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Ο Αντρέι Ζαχάρωφ (1921-1989) ήταν ένας σοβιετικός επιστήμονας, αντιφρονών και κάτοχος του 
Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ζαχάρωφ συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 1980, μετά τις δημόσιες διαμαρτυρίες 
του κατά της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν το 1979. Η Simone Veil είναι μια γαλλίδα πολιτικός 
και ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   
 
Λουξεμβούργο, 24-1-1980 
ΤΗΛΕΓΡΆΦΗΜΑ 
Κύριε Πρεσβευτά, 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μου ζήτησε να σας 
αναφέρω τα ακόλουθα: 
 
«Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου, 
1980 στις Βρυξέλλες, έμαθε με μεγάλη αγανάκτηση ότι οι σοβιετικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τον 
Αντρέι Ζαχάρωφ και του αφήρεσαν τους ακαδημαϊκούς τίτλους και τα δικαιώματά του. 
 
Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της με τον κ. Αντρέι Ζαχάρωφ, ο 
οποίος είναι κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης και ένθερμος υπερασπιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Σοβιετική Ένωση, και καταδίκασε απερίφραστα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
εναντίον του, τα οποία παραβιάζουν τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο της Τελικής 
Πράξης του Ελσίνκι με στόχο την πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών. 
 
Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων καλεί τις σοβιετικές αρχές να αποσύρουν τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί κατά του κ. Ζαχάρωφ και ακόμα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για αυτή την κλιμάκωση της 
καταστολής στη Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει υπονομεύσει περαιτέρω τη διεθνή ύφεση. 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, κ. Emilio Colombo, έχει αναλάβει να ζητήσει από 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερώσει τους πρέσβεις της Σοβιετικής Ένωσης, 
που είναι διαπιστευμένοι στις πρωτεύουσες των Εννέα για τη θέση που έλαβε η Επιτροπή Πολιτικών 
Υποθέσεων. » 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
 
Simone Veil 
President of the European Parliament 

   
Πηγή: EU historical archives, Oral history of the European Parliament Presidents,  

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf 

 
 

 Ποια είναι η θέση και η πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το μήνυμα; 
• Στη βάση αυτής της ενέργειας της Προέδρου το 1980, γιατί νομίζετε ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης; 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf

