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Συνέντευξη του Πρωθυπουργού κ.Ανδρέα Γ.Παπανδρέου προς 
τον ανταποκριτή της εφημερίδας "Ισβέστια" κ.Γ.Σαχουνιάν:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στις 8 του Μάρτη 1984 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια
από την ημέρα της αποκατάστασης διπλα)ματικών σχέσεων ανάμεσα στην 
ΕΣΣΔ και την Ελλάδα. Πώς εσείς, κ.Πρωθυπουργέ, εκτιμάτε την κα
τάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των χω
ρών μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συμπλήρωση 60 χρόνων από την αποκατάσταση διπλω
ματικοί σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΕΣΣΔ μου δίνει την ευκαιρία να 
εξάρω την ανοδική πορεία που ακολούθησαν έκτοτε οι σχέσεις των 
δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Μια πορεία που βασίζεται εκτός'τοον 
άλλων και στις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ των λαών μας, τα 
αισθήματα των οποίων πιστεύουμε ότι ερμηνεύει.

Ιδιαίτερα θεωρώ σκόπιμο να επισημάνω τη σημαντική πρόοδο 
που σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια και που επέτρεφε την παρα
πέρα σύσψιξη των σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε αρκε
τούςζ τομείς.

Πίστη μας είναι ότι οι διαφορές στα κοινωνικά και πολιτικά 
συστήματα δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στις σχέσεις των κρατών 
και είναι αναγκαίο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή για το 
συμφέρον των λαών αλλά και της ειρήνης γενικότερα.

Έχουμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία μας θα διευρυνθεί ακό
μη περισσότερο με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που βρίσκο
νται σε εξέλιξη, τα πρακτικά αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέ-' 
σουν την απαρχή μιας στενότερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας και 
σε άλλους τομείς.

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιό ρόλο, κατά τη γνώμη σας, παίζουν οι ελληνο- 
σοβιετικές σχέσεις, η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας στη διαμόρφω
ση του πολιτικού κλίματος στην Ευρώπη και στον κόσμο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν βρέθηκε τόσο κοντά 
στην καταστροφή όσο είναι σήμερα. Καθημερινά,νέα όπλα κατασκευάζο
νται και νέες θεωρίες μπαίνουν σε εφαρμογή με αποτέλεσμα το
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χείλος του γκρεμού να γίνεται όλο και πιο ορατό. 0 ανταγωνισμός αυ
τός έχει παρασύρει στη δίνη του όχι μόνο τις υπερδυνάμεις αλλά και 
τις υπανάπτυκτες ακόμα χώρες με αποτέλεσμα να τους δημιουργεί μεγα
λύτερη εξαθλίωση. Τεράστια ποσά/ καθημερινά, δαπανώνται για την 
κατασκευή νέων και περισσότερο καταστροφικών οπλικών συστημάτων 
ενώ το χάσμα μεταξύ το̂ ν πλούσιων και τ<πν φτωχών χωρών συνεχώς διευ
ρύνεται. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει κάποτε αυ
τός ο κατήφορος και να επιδιωχθεί η αποκατάσταση ενός διαλόγου που 
θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση της έντασης, στην αποκατάσταση κλί
ματος εμπιστοσύνης και στην προώθηση των- διαδικασιών εκείνων που 
θα επιτρέψουν το κλείσιμο της φολίδας μεταξύ Βορρά - Νότου.

Η ένταση αυτή έχει γίνει ακόμη οξύτερη με το σταμάτημα του ου
σιαστικού διαλόγου Ανατολής - Δύσης και τη διακοπή των συνομιλιών 
της Γενεύης. Οι πρόσφατες δηλώσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων 
δημιουργούν μιαν ευκαιρία που κατά την άποψή μας μπορεί να αποτελέ- 
σει την αφετηρία για την έναρξη ενός διαλόγου που θα οδηγήσει στο
πάγωμα των εξοπλισμών και στην ισόρροπη μείωσή τους. Η στιγμή αυτή

/είναι η πλέον κατάλληλη για να κινηθούμε όλοι προς τον αντικειμενι
κό ,αυτό σκοπό και να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για την αποκατάστα- 
ση του κλίματος ύφεσης και ειρήνης.

Βέβαια, ο καθοριστικός ρόλος ανήκει στις υπερδυνάμεις. Δεν 
πρέπει όμως να αγνοηθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραμα
τίσουν με την συμβολή τους και οι μικρότερες χώρες. Οι σχέσεις 
Ελλάδας - ΕΣΣΔ συνεισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση ενός τέτοιου κλί
ματος και μπορούν να χρησιμεύσουν σαν παράδειγμα και για τις άλλες 
χώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά τα τελευταία χρόνια, όπως έχετε τονίσει, έχει 
σημαντικά οξυνθεί η διεθνής κατάσταση στον κόσμο. Η Ελλάδα, όπως εί
ναι γνωστό, κατά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει σειρά από βήματα, 
που κατευθύνονται στην εξυγίανση του διεθνούς κλίματος. Θα μπορούσα
τε, κ. Πρωθυπουργέ, σχετικά μ'αυτό, να εκφράσετε τις σκέψεις σας 
σχετικά με το ρόλο τέτοιων χωρών, όπως η Ελλάδα, στον αγώνα για την 
επιστροφή των διεθνών σχέσεων στο κλίμα της ύφεσης, της εμπιστοσύ
νης και της συνεργασίας, σε αντιστοιχία με τις θέσεις της Τελικής 
Πράξης του Ελσίνκι;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως και παραπάνω τόνισα/σήμερα βρισκόμαστε σε μια 
κρίσιμη καμπή γιατί η διακοπή του διαλόγου Ανατολής - Δύσης έχει 
δημιουργήσει ένα επικίνδυνο πολιτικό κενό. Η Κυβέρνησή μου έγκαιρα 
επεσήμανε τον κίνδυνο αυτό και προσπάθησε με όλα τα μέσα που είχε 
στη διάθεσή της να διεγείρει τους δυτικούς της συμμάχους σχετικά 
με την κλιμάκωση που μπορεί να επιφέρει η διακοπή του διαλόγου αυτού 
Επιπλέον/ η Κυβέρνησή μου δεν περιορίστηκε μόνο στις δηλώσεις στα 
διάφορα διεθνή βήματα^ αλλά προχώρησε σε πλέον συγκεκριμένες πρωτοβου 
λίες για να συμβάλει περισσότερο θετικά στη χαλάρωση της έντασης 
και στη δημιουργία κλίματος ύφεσης που συνιστούν. τις προϋποθέσεις 
για την αποκατάσταση του διαλόγου. Σαν τέτοια μέτρα μπορούν να θεωρη 
θούν η ελληνική πρωτοβουλία στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας 
της ΕΟΚ για την αναβολή της εγκατάστασης των αμερικανικών πυραύλων 
Πέρσινγκ και Κρούζ στην Ευρώπη/ καθώς και η πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία μιας απυρηνικής ζώνης στα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα έχει θέσει σαν ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής της 
πολιτικής την εδραίωση της ειρήνης και της ύφεσης τόσο στην περιοχή 
της όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Η χώρα μου είναι σταθερά προση
λωμένη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πρά
ξης του Ελσίνκι και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την.προαγωγή και 
ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.


