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Έκτακτη συνάντηση του Πρωθυπουργού κ.Ανδρέα Γ.Παπανδρέου, 
του Προέδρου της Γάλλίας κ.Φρανσουά Μιττεράν και του ηγέτη της 
Λιβύης κ.Μσοαμάρ Καντάρι, πραγματοπο ιε ί τα. ι σήμερα το πρωί στην 
Βλούντα Κρήτης.

Η συνάντηση που γίνεται με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρω
θυπουργού κ.Ανδρέα Παπανδρέου, έχει σκοπό την ειρήνευση στο Τσαντ 
και την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Λιβύης - Γαλλίας.

0 κ.Μιττεράν έφτασε στο Ηράκλειο της Κρήτης με το προε
δρικό αεροπλάνο· και από εκεί θα μεταβεί στην Ελούντσ με ελι
κόπτερο .

Επίσης ο κ.Καντάρι έρθασε στο Ηράκλειο αεροπορικώς και 
από το αεροδρόμιο οδικώς στην Ελούντα.

Κ διαδικασία που είχε καθοριστεί προβλέπει πρώτα συνάντη
ση του Πρωθυπουργού κ.Ανδρέα Παπανδρέου με το Γάλλο Πρόεδρο 
κ.Ορανσουά Μιττεράν, διάρκειας 20’ και στη συνέχεια επίσης συνάντη
ση του Έλληνα Πρωθυπουργού με το Λίβυό ηγέτη κ.Μουαμάρ Καντάρι, 
20λεπτης διάρκειας. ©'ακολουθήσει τριμερής συνάντηση.

Μετά τις συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργα
σίας και τσ απόγευμα ο κ.Καντάρι θ'αναχωρήσει για τη Λιβύη.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν ο Γάλλος Πρόεδρος θα αναχωρή
σει για τη χώρα του σήμερα ή αύριο το πρωί-.

Για χη συνάντηση αυτή πήγαν στην Κρήτη εκπρόσωποι των 
ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων και ανταποκριτές των μεγάλων 
Ε ι δησεογραρικών Πρακτορε ίων .

Λόγω της ρύσης της η συνάντηση αυτή του Πρωθυπουργού 
κ.Ανδρέα Γ.ίΤαπανδρέου, του Προέδρου της Γαλλίας κ.Φρανσουά Μιττεράν 
και του ηγέτη της Λιβύης κ.Μουαμάρ Καντάρι δημιουργεί παγκόσμιο 
ενδιαφέρον. Δεν είναι γνωστό αν θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση
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Το θέμα της οριστικής ειρήνευσης στο Τσαντ, της απεμπλοκής 
στις σχέσεις Λιβύης-Γάλλίας, και κατά πάσα πιθανότητα η ειρήνευση 
στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στην τριήμερη συνάντηση κορυφής Ελ- 
λάδας-Γαλλίας-Αιβύης στην Ελούντα του 'Αγιου Νικόλαου της Κρήτης 
που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου.

0 Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Φρανσουά Μιττεράν και ο ηγέτης της 
Λιβύης Συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάρι είχαν ήδη σήμερα το μεσημέ
ρι κατ'ιδίαν συνομιλίες, χωριστά, με τον Πρωθυπουργό κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου ενώ στις 2 μ.μ. οι κ.κ. Μιττεράν, Καντάρι και Παπανδρέου 
παρεκάθησαν σε πρόγευμα εργασίας.

Οι συνομιλίες Μιττεράν-Παπανδρέου-Καντάρι καλύπτονται από 
απόλυτη μυστικότητα ,ενώ το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ-ΠΑΑΛΑΣ" στην Ελούντα, 
έχει γίνει πραγματικό "κάστρο" από τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 
που έχουν ληρθεί. Αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες της ειδικής ασφά
λειας και περιπολικά του Λιμενικού που διαπλέουν τον κόπλο της 
Ελούντας, καθώς επίσης και αρκετές δεκάδες Λίβυων της προσωπικής 
Φρουράς του Συνταγματάρχη Καντάρι δίνουν το μέτρο της ασφάλειας 
που υπάρχει στη περιοχή.

0 κ. Ανδρέας Παπανδρέου έρθασε στην Ελούντα σήμερα το πρωί 
στις 9.30'ενώ το μεσημέρι έφθασαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά 
Μιττεράν στη 1.10'με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 
και λίγο αργότερα στη 1.45'έρθασε ο Λίβυος ηγέτης Συνταγματάρχης 
Καντάρι. Τους ξένους ηγέτες υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Παπαν
δρέου στην είσοδο του "ΑΣΤΕΡΑ" ενώ μαζί του ήταν επίσης ο υπουργός 
παρά .τω Πρωθυπουργό κ.. 'Ακης Τσοχατζόπουλος, ο υπουργός Αναπλη
ρωτής Εθνικής ‘Αμυνας κ. Αντώνης Δροσογιάννης και ο Διευθυντής 
του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Χρήστος Μαχαιρίτσας.

Μιλώντας το πρωϊ προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο 
ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΑΣ" στην Ελούντα της Κρήτης ο Πρωθυπουργός 
κ. Ανδρέας Παπανδρέου διευκρίνισε ότι ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει 
την συνάντηση αυτή μυστική μέχρι το μεσημέρι ύστερα από σχετική 
παράκληση του Προέδρου Μιττεράν. Απαντώντας σε ερώτηση γιατί
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επελέγη η Κρήτη για την συνάντηση αυτή ο κ. Παπανδρέου είπε ότι ο 
ηγέτης της Λιβύης Συνταγματάρχης Καντάωι δεν ήθελε την Αθήνα για 
τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Εξάλλου, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, 
έπρεπε να υπάρχει και-επίσημη πρόσκληση για τον Συνταγματάρχη 
Καντάφι.

Μιλώντας για το αντικείμενο των συνομιλιών της Ελούντας ο 
κ. Παπανδρέου είπε ότι οι συνομιλίες αυτές αφορούν την ειρήνευση 
επίσης και άλλα σημαντικά θέματα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η 
ιστορία είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου αναφερόμενος στη συ
νεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με το Τσαντ.

XXX XXX XXX

Δεύτερος γύρος συνομιλιών άρχισε στις 6 μ.μ. μεταξύ του 
Πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου, ι του Γάλλου Προέδρου κ. Φραν- 
σουά Μιττεράν και του Λιβυου ηγέτη κ. Μουαμάρ Καντάφι.

Οι τρεις ηγέτες όπως είναι γνωστό μετά τις συνομιλίες που 
είχαν σήμερα το μεσημέρι με αντικείμενο την ειρήνευση στο Τόάντ 
και τις γαλλολιβυκές σχέσεις παρεκάθησαν σε πρόγευμα εργασίας το 
οποίο διήρκεσε δύο ώρες και 45 λεπτά. Το πρόγευμα εργασίας έληξε 
στις 5.30 και στις 6 μ.μ. άρχισε ο δεύτερος κύκλος των συνομιλιών

Όπως έγινε γνωστό ο κ. Μιττεράν θα αναχωρήσει μάλλον σή- 
μερά το βράδυ επιστρέφοντας στο Παρίσι, ενώ ο κ. Καντάφι, καθώς 
και ο Πρωθυπουργός θα διανυκτερεύσουν σήμερα στην Ελούντα. 0 Λέ- 
βυος ηγέτης θα επιστρέφει στη χώρα του αύριο. Αύρ^ο επίσης θα επι 
στρέφει στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου.
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Κρήτης 15 Νοεμβρίου 1984

Ο Πρωθυπουργός η . Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, πρίν απο 
την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Μιττεράν 
και τον ηγέτη της Λιβύης συντσ,γματάρχη Καντάφΐ απάντησε 
στι,ς ακόλουθες ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ: " Γιατί η Κυβέρνηση αποφάσισε να προμηθευτεί 
και γαλλικά μιράζ;".
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Για να μην εςαρτιόμαστε απο μια και μόνο πηγή'.'

ΕΡΩΤΗΣΗ: " Προσπαθούσαμε κύριε Πρόεδρε να λύσουμε το αίνιγμα,
γιατί προτιμήσατε αυτή την περιοχή (Ελούντα της Κρήτης), γι ' 
αυτή χη συνάντηση και όχι οποιαδήποτε άλλη της Ελλάδας."
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:" Θα σας φανεί περίέργο,αλλά αυτό ήταν άποψη και 
των άλλων δύο ηγετών . Δεν ήθελε ο κ. Καντάρι να έλθει στην 
Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα θα ερχόταν μονά.χα αν υπήρχε επίσημη 
πρόσκληση
ΕΡΩΤΗΣΗ: " Δηλαδή τώρα ήλθε ανεπίσημα; "
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες αλλά απο 
την ώρα που.ήλθε στην Κρήτη ήταν φανερά εδώ".

ΕΡΩΤΗΣΗ: " Η σημερινή συνάντηση είναι η πεσολαβπτική προσπάθεμ-Ι
για ττ̂ ν οποία μας είχατε μιλήσει στο αεροπλάνο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:" Επρόκειτο να γίνει νωρίτερα , αλλά δεν είχαν π,χ| 
χωρήσει όλες οι ενέργειες."
ΕΡΩΤΗΣΗ: " Υποθέτω ότι ούτε καν λεπτομέρειες θα διευθετηθούν 
σ'αυττί την συνάντηση".
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: "Τα γενικότερα θέματα σχέσεων των δύο χωρών
θα συζητηθούν και Βέβαια το Τσαντ και άλλα σημαντικά διεθνή 
θέματα.".
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Μετά τη λήξη του 2ου γύρου των συνομιλιών μετάξύ του Προέδρου 
της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Μιττεράν, του ηγέτη της Λιβύης 
Μουαμάρ Κάντάφΐ και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Γ. Παπαν
δρέου, ο Πρωθυπουργός αποχαιρετώντας τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά. 
Μιττεράν, παρουσία και του Διβυου ηγέτη, έκανε την ακόλουθη δή
λωση :

"6α έχω την ευκαιρία ακολούθως όπως και ο Συνταγματάρχης Κα
ντάρι να πω περισσότερα, από αυτά που θα πιο αυτή τη στιγμή.

Πρόκειται για μια ιστορική συνάντηση και θέλω να εκφράσω τις 
βαθιές μου ευχαριστίες για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαράβ

που έδωσαν στον Ελληνικό’ Λαό, ο Πρόεδρος Μιττεράν και ο Σύνταγμα-, 
τό-ρχης Καντάρι.

·->
Θα έχω την ευκαιρία να σας πληροφορήσω λεπτομερέστερα, αλλά 

τώρα θέλω να αποχα.ιρετήσω τον κ. Μιττεράν και να του ευχηθώ καλό 
ταξίδι.

Ο Συνταγματάρχης -Καντάφΐ θα έχει επίσης την ευκαιρία να σας · . 
κάνει δηλώσεις."

Στη συνέχεια οι κ.κ. Παπανδρέου και Καντάρι αφού αποχαιρέτησαν 
το Γάλλο Πρόεδρο, προσήλθαν στην αίθουσα Τύπου, όπου έκαναν δηλώ
σεις προς τους. 'Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα ο κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου δήλωσε τα εξής:
"Θα ήθελα πρώτα απ'όλα να ευχαριστήσω ξανά τόσο τον Πρόεδρο 

Μιττεράν όσο και τον Συνταγματάρχη Καντάρι, γι'αυτή τη μεγάλη τιμή 
που έκαναν στη χώρα μας και τη μεγάλη χαρά που έδωσαν στο λαό μας, 
να μπορέσει νασυμβάλει στη μεγάλη υπόθεση της ειρήνης, της ανεξαρτησί 
-.;-.LKa·̂ -Tr¡Q αυτοδιάθεσης των λαών της Μεσογείου.

Ο Πρόεδρος Μιττεράν - όπως ξέρετε - ήταν υποχρεωμένος να γυ
ρίσει στο Παρίσι και ήταν ήδη,τουλάχιστον μια ώρα αργόπορημένος. 
'Οταν ρθάσει στο Παρίσι, θα κάνει ειεί δηλώσεις, στη γαλλική τηλεό
ραση ¡ στο ραδιόφωνό και τον Τύπο.

Είμαι όμως εξουσιοδοτημένος να δώσω με δύο λόγια,τα αποτελέσμ 
τα της ιστορικής αυτής συνάντησης.
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Ιϊρώτον,αχοίγει ένα νέο κεφάλαιο, μια καινούρια σελίδα, στις 
σχέσεις Κάλ.ίας-Τζα’ιαχερίας. 'Οχι μόνο θα υπάρξουν επισκέψεις σε 
υψηλότατο επίπεδο τού Συνταγματάρχη Καντάρι και του Γίροέδρου 
Μιττεράν, αλλά θα υπάρξει και τακτική επαοή σε υπουργικό επίπεδο, 
για τη διαμόρωωση μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας για το καλό της 
περιοχής και της ανθρωπότητας.

Σε ό,τι αρορά την υπόθεση του Τσάντ - η οποία πράγματι ήταν 
και κεντρικό θέμα της συζήτησης . Και θέλω να τονίσω ότι είναι 
κρίμα ότι αυτό το θέμα μας απασχόλησε τ ό σ ο ,διότι είναι πάρα πολλές 
οι δυνατότητες συνεργασίας στην περιοχή, και θέλουμε, .να 
ελπίζουμε ότι σε μια επόμενη συνάντηση το̂ ν δύο, η παρουσία μου δεν 
θα ήταν απαραίτητη. Θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα θε
τικά, παρά με ένα οδυνηρό, πράγματι, πρόβλημα;

Η βασική αρχή,η οποία συνεψωνήθη, είναι ότι ούτε ένας Γάλλος, 
ούτε ένας Λίβυος στρατιώτης δεν' θα μείνει στο Τσάντ.

0 λαός του Τσάντ θα πρέπει να λύσει ο ίδιος τα προβλήματα 
του, όπως μπορεί, όπως θέλει. Και άν · υπάρξει επέμβαση τρίτης· χώ- * 
ρας - όποια και άν είναι αυτή - στο Τσάντ, η Λιβύη έχει το 
δικαίωμα -* "δικαίωμα που αναγνωρίζεται επίσημα από τη Γαλλία 
να υπεραμυνθεί στην περιοχή των δικών της συνόρων - όχι ότι εχρειά- 
ζετο άδεια, αλλά απλώς είναι μια δήλωση ότι η Γαλλία δεν πρόκει
ται να στηρίξει οποιαδήποτε επέμβαση τρίτης χώρας στο Τσάντ.

Θα ήθελα, όμως, να πω ότι στην πολιτική και ακαδημαϊκή μου 
ιστορία δεν συμμετέσχα σε συζήτηση, σε διάλογο, τόσο υψηλού επι
πέδου. Πρέπει να πω ότι ο σεβασμός μο.υ, η εκτίμησή μου,τόσο για τον 
Πρόεδρο Μιττεράν, όσο και για τον Συνταγματάρχη Καντάρι, είναι μεγα
λύτερη από ποτέ άλλοτε, Παρά τις δυσκολίες, των προβλημάτωνηπου κου
βεντιάστηκαν , δόθηκε η.ευκαιρία κατά κύριο λόγο στους δύο,να ανταλ
λάξουν απόψεις σ'ένα ιδεολογικό επίπεδο και με ορίζοντα τον πλανή
τη μας μι,α συζήτηση που ο κ. Μιττεράν πρότεινε στον
Μουαμάρ Καντάρι να συνεχίσουν στο Παρίσι πριν περάσει πολύς χρόνος.

Είναι πράγματι μια ιστορική μέρα η σημερινή, για την πατρίδα 
Πας, για την Γαλλία, για τη Λιβύη, για τη Μεσόγειο.



'Ισως μίλησί^ρκολύ, αλλά, τώρα ήρθε η ώρα και
τάρχη Καντάφι , τον φίλο Κσντάοι,να οηιλήσει - και

τον Σύνταγμά

Παίρνοντας .στΓ; 'συνέχεια το λόγο ο ηγέτης της Λιβύης Συνταγι 
τάρχης Καντάόι, είτε τα εξής;

"Ευχαριστώ τον μεγάλο φίλο μας Ανδρέα Παπανδρέου που ανέλαβε
να συνοψι: τα αποτελέσι αυτί :ης συνάντησης και δεν μου άφη
σε μεριθώρια που να μπορώ να προσθέσω τίποτε.

Αν ήθελα να επαναλάβω την περίληψη των όσων είπε, είναι, ότι. 
εμείς συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Μιττεράν - με την βοήθεια και την 
παρουσία του σεβαστού και μεγάλου φίλου μας Ανδρέα Παπανδρέου , και 
αδιακρίτως των πολιτικών λεπτομερειών - κατ^αρχάς σε θέματα αρχής 
και νομίζω ότι αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος που βασίζεται στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν αμωιβάλλω ότι αυτή η εμπιστοσύνη δημι- 
ουργήθηκε με αυτή μας τη συνάντηση.

Αντιμετώπισα από τον Πρόεδρο Μιττεράν όλη την κατανόηση και 
κάθε διάθεση για να επιλυθούν τα προβλήματα. Βεβαιώνω ότι όπως 
είπε ο φίλος μας Παπανδρέου,εμείς αρχίζουμε μια νέα σελίδα.

Είμαι πολύ ευτυχής που υπάρχουν πρόσωπα σαν τον Πρόεδρο Μιτ- 
τεράν και ταν φίλο Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της 
Μεσογείου, διότι αυτοί αποτελούν εγγύηση για την ειρήνη σ'αυτή 
την πολύ ευαίσθηση περιοχή μας και πραγματικά τους αναγνωρίζω 
τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να συνεχισθεί ο διάλογος Βορρά-, 
Νότου.

Πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τις προσπάθειες του φίλου κ. Πα- 
πο.νδρέου και ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ελληνικό Λαό 
που μας φιλοξένησαν σήμερα. Η φιλία και η εμπιστοσύνη που μας ενώνει 
με τον λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας είναι, αναμφισβήτητα αυτές 
που μας έκαναν να έρθουμε και να παραβρεθούμε σ'αυτές τις συνομιλίες.

Αναμφισβήτητα η επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Τρίπολη ο 
μεγάλος φίλος μας Ανδρέας Παπανδρέου, επηρέασε πάρα πολύ αυτή τη ση
μερινή συνάντηση και ελπίζω στο μέλλον ότι θα επισκεφθώ και εγώ την 
Αθήνα.

Σ'ό,τι αωορά τη Γαλλία,υπάρχει μια πρόσκληση να επισκεφθώ το 
Παρίσι,και ο Πρόεδρος Μιττεράν να επισκεφθεί την Τρίπολη.
Σας ευχαριστώ".

Δευτερολογωντας ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, είπε:
Θα ηνολα να προσθέσω οτι υπάρχει και δική μου πρόσκληση προς 

τον Συν τα γμα ταμχη Κανταρι, να επισκεφθεί επίσημα, την Ελλάδα,την 
οποίο: και εχει αποδεχθεί. Και μενει μόνο να καθορισθεί ο χρόνος 
αυτής της επίσκεψης".


