
ΠΡΟΛΟΓΟΙ: ΚΥΡΙΟΥ ' ΠΡΠ8ΥΠ0Υ·ΡΓ0Υ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
ύΌΙΚΤ ΡθΒΕΤΟ ΒΤΑΤΕΚΕΝΤ 22.ας ΚΑίόΥ 1984

Οπως κατ ' επανάλει ψη έχω' επισημάνε ι σε αρκετές περ 
σεις, ο κόσμος σήμερα αντ ιμετωτιΐζει ένα από τα σοβαρό
τερα προβλήματα αιρόύ απειλείται άμεσα ο πολιτι.ομός αλλά 
και 7“) ¿δια του η ζωή. Το πρόβλημα αυτό προκαλείται από 
τον ξέφρενο ανταγωνισμό των πυρηνικών ̂ εξοπλισμών, μετα 
ξύ των δύο υπερδυνάμεων, που καθημερινά διευρύνουν το 
πολεμικό τους οπλοστάσιο με σύγχρονα, πλέον πολύπλοκα 
και καταστροφικά όπλα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλ
λοτε ̂ η παγκόσμια κατάσταση διατρέχει τρομακτικό κίνδυ
νο. Το φάσμα του πυρηνικού ολοκαυτώματος πλανάται ολο
ένα και περισσότερο, ιδιαίτερα μετά από την πρόσφατη 
διακοπή των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των εξοπλι
σμόν και τη φανερή πια έλλειψη πραγματικής επικοινωνίας 
μεταξύ της Ανατολή και της Δύσης.

Η Κυβέρνησή μου, μέχρι σήμερα, δεν 
προσπάθειας στο να προτρέπει τους 
δυνάμεων, αλλά και αρχηγούς άλλων 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για

έχε ι φε ισθε ί καμμιάς 
ηγέτες των δυο υπέρ— 
συμμάχων-και μη χοίρων 
το συμωέρ ν όλου του

κόσμου. Αυτός είνο.ι και ο λόγος που η Κυρ 
στηρίζει με σθένος κάθε δυνατή προσπάθεια 
στην επιτυχία μιας Γυμςονιας η οποία, εν:' 
■την- απαραί τητ η . ισορροπία των δυνάμεων, πο

ρ ησή μου υπο- 
ϊ; ν αποσκοπεί 
ν διασφαλίζει 
έ ηλα θα
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Η Ελλά & σ έχει, υι c & ετ ή σε ι 
οποιαδήποτε νεα ανάπτυξη

μια' σταθερή θέση ενάντια σε 
πυρηνικών όπλων στην ΕυρώπηΛ

και υποστηρίζει τις; διαπραγματεύσεις όι οποίες πρέπει 
να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική με ίωση των πυρηνικών όπλων 
και των δύο πλευρών, σαν ένα πρώτο βήμα που θα το ακο
λουθήσει ένας γενικός και πλήρης αφοπλισμός. Πιστεύω ότι 
η πρόληψη ενός πυρηνικού πολέμου δεν είναι ένα θέμα που 
αφορά μόνο τις υπερδυνάμεις. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει 
όλους μα.ς γιατί απειλεί την ίδια τή ζωή μας. Γι'αυτό οποια
δήποτε προσπάθεια που στοχεύει σε μια θετική λύοη δεν μπο
ρεί να αρεθεί αποκλειστικά στις υπερδυνάμεις αλλά πρέπει
να αναζητηθεί συλλογικά.

Ετσι, όταν πριν από ένα. περίπου χρόνο η οργάνωση "Par-
1 i am enta r i a n s :o: Xorlc. Order" ξεκίνησε μια προσπάθεια
για μια πρωτοβουλία που θα γίνονταν από μίο. ομάδα από 
διακεκριμένους ηγέτες, με την υποστήριξη και από άλλους 
γνωστούς εθνικούς αρχηγούς, θρησκευτ ικ.ούς ηγέτες, παγκό
σμια γνωστές προσωπικότητες, κοινοβοέ>λια και πολιτικές 
οργανώσεις, προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα δεν ήταν 
δυνατόν παρά να ανταποκρ·ιθεί θετικά με μεγάλη της χαρά 
και με βαθειά συναίσθηση της ευθύνης της.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν με ζέση και η πρωθ
υπουργός της Ινδίας, κυρία Indira Gandhi, η οποία προιοτατα 
της κίνησης των αδεσμεύτων και με την ιδιότητά της αυ
τή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος των κατοίκων της 
γης, ο Πρόεδρος της Τανζανίας, κ. Julius î'.-erere, ο
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οποίος -ουσιαστικά εκπροσωπεί το.υς λαούς της Αφρικανικής 
ηπείρου, ο Πρόεδρος του Μεξικού, κ. Miguel de la Madrid 
και ο Πρόεδρος της Αργεντινής κ. Raul Alfonsin, που εκπρο
σωπούν ένα μεγάλο μέρος των Λατινικών λαών της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής και τέλος ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, 
κ. Olaf Palme, πάρα πολύ γνωστός για τις παραδοσιακές του 
σοσιαλιστικές ιδέες και θέσεις και την προσήλωσή του στους 
σκοπούς της παγκόσμιας ειρήνης.

ΤΤ e , , .Η ομαδα αυτί] αποτελεί ται απο αρχηγούς που εκπροσωπούν εκα
τομμύρια .κατοίκους από τέσσερις διαφορετικές 'ηπε ίρους , με 
διαφορετική θρησκεία, ήθη και έθιμα και πολιτικά συστήμα
τα αλλά που τους ενώνει η πίστη για μια κοινή προσπάθεια, 
με όλ.α τα μέσα, για την προστασία του πλέον πολύτιμου αγα
θού που διαθέτει ο πλανήτης μας και που είναι η ανθρώπινη 
ζωή.

%
Νομίζω ότι δεν πρέπει να χαθεί καμμιά ευκαιρία προς την 
κατεύθυνση αυτή όταν ο κόσμος αντιμετωπίζει μια αυξημένη 
και πλέον χειροπιαστή απειλή ενάντια στην αδια του την 
ύπαρξη. Πιστεύω ότι η μείωση των εξοπλισμών και η εξάλει
ψη των αιτίων μιας σύγκρουσης είναι μια αναγκαιότητα 
για την ειρήνη. Πρωταρχικός μας σκοπός πρέπει να είναι 
να προτρέψουμε τις πυρηνικές δυνάμεις να υπακούσουν στη 
φωνή της λογικής. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ομάδα αυτή 
των αρχηγών έχει τη δύναμη να.παίξει' ένα δραστικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι να πετύχει να πείσει τις



πυρηνικές δυνάμε 
γωγή και ανάπτυς 
Ο  ι. η  ('■ Ο. .  ων μ  ε  Χ~ Ο  Ο  Γ..( 

για τ ην οιό ι αστ ι 
ο ίων.

ι ς να σταματήσουν την εξέλιξη, παρα-
V

η νέων γενεών πυρηνικών όπλων και ου
ό.ς κα ι να καταλήγουν σε μ ια συμιρων ί α
κη με ιωοη των πυρηνικών τους οπλοστα

Γι 'αυτό όλες μας οι. προσπάθε ι ες τιρέηει να είναι έντονεςϊ
και συνεχείς μέχρις ότου να επιτύχουμε τον κύριο στόχο 
μας που είναι η μείωση αρχικά και. κατόπιν η εξάλειψη 
των κινδύνων ενός νέου πολέμου μεταξύ των κρατών.

Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να συνεισωέρουμε στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την επιτυχή έκβαση του κ ο ι ~/■
νού αγώνα γιατί πιστεύουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να έχει 
μεγαλύτερη αξίά από την ανθρώπινη ζωή. Για το λύγο αυτό 
νομίζουμε ότι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση της κοινής 
γνώμης θα ενισχύσει κατά πολύ την κοινή αυτή προσπάθεια 
για το σταμάτημα του ανταγωνισμού των πυρηνικών εξοπλι
σμών.

*
Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την κοινή δημόσια δήλωση 
η οποία σήμερα θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα από τον κάθε 
ηγέτη που συμμετέχει στην ’πρωτοβουλία, αυτή στην πρωτεύ- 
ουαά του και η οποία συνιοτά το πρώτο βήμα στην κοινή 
μας αυτή προσπάθεια.


