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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ "ΕΞΙ" 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΑΠΕ

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ: "Το μέλλον όλων των λαών διακυβεύεται. Ως εκπρό
σωποι των μή πυρηνικοί κρατών δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε 
τις νόμιμες ανησυχίες μας και να θέτουμε αιτήματα. Επιβεβαιώνουμε 
την απόφασή μας να διευκολύνουμε την σύναψη συμφωνιών μεταξύ των 
πυρηνικών κρατών έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Θα συζη
τήσουμε την συνεργασία μαζί τους με στόχο την κοινή ασφάλεια της 
ανθρωπότητας και την ειρήνη". -

Αυτά επισημαίνονται στην νέα κοινή δήλωση των έξι ηγετών 
από τις 5 Ηπείρους, που δόθηκε σήμερα το βράδυ στη δημοσιότητα στο 
Νέο Δελχί.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας κ.Ρατζίβ 
Γκάντι κατά τις συνομιλίες της ινδικής πρωτεύουσας διαπιστώθηκε 
σύμπτωση απόψεων μεταξύ των έξη, και αυτό αποδεικνύεται από την 
ταχύτητα της έκδοσης της νέας δήλωσης. ' Ο κ.Γκάντι είπε ότι το κεί
μενο αυτό θα επιδοθεί στους πέντε μόνιμους πρέσβεις στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Πυρηνικών Δυνάμεων καθώς επίσης και προς όλες τις 
Κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου.

0 Πρωθυπουργός της Ινδίας είπε επίσης ότι στις συζητήσεις 
που είχαν οι Έξι στο Νέο Δελχί, ετέθη και το θέμα να επισκεφθούν 
ξεχωριστά τις πέντε πυρηνικές πρωτεύουσες και πρόσθεσε ότι οι μόνι
μοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας, της Ινδίας, της Αργεντινής, του Μεξι
κού, της Τανζανίας και της Σουηδίας στην Γενεύη, θα επισκεφθούν 
χωριστά τους πρέσβεις των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης το Μάρτιο 
που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο υπέοδυνάμεων, 
για να τους ανακοινώσουν την απόφαση.

Επίσης οι αντιπρόσωποι των Έξι θα ζητήσουν από τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να δώσει προτεραιότητα στην υπόθεση της 
κοινής δήλωσης, ενώ επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδοθεί 
φυλλάδιο για τον τρόμο ενός πυρηνικού πολέμου.
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Οι Πρόεδροι της Αργεντινής κ.Ραούλ Αλφονσίν, της Τανζανίας κ.Τζού-
λιους Νυερέρε και του Μεξικού κ,Μιγκουέλ Ντε Λα Μαντρίντ και οι Πρωθυπουργοί της 
Ελλάδας χ. Ανδρέας Παπανδρέου, της Σουηδίας κ.Ούλαφ Παλμέ και της Ινδίας Βατζίβ 
Γκάντι είχαν σήμερα το πρωί στην ινδική πρωτεύουσα κλειστή σύσκε- 
φη κατά την οποία αντάλλαξαν απόφεις σχετικά με την προώθηση της 
γνωστής τους πρωτοβουλίας της 22ας Μα'ίου του 1984.

Το μεσημέρι οι έξι ηγέτες παραβρέθηκαν σε επίσημη τελετή 
για την απονομή του βρο.βείου "Νεχρού" στην μνήμη της Ίντιρα Γκάντι, 
ενώ το μεσημέρι παρεκάθησαν σε επίσημο πρόγευμα που παρέθεσε προς 
τιμήν τους ο Πρόεδρος της Ινδικής Δημοκρατίας.

Το απόγευμα οι έξι ηγέτες εξέθεσαν τις απόφεις τους, κατά 
την διάρκεια ανοικτής συνεδρίασης, και αργότερα διαβάσθηκε η νέα 
δήλωσή τους προς τις υπερδυνάμεις.

Οι έξι ηγέτες σήμερα το βράδυ παρεκάθησαν σε επίσημο γεύμα 
που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρωθυπουργός της Ινδίας κ,Ρατζίβ 
Γκάντι. 0 Πρωθυπουργός κ.Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τον Πρόεδρο 
της Αργεντινής κ.Ραούλ Αλφονσίν, τον Πρόεδρο τη Τανζανίας κ.Τζού- 
λιους Νυερέρε, και τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας κ .Όλαω Πάλμε, θα 
αναχωρήσουν αύριο το πρω'ί για την Αθήνα για να λάβουν μέρος μαζί 
με 50 άλλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο στην συνάντηση Ειρή
νης και Αφοπλισμού της Αθήνας, την Πέμπτη 31 Ιανουάριου.

ΔΗΑΒΣΕΙΣ ΤΩΝ "ΕΓΙ”
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Λίγο πριν την ανάγνωση της νέας κοινής δήλωσης των Έξι,το 
απόγευμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας η .Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε 
τις απόφεις του, αφού προηγουμένως απέτισε φόρο τιμής στην 
Ίντιρα Γκάντι "που προσπάθησε και αγωνίσθηκε για την Ειρήνη τόσο 
ως Πρωθυπουργός της Ινδίας, όσο και ως Πρόεδρος των Αδεσμεύτων".

0 Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι "ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος εξαιτίας του ξέφρενου ανταγωνισμού των εξοπλισμών, 
γιατί θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα", και πρόσθεσε: "Το γεγο
νός αυτό είναι τόσο παράδοξο που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μεγα
λύτερη μέριμνα για την Ειρήνη".
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Στην τοποθέτησή του ο κ.Ανδρέας Παπανδρέου στάθηκε ιδιαί
τερα "στην βελτίωση της ακρίβειας και της ταχύτητας των πυρηνι
κών όπλων που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της λογικής" και 
υπογράμμισε ότι "όταν το κόστος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων 
ξεπερνάει το ένα τρισεκατομμύριο δολλάριο,τότε γίνεται ακόμα πιο 
•εμφανής η ανοησία. Το να μιλάε ι ·κανε ίς για πείνα ενώ κατασκευά
ζονται όπλα, αυτό μπορεί να ονομαστεί παράλογο που αγγίζει τα 
όρια της τρέλας".

Επίσης ο Πρωθυπουργός κ.Ανδρέας Παπανδρέου:
- Τόνισε τον κίνδυνο που διατρέχουμε "όλοι" εξαιτίας "του 

πυρηνικού χειμώνα που θα ακολουθήσει, μια πυρηνική αναμέτρηση".
. - Υπογράμμισε ότι χρειάζεται "ένα νέο ξεκίνημα" που θα προ- 

σελκύσει την προσοχή Κυβερνήσεων και πολιτών, που θα τους έδινε 
νέα δύναμη και φωνή προς τις υπερδυνάμεις. Και κατέληξε σημειώ
νοντας ότι οι προσπάθειες των Έξι "θα συνεχισθούν και ότι θα 
γίνουν και άλλες συναντήσεις".

ΡΑΟΥΛ ΑΛΦΟΗΣΙΝ
Πριν από τον Πρωθυπουργό κ.Ανδρέα Παπανδρέου ο Πρόεδρος της 

Αργεντινής κ.Ραούλ Αλφονσίν, τόνισε ότι "έχουμε το δικαίωμα να 
ζήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας το αρνηθεί" και υπογράμμισε 
τους αγώνες των λαών "για να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τη 
μοίρα τους".

Ο Αργεντινός Πρόεδρος:
- Κατηγόρησε τις υπερδυνάμεις για τον ξέφρενο ανταγωνισμό 

των εξοπλισμών.
- Επεσήμανε την "πολιτική χροιά" του ανταγωνισμού αυτού, 

επισημαίνοντας ότι "οφείλουμε να δράσουμε, να ορθώσουμε το ανάστη 
μά μας και να ακουστεί η φωνή μας".

Τέλος ο Πρόεδρος της Αργεντινής πρότεινε όπως με επίκεντρο 
την 24η Οκτωβρίου 1985, 40η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών ,οργανωθεί εβδομάδα πυρηνικού αφοπλισμού".
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ΝΤΕ ΛΑ ΜΑΝΤΡΙΝΤ
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Μεξικού χ.Μιγκουέλ Ντε Λα 

Μαντρίντ απηύθυνε έκκληση στην διεθνή κοινότητα για να καταστή
σει αδύνατη την "αυτοκαταστροφή της".

Ο Μεξικανός Πρόεδρος εξέφρασε την αγωνία του για την διεθνή 
κατάσταση ετιισημαίνοντας ότι σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου "κα
νείς δεν θα ξεφύγει", Ο κ.Ντε Λα Μαντρίντ καταλήγοντας,στάθηκε 
στον άμεσο συσχετισμό του προβλήματος του αφοπλισμού με την ανά
πτυξη της ανθρωπότητας.

ΟΛΑΦ ΠΑΛΜΕ
0 Πρωθυπουργός της Σουηδίας κ.Όλαφ Πάλμε που μίλησε στη 

συνέχεια αναφέρθηκε στην συνεισφορά της Ίντιρα Γκάντι στην 
προώθηση θεμάτων Ειρήνης και Ύφεσης καθώς επίσης και στο γεγονός 
ότι η Σουηδία είναι μια ουδέτερη χώρα που δεν ανήκει σε καμμιά 
συμμαχία, ο κ.Πάλμε τόνισε επίσης ότι τα οπλοστάσια είναι μεγαλύ
τερα από τις ανάγκες της ίδιας της άμυνας των χωρών που τα έχουν, 
αλλά το πρόβλημα της Ειρήνης και της Ύφεσης, είπε, δεν είναι θέμα 
μόνο των υπερδυνάμεων αλλά όλων μας, γιατί μετά από ένα πυρηνικό 
πόλεμο θα καταστραφεί ό,τι είναι να έρθει μετά από μας. Επίσης κατα
λήγοντας ο κ.Πάλμε χαιρέτισε την συμφωνία της Σοβιετικής 'Ενωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και αναφέρθηκε δια μακρών 
στην αναγκαιότητα να μην στρατιωτικοποιηθεί το διάστημα.

ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΝΥΕΡΕΡΕ
Στην συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της Τανζανίας κ.Τζούλιους 

Νυερέρε, ο οποίος αναψέρθηχε στα δυστυχήματα τα οποία έχουν συμβεί 
κατά τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων και είπε ότι όλοι οι άνθρωποι 
ανησυχούν για την επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. 0 κ.Νυερέρε 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα τόσο στον περιορισμό των όπλων πάνω στη γη, όσο 
και στην ανάγκη να μη στρατιωτικοπονηθεί το διάστημα τονίζοντας ότι 
οι αποφάσεις των υπερδυνάμεων για την κλιμάκωση των εξοπλισμών είναι 
πολιτικές αποφάσεις.
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Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της .Τανζανίας είπε ότι όλοι οι 
πολιτικοί ηγέτες σε όλα τα πολιτικά συστήματα πρέπει να παίρνουν 
υπόψη την κοι-νή γνώμη γιατί τό μέλλον .της ανθρωπότητας είναι 
υπευθυνότητα του κάθε ανθρώπου, του κάθε άνδρα,της κάθε γυναίκας, 
είναι υπευθυνότητα το να μιλάς για τη ζωή.

ΡΑΤΖΙΒ ΓΚΑΝΤΙ «·
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός της Ινδίας κ.Ρατζίβ 

Γκάντι, ο οποίος αναφέρθηκε στην καταστροφή της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι από την πυρηνική βόμβα και χαιρέτισε την απόφαση των 
δύο υπερδυνάμεων να· ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Καταλήγοντας ο κ.Ρατζίβ Γκάντι αναφέρθηκε σε μια φράση του 
Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος ήταν ζωντανός όταν ερρίφθησαν οι βόμβες 
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και ·ο οποίος είχε τονίσει "η βόμβα 
δεν καταστρέφεται από άλλη βόμβα, όπως η βία δεν μπορεί να αντι- 
μετωπισθεί με αντιβία". Ας εργασθούμε όλοι κατέληξε ο Ινδός Πρω
θυπουργός, για την ενδυνάμωση της ανθρώπινης πίστης και στην ικα
νότητα της ανθρωπότητας να απομακρύνει ταν κίνδυνο ο οποίος έχει 
ξεφύγει από τα όρια της τεχνολογίας.

• ΤΌ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΐ;-ΈΝΟ ΤΉΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ’ΓΡΥ ΝΕΟΥ ΔΕΛΧΙ

Εξάλλου το κείμενο της. κοινής δήλωσης των Έξι στο Νέο Δελχί 
που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα το απόγευμα έχει ως εξής:

"Πριν από σαράντα χρόνια όταν έπεσαν οι ατομικές βόμβες στη 
Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι η ανθρώπινη φυλή συνειδητοποίησε ότι 
θα μπορούσε να αυτοκαταστραφεί και άρχισε να επικρατεί ανάμεσά 
μας ο φόβος και ο τρόμος. Πριν από σαράντα χρόνια επίσης τα κρά
τη του κόσμου συνήλθαν και ίδρυσαν μια διεθνή κοινότητα.

Έτσι λοιπόν με τα Ηνωμένα Έθνη γεννήθηκε η ελπίδα για 
όλους τους λαούς. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες κάθε κράτος 
και κάθε πολίτης έχουν χάσει κάθε έλεγχο της δικής τους ζωής και 
του θανάτου. Για όλους μας μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων και 
μηχανών σε πόλεις που είναι απομακρυσμένες μπορούν να αποφασίσουν 
για το μέλλον μας. Κάθε μέρα που μένουμε ζωντανοί είναι μια μέρα 
χάριτος σαν η ανθρωπότητα να ήταν φυλακισμένη και να περιμένει 
κάθε στιγμή την εκτέλεσή της. Και σαν κάθε αθώος κατηγορούμενος

. /_
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αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι θα γίνει αυτή η εκτέλεση. Βρισκό
μαστε σ'αυτήν την κατάσταση επειδή τα πυρηνικά, κράτη εφαρμόζουν 
τα παραδοσιακά δόγματα του πολέμου σε ένα κόσμο όπου τα καινούργια 
όπλα έχουν καταστήσει περιττά τέτοιου είδους δόγματα. Τί σημαί
νει πυρηνική "υπεροχή" ή "ισορροπία" όταν κάθε πλευρά διαθέτει 
ήδη αρκετά όπλα για να καταστρέφει τη γη πάνω από 12 φορές; Εάν 
τα παλαιά δόγματα εφαρμοστούν και στο μέλλον το ολοκαύτωμα θα 
είναι αναπόφευκτο αργά ή γρήγορα. Αλλά ο πυρηνικός πόλεμος μπορεί 
να αποφευχθεί αν οι φωνές μας ενωθούν σε ένα παγκόσμιο αίτημα 
υπεράσπισης του δικαιώματός μας να ζήσουμε.

Σαν αποτέλεσμα των πρόσφατων ατμοσφαιρικών και βιολογικών 
μελετών προέκυψαν καινούργια πορίσματα που καταδεικνύουν ότι εκτός 
ατό την θερμότητα και την ραδιενέργεια ο πυρηνικός πόλεμος ακόμη 
και σε πεσιορισμένη κλίμακα θα οδηγούσε σε ένα αρκτικό πυρηνικό χει
μώνα ο οποίος μπορεί να καταστρέφει την γη σε ένα σκοτεινό παγω
μένο πλανήτη δημμουργώντας έναν άνευ προηγουμένου κίνδυνο για 
όλα τα Έθνη. Ακόμα και σε εκείνα που θα είναι απομακρυσμένα από 
τις πυρηνικές εκρήξεις. Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι γι'αυτό 
ακριβώς το λόγο οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα για να απσ- 
κλείσουμε για πάντα την χρήση πυρηνικών όπλων και την πιθανότητα 
πυρηνικού πολέμου..

Στην κοινή μας δήλωση της 22ας Μαϊου 1984 καλέσαμε τις πυρη
νικές δυνάμεις να σταματήσουν τους πυρηνικούς εξοπλισμούς. Είμαστε 
ενθαρρυμένοι από την παγκόσμια απήχηση οτην έκκλησή μας. Η διεθνής 
υποστήριξη που μας δόθηκε και οι απαντήσεις των ίδιων των πυρηνι
κών κρατών ήταν τέτοιες που θεωρούμε ότι ήταν καθήκον μας να 
συναντηθούμε εδώ στο Νέο Δελχί για να σκεφθούμε τρόπους πρσκει- 
μένου να προωθήσουμε τις προσπάθειές μας.

Οι χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για 
την επικίνδυνη κατάσταση που έχει φθάσει ο ανταγωνισμός των εξο
πλισμών. Τις καλούμε λοιπόν να ενωθούν μαζί μας στην αναζήτηση 
μιας καινούργιας κατεύθυνσης.
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Καλωσορίζουμε την Συμφωνία της Γενεύης της 8ης Ιανουάριου 
1985 μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να 
ξεκινήσουν διμερείς διαπραγματεύσεις για "μια σειρά θεμάτων που 
αφορούν το διάστημα και τα πυρηνικά, όπλα - τόσο τα στρατηγικά, όσο 
και τα όπλα μέσου βεληνεκούς - σε συνδυασμό με όλα τα θέματα τα 
οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο δυνάμεων. Προσδίδουμε,- 
ιδιαίτερη σημασία στους διακηρυγμένους στόχους αυτών των διαπραγμα
τεύσεων. Δηλαδή να σταματήσει ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών στο 
διάστημα, να πάψει επίσης και στη γη με τελικό στόχο να εξαλειψθούν 
τα πυρηνικά όπλα από παντού. Αναμένουμε από τις δύο μεγάλες πυρη
νικές δυνάμεις να εφαρμόσουν με καλή πίστη τα πρόσφατα ουσιαστικά - 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και τονίζουμε ότι εμείς θα συνε- 
χίσουμε τις εργασίες μας και αναμένουμε οι δύο δυνάμεις να τηρούν 
ενήμερη την διεθνή κοινότητα·για την πρόοδο των διαπραγματεύσεών 
τους.

Επιμένουμε ότι η ημερήσια διάταξη και η έκβαση αυτών των 
διαπραγματεύσεων είναι ένα θέμα που αφορά όλα τα Έθνη και όλους 
τους λαούς.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για ένα σταμάτημα,σε παγκόσμια 
κλίμακα,των δοκιμών,της παραγωγής και της ανάπτυξης των πυρηνικών 
όπλων. Ένα τέτοιο σταμάτημα θα διευκόλυνε πολύ τις διαπραγματεύ
σεις. Δύο ειδικά βήματα σήμερα απαιτούν την προσοχή. Η πρόληψη 
πυρηνικού ανταγωνισμού στο διάστημα και μία σφαιρική απαγόρευση των 
πυρηνικών δοκιμών.

Το διάστημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλης της 
ανθρωπότητας, όχι σαν ένα πεδίον μάχης για το μέλλον. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να ζητήσουμε την απαγόρευση της ανάπτυξης των δοκιμών, 
της παραγωγής και της χρήσης όλων των όπλων του διαστήματος. Ένας 
ανταγωνισμός όπλων στο διάστημα είναι ιδιαίτερα δαπανηρός και έχει 
τεράστιες αποσταθεροποιητικές συνέπειες. Επίσης θέτει σε κίνδυνο 
έναν αριθμό συμφωνιών για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και 
τον αφοπλισμό.

Επί πλέον καλούμε τις πυρηνικές δυνάμεις άμεσα να σταματή
σουν οποιουδήποτε είδους πυρηνική δοκιμή και σύντομα να συνάψουν 
μια συμφωνία για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων. Μια 
τέτοια συμφωνία θα αποτελέσει ένα με,γάλο βήμα με στόχο τον τερμα
τισμό του συνεχούς εκσυγχρονισμού των πυρηνικών οπλοστασίων.



Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλα αυτά τα βήματα στον βαθμό που 
είναι απαραίτητο μπορούν να συνοδευτούν από αποτελεσματικά μέτρα 
επαλήθευσης που δεν θα διαπνέονται από προκαταλήψεις.

Ένα σταμάτημα του ανταγωνισμού των πυρηνικών εξοπλισμών είναι 
αυτή την στιγμή απαραίτητο. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
διασφαλίσουμε ότι τα πυρηνικά οπλοστάσια δεν θα αυξηθούν, όσο 
θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Πρέπει επίσης να πούμε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν 
σημαντικοί περιορισμοί των πυρηνικών όπλων με τελικό στόχο τον 
γενικό και πλήρη αφοπλισμό. Παράλληλα με αυτή την διαδικασία 
είναι απολύτως απαραίτητο να μεταφερθούν πολύτιμες πηγές που 
αυτή την στιγμή δαπανώνται σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, σε άλλους 
τομείς για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η ενδυνάμωση 
των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό 
τμήμα αυτών των προσπαθειών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος για να ξεπε- 
ράσουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα που εκατοντάδες 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων δαπανώνται ετησίως για τα όπλα. Το 
γεγονός αυτό βρίσκεται σε δραματική αντίφαση με την φτώχεια και 
σε μερικές περιπτώσεις με την αθλιότητα στην οποία ζουν τα δύο 
τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το μέλλον όλων των λαών διακυβεύεται. Ως εκπρόσωποι μή 
πυρηνικών κρατών δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε τις νόμιμες ανη
συχίες μας και να θέτουμε αιτήματα. Επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας 
να διευκολύνουμε την σύναψη συμφωνιών μεταξύ των πυρηνικών κρατών 
έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Θα συζητήσουμε την 
συνεργασία μαζί τους με στόχο την κοινή ασφάλεια της ανθρωπότητας 
και της ειρήνης.

Καλούμε τους λαούς, τα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις όλου 
του κόσμου να υποστηρίξουν πλήρως αυτή την έκκληση. Η πρόοδος στον 
αφοπλισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν έχουμε ένα σωστά πληρο- 
Φορημένο κοινό για να ασκείται ουσιαστική πίεση στις Κυβερνήσεις. 
Μόνο τότε οι Κυβερνήσεις θα καταδείξουν την απαραίτητη πολιτική 
θέληση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο της 
ειρήνης. Μια παγκόσμια εκστρατεία για τον αφοπλισμό υπό την αιγί-

·/·
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δα. των Ηνωμένων Εθνών αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 
για την γενίκευση αυτής της πολιτικής θέλησης.

Για αιώνες, άνδρες και γυναίκες πολέμησαν για τα δικαιώματά 
τους και τις ελευθερίες τους. Τώρα αντιμετωπίζουμε το μεγαλύ
τερο αγώνα από όλους, τον αγώνα για το δικαίωμα της ζωής για 
τους εαυτούς μας και για τις μέλλουσες γενεές.

Πριν από 40 χρόνια στην Χιροσίμα και το Σαν Φραντζίσκο ο 
τρόμος του πυρηνικού πολέμου εζαλείφθηκε από την ελπίδα για την 
ειρήνη. Θα θέλαμε το χρόνο αυτό, το 1985, να είναι ο χρόνος όπου 
η ελπίδα θα αρχίζει να επικρατεί στς>ν τρόμο. Τολμάμε να ελπί
ζουμε ότι μέχρι την 24η Οκτωβρίου 1985, ημέρα της 40ης επετείου 
από την ίδρυση του ΟΗΕ,είναι δυνατόν να έχουν ληφθεί τα πρώτα 
συγκεκριμένα βήματα για να. εζαλείφθεί η απειλή για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας".
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28 - 1 - 1985 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΟ ΑΠΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ χ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ;

Μήνυμα της έκκλησης των Έξι. προς τις υπερδυνάμεις θα μετα
φέρει. προς την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης ο Πρωθυπουργός 
κ.Ανδρέας Γ,Παπανδρέου κατά την διάρκεια των συνομιλιών που θα 
έχει τον άλλο μήνα στη Μόσχα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την διάρκεια κοινής 
συνέντευξης Τύπου αμέσως μετά την παρουσίαση της νέας κοινής 
δήλωσης των Έξι στο Νέο Δελχί ο Πρωθυπουργός κ.Ανδρέας Παπανδρέου 
τόνισε ότι στη Μόσχα "θα κάνω αυτό που θα κάνουν όλοι μας όταν 
θα συναντώνται με μία από τις πυρηνικές δυνάμεις”. Θα θέσω, πρόσδε
σε, τα προβλήματα αυτά, θα δω τις αντιδράσεις τους και θα πληροφο
ρήσω στη συνέχεια τους άλλους Πέντε”.

Εξάλλου ο κ.Παπανδρέου απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφορικά 
με τις προοπτικές της προσπάθειας για την δημιουργία αποπυρηνικο
ποιημένης ζώνης στη Βαλκανική αναφέρθηκε στη Διαβαλκανική Διάσκεψη 
εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα - με τη συμμετοχή και της Τουρκίας - 
και στην προσεχή Διάσκεψη παρομοίου επιπέδου στο Βουκουρέστι. Και 
τόνισε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που θα επιλύσει ο Πρόεδρος 
Τσαουσέσκου. Και ενώ η Τουρκία είναι πρόθυμη να μετάσχει σε μια 
Διάσκεψη για τη διαβαλκανική συνεργασία,δεν είναι αρκετά πρόθυμη 
να δώσει προτεραιότητα στο θέμα των πυρηνικών".

Παράλληλα ο κ.Παπανδρέου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην "τύχη" 
των πυρηνικών όπλων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός 
είπε ότι τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος ανα
πτύχθηκαν πριν από ΙΟετίες από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς σχετι
κή απόφαση του ελληνικού Κοινοβούλίου. Δεν ελέγχονται, είπε, 
από την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά από τις ΗΠΑ. Και επεσήμανε:



Λ .

"Πληροφόρησα τις ΗΠΑ ότι θα δράσω μονόπλευρα στην περίπτωση 
που δεν προχωρήσει αποτελεσματικά η υπόθεση της λειτουργίας απύ
ραυλης ζώνης στα Βαλκάνια".

Επίσης ο κ.Παπανδρέου απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφέρθηκε 
στη συνάντηση των Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί στις 3Ί του μηνός 
στο Ζάππειο με τη συμμετοχή επίσης του Προέδρου της Αργεντινής 
κ.Ραούλ Αλφονσίν, του Προέδρου της Τανζανίας κ.Τζβύλιους Νυερέρε 
και του Πρωθυπουργού της Σουηδ,ίας ·μ . Όλαφ Πάλμε. Στη συνάντηση 
των Αθηνών θα λάβουν μέρος 50 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και 
η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει συνέχεια της πρωτοβουλίας των Έζι.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στη συνάντηση της 
Αθήνας πρόκειται να έλθουν για να μετάσχουν ο πρώην Πρωθυπουργός 
του Καναδά κ.Πιέρ Έλιοτ'Τρυντώ καθώς επίσης και ο ηγέτης των 
Αγγλίαν Εργατικών κ.Νήλ Κίννοκ.

Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κατά την παραμονή 
των ζένων ηγετών στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Κωνσταντί
νος Καραμανλής πρόκειται να δώσει δεζίωση την Τετάρτη το βράδυ 
προς τιμήν τους.


