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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ

(FIVE CONTINENT PEACE INITIATIVE)

Μετά αηο δύο περίπου χρόνια σοβαρές προσπάθειες και με την 

ουσιαστική βοήθεια τής Οργάνωσης "Κοινοβουλευτικοί για την 

Παγκόσμια Τάξη" οι Πρόεδροι τής Αργεντινής Raul Alfonsin, 

του Μεξικού Miguel de la Madrid, τής Τανζανίας Julius 

Nyerere, η εκλιπούσα Πρωθυπουργός την Ινδίας Indira Gandhi, 

ο Πρωθυπουργός τής Σουηδίας Olaf Palme και ο Ποωθυπουργός 

τής Ελλάδας Ανδρέας Γ. Παπανδρέου ξεκίνησαν την Πρωτοβουλία 

ενάντια στους πυρηνικούς εξοπλισμούς με Κοινή τους δήλωση, 

στις 22 Μαιου 1984.

Μετά τον τραγικό χαμό τής Indira Gandhi, την θέση της ανέ-
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λαβε ο νέος Πρωθυπουργός τής Ινδίας Rajiv Gandhi. Κεντρικός 

στόχος τής Πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενεργοποίηση και σύγ

κλιση όλων τών αντιπυρηνικών δυνάμεων ώστε να ασκηθεί διε

θνώς μιά εκτεταμένη και έντονη πίεση προς τις πυρηνικές 

δυνάμεις αοχικά για το σταμάτημα και έλεγχο τού ανταγωνισμού 

τών πυρηνικών εξοπλισμών και στη συνέχεια για την ουσιαστική 

μείωση τών πυρηνικών οπλοστασίων. Εγγύηση αποτελεί το γεγο

νός ότι το κύρος τών έξι ηγετών που συμμετέχουν στην Πρωτο

βουλία ξεπερνάει κατά πολύ τα όοια τών Χωρών τους και κατά 

κάποιο τρόπο στο τιρόσωπο και στις απόψεις τους αντιπροσω
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πεύονται τα αισθήματα τών λαών ευρύτερων περιοχών τής υοηλΐου.

Οπως ήδη έχει αναγγελθεί, στις 28 Ιανουάριου 1985 θα π ρ α γ μ α τ ο 

ποιηθεί στο Νέο Δελχί Διάσκεψη Κορυφής τών έξι- Ηγετών πο υ. συ μ

μετέχουν στην Πρωτοβουλία για ν α  προβούν σε ανασκόπιση τής Π ρ ω 

τοβουλίας υπό το φώς τών νέων εξελίξεων και για να αναζητήσουν 

τις περαιτέρω ενέργειες που θα υιοθετήσουν για την προώθηση τής 

Πρωτοβουλίας.

Μετά την Διάσκεψη τού Νέου Δελχί, στις 31 Ιανουάριου 1985, θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα Συνάντηση στην οποία θα παρευρεθούν 

οι τέσσερες από τους έξι Ηγέτες τής Πρωτοβουλίας -οι Πρόεδροι 

Alfonsin και Nyerere και οι Πρωθυπουργοί Raime και Παπανδρέου. 

Στην Συνάντηση αυτή έχούν“ κληθεί Λ>α παραστούν και περί τα 50 

σημαίνοντα στελέχη μη κυβερνητικών φορέων και οργανώσεων καθώς 

και άλλες διακεκριμένες διεθνείς προσωπικότητες, γνωστές για 

την αφοσίωσή τους στην υπόθεση τής ειρήνης και τού αφοπλισμού, 

όπως είναι ο πρώην Καγκελάριος τής Αυστρίας Bruno Kreisky, o 

Under-Secretary General for Special Political Affairs of the 

U.N. Sr Diego Cordove.z, ο πρώην Πρωθυπουργός τής Ολλανδίας 

κ. Joop den Uyl, ο πρώην Πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ. Edgar 

Faure, ο κ. Giorgi Arbatov, Διευθυντής τού Ινστιτούτου σχέσεων 

Ανατολής-Δύσης τής Ακαδημίας Επιστημοδν τής Σοβιετικής Ενωσης, 

ο Α μ ε ρ ι κ α ν ό ς ''Congressman Thomas Downey, ο πρώην Υπουργός Ε ξ ω 

τερικών τής Ουγγαρίας κ. Janos Petar, ο Πρόεδρος τού Κοινο

βουλίου τής Zimbabwe, ο Γενικός Γραμματέας Αραβικού Συνδέσμου
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κ. Klibi, ο Γενικός Γραμηατέας Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 

κ. Κάστρο, ο Αντιπρόεδρος τής Ισπανικής Γερουσίας κ. Lizon, ο 

Γενικός Γραμματέας τής Κοινοπολιτείας κ. Ramphal, ο τέως Πρό

εδρος τής Βενεζουέλας κ. Perez, ο Διευθυντήςτρύ Κέντρου Αμυν

τικών Πληροφοριών Αμερικανός Ναύαρχος κ. Larocque, ο Πρίγκηπας 

Aga Khan και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες.

Κατά την συνάντηση αυτή θα δοθεί η ευκαιρία στους μεν Ηγέτες 

που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία να ενημερώσουν τους συμυετέ- 

χοντες στη Συνάντηση τών Αθηνών για τις απόφασεις που θα 

ληφθούν στο Νέο Δελχί στα δε στελέχη και προσωπικότητες να εκ- 

φράσουν τις απόψεις τους για την περαιτέρω προώθηση τής Πρωτο

βουλίας καθώς και την πρόθεσή τους να συνεργασθόύν προς την 

κατεύθυνση αυτή.

Με το τέλος τής Συνάντησης θα δοθεί συνέντευξη τύπου όλων τών 

συμμετεχόντων στην Συνάντηση στην- οποία έχουν κληθεί να παρ- 

ευρεθούν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόργαση- διεθνής 

τύπος κ.λ.π.).

Η Συνάντηση τών Αθηνών θο. αποτελέσει την απαρχή μιάς διεθνούς 

εκστρατείας. και μιάς παλλαϊκής συνεργασίας για την εμπέδωση 

τής ειρήνης, το σταμάτημα τού ανταγωνισμού .'.τών πυρηνικών 

εξοπλισμών και την προώθηση τής ιδέας ενός γενικού αφοπλισμού. 

Ελπίζεται ότι η κρισιμότητα τού προβλήματος και η διογκούμενη 

ανησυχία τής διεθνούς κοινής γνώμης θα αποτελόσουν αποφασι

στικούς παράγοντες για την ραγδαία ανάπτυξη μιάς διεθνούς
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κίνησης η οποία αγκαλιάζοντας το σύνολο σχεδόν τών πολιτικών 

και κοινωνικών δυνάμεων θα λειτουργήσει σαν παράγοντας πίεσης 

για τον ουσιαστικό περιορισμό τών πυρηνικών εξοπλισμών.

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 1985


