
 
  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
 

ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 77 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
∆ΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 
 

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  γγιιαα  ττηη  ΔΔιιεεθθννήή  ΎΎφφεεσσηη  κκααιι  ΕΕιιρρήήννηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς    

κκααλλεείί  σσεε  μμααζζιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ααννττιιιιμμππεερριιααλλιισσττιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη    

σσττοο  ΛΛεευυκκόό  ΠΠύύρργγοο,,  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  99  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  σσττιιςς  77::3300  μμ..μμ..,,    

θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  πποορρεείίαα  σσττοο  ΠΠρροοξξεεννεείίοο  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  
 

Συμπληρώνονται 77 χρόνια από τις 6 και 9 Αυγούστου του 1945, όταν οι ΗΠΑ με τη ρίψη των δύο ατο-

μικών βομβών εξαφάνισαν από προσώπου γης εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το 

Ναγκασάκι. Χιλιάδες ήταν, επίσης, οι τραυματισμένοι, οι άνθρωποι που «έζησαν» πληγωμένοι από τον 

πυρηνικό όλεθρο. Η ρίψη των ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ αποτελούσε μια επίδειξη ισχύος και πυ-

ρηνικής τρομοκρατίας, στόχευε τους λαούς, τη Σοβιετική Ένωση, το ανερχόμενο επαναστατικό κι εργα-

τικό κίνημα. 
 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καλεί το λαό μας σήμερα σε ετοιμότητα και επα-

γρύπνηση μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Αποτελεί μονόδρομο το δυνάμωμα της πάλης του 

αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος, με τη συσπείρωση νέων 

δυνάμεων. Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύναμη να βγει στο προσκήνιο της Ιστορίας, να διεκδικήσει 

ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους άλλους λαούς. 
 

Να κλιμακώσουμε τον αγώνα για: 

•  την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, 

•  να ξηλωθούν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, 

•  να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα – να απα-

γορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε είδους όπλων μαζικής καταστροφής, 

•  να ματαιωθούν οι αποστολές ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων, 

•  όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρε-

σία του ΝΑΤΟ, 

•  καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, 

•  αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΩΩΩΩΝΝ  ΘΘΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΧΧΙΙΡΡΟΟΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΝΝΑΑΓΓΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΙΙ  
  

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  

ΙΙΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΥΥΣΣ 
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