πηγαίνουν μαζί με το* F-16 ή με το "Μιράζ- 2.000". Πρέπει να προσδιο-
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ρίσεις αρκετές λεπτομέρειες.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Το θέμα των offsets; (αντισταθμιστικά οωέλη).
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Το θέμα των offsets είναι το μεγάλο θέμα. Και πράγματι 
είναι πάλι εν κινήσει πλήρως.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάποιες λεπτομέρειες,ο κ. Αρσένης...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Κοιτάξτε, δεν είναι μόνον ο κ. Αρσένης. 0 κ .Αρσένης 
έχει την ευθύνη. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η αγορά δεν είναι πράξη που 
τελειώνει σε μια μέρα , σε ένα χρόνο. Η αγορά αυτών των αεροπλάνων 
και ο εξοπλισμός τους και τα ανταλλακτικά τους και τα offsets -μιλάμε 
εδω πέρα για μια δεκαετία - περίπου χρειάζεται μια υπηρεσία. Υπηρεσία 
εμπειρογνωμόνων, η οποία θα λειτουργήσει για μια δεκαετία. Και ο κ. 
Αρσένης αυτή την ώρα διαμορφώνει αυτή τη δομή. Το επιτελείο αυτό 
θα έχει την ευθύνη. Δεν είναι δυστυχώς κάτι που το αποφασίζει κανείς 
και τέλειωσε το θέμα. Το θέμα είναι πάντοτε εν ζωή.

• / · *



ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάποια γεύση χων offsets κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προτιμώ να μην πω,γιατί νομίζω ακόμη, δεν έχουμε πετύ
χε ι εκείνα που θα θέλαμε. Και θα είναι μια υπόθεση αρκετά επίμονη 
από την πλευρά μας. Πρέπει να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελ
λάδα που γίνεται σοβαρή δουλειά στα offsets.. Και ξέρουμε τώρα πόσο 
δύσκολη είναι. Εύκολο είναι να πάρεις μια υπόσχεση. Αλλά έχεις στην 
Ελλάδα την υποδομή , για να αξιοποιήσεις αυτά τα οποία σου δίνουν;
Πες ότι σου δίνουν να φτιάξεις κομμάτια των F - 16. Ωραία κουβέντα.
Τί είδους επενδύσεις απαιτούνται; Τί προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύσουμε; 
ΣΓιο τέλος, είναι θετικό αυτό ή αρνητικό; Δεν είναι εύκολα θέματα. Βε
βαίως, υπάρχουν και απλά. Υπόσχεση ν'αγοράσουν περισσότερα υποδήματα 
από την Ελλάδα. 'Η άλλα στο θέμα των εμπορικών ανταλλαγών ή να μας 
υποσχεθούν αύξηση του τουρισμού κατά 5% από τη χώρα τους. Τέτοια 
πράγματα μπορούμε νατα ικανοποιήσουμε χωρίς πολλή σκέφη. 'Οπου όμως, 
σημαίνει μεταφορά τεχνολογίας και επενδύσεις κεφαλαίο:ν, πρέπει να ξέ
ρουμε αν μας βγαίνει πέρα. Και ο μπελάς παγκόσμια με τα offsets είναι 
ότι είναι άχρηστα,ένα μεγάλο ποσοστό τους δεν αποδίδει, γιατί δεν είναι 
έτοιμες οι χώρες 'να το αφομοιώσουν , να το χρησιμοποιήσουν. Και δεν 
είμαστε ακόμη ικανοποιημένοι. Το δουλεύουμε το θ>ο ο . Είναι δύσκολο θέμα 
γιατί απαιτεί και οικονομολόγους, αλλά και τεχνικούς και ανθραΥπους 
της "πιάτσας". Δεν μπορεί ο υπουργός με τους άμεσους συμβούλους του 
να λύσει αυτό το θέμα, γι' αυτό και οι αργοπορίες

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρέθηκαν οι άνθρωποι της "πιάτσας";

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, προχωρούμε καλά. Ελπίζω γρήγορα να μπορέ
σουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα δουλειάς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη στάση της τουρκικής πλευράς
στις συνομιλίες κορυφής της Νέας Υόρκης, μεταξύ Κυπριανού και Ντενκτάς, 
υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για την πορεία του κυπριακού;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είμαι σε θέση να κάνω εκτιμήσεις. Περιμέναμε ,λογικά
από πλευράς τακτικής, η τελευταία εκ του σύνεγγυς συνομιλία να είναιν

θετική. Γιατί έτσι συνήθως λειτουργούν οι "φίλοι μας".
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Η απόλυτη άρνηση του Ντενκτάς να διαπραγματευθε ί, θα πρέπει να 
ερμηνευθεί με έναν από δύο τρόπους. 0 ένας είναι τακτική για να 
προετοιμάσει, να προλειάνει το έδαιρος - κυρίως για να δημιουργήσει 
προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο - ή μπορεί να είναι αλλαγή πορείας, 
κάτι το οποίο εγω δεν μπορώ να προδικάσω α,υτή τη στιγμή. Λν το μπο
ρούσα, θα το έλεγα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διάσταση που έδοχχχν ο
Αλφονσίν και ο Ντε Αα Μαντρίτ για τη σχέση του εξωτερικού δημόσιου 
χρέους με τους εξοπολισμούς. Κάτι,που εσείς το έχετε επανειλημμένα 
τον ίσει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βέβαια, το έχω επανειλημμένα τονίσει. Είχε πολύ χρή
σιμα πράγματα να προσφέρει αυτή η Δ-ιάάκεφη.


