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Ρόδος, 05/08/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορµή τη µαύρη επέτειο του βοµβαρδισµού
της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ
21-27 Σεπτεµβρίου 2009 το 3ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου

Συµπληρώνονται αυτές τις ηµέρες 54 χρόνια από τη ρίψη των ατοµικών βοµβών
στη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι. Η καταστροφή των δύο αυτών µαρτυρικών πόλεων
σήµανε το τέλος του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου και την έναρξη του ψυχρού
πολέµου µε µιά αβέβαιη Ειρήνη βασισµένη στην απειλή της αµοιβαία βέβαιης
καταστροφής.
Σήµερα ο Κόσµος είναι σε ένα διαφορετικό σηµείο καµπής. Η υπόθεση πως τα
πυρηνικά όπλα είναι αναπόφευκτα για τη διατήρηση της Ειρήνης καταρρέει. Το θέµα
του πυρηνικού αφοπλισµού έχει επιστρέψει σήµερα στη διεθνή ατζέντα των
συζητήσεων. Μιά σειρά από πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν αναληφθεί
για να καµφθεί η εµµονή στη διατήρηση περισσότερων από 20.000 πυρηνικών όπλων
και το µεταδοτικό δόγµα της διατήρησης πυρηνικού οπλοστασίου για την αποτροπή
πολέµων.
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες
που µπορούν να οδηγήσουν στην απαλλαγή από τα πυρηνικά και άλλα όπλα µαζικής
καταστροφής και στην αντιµετώπιση της µεγαλύτερης απειλής για την Ανθρωπότητα.
Με αυτό ακριβώς το θέµα το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
οργανώνει φέτος το 3ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου που θα διεξαχθεί την
εβδοµάδα 21-27 Σεπτεµβρίου 2009 και θα περιλαµβάνει όπως και τα προηγούµενα
πολλές εκδηλώσεις: διαλέξεις ειδικών, συζητήσεις, προβολές ταινιών, θεατρικές
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παραστάσεις, εκθέσεις, µουσικές συναυλίες, και µια µεγάλη ειρηνική πορεία από το
Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου µέχρι το Κέντρο της Πόλης, όπου θα σχηµατιστεί το Σήµα
της Ειρήνης και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα
γίνουν όπως και στο προηγούµενο Φεστιβάλ στο ανοικτό Κινηµατοθέατρο ΡΟ∆ΟΝ
και στο ∆ηµοτικό Θέατρο, ενώ θα χρησιµοποιηθεί και ο δρόµος για υπαίθριες
εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλίου κλπ. Το Φεστιβάλ γίνεται µε τη στήριξη της ΚΕ∆ΚΕ,
της ΝΑ ∆ωδεκανήσου, της ΤΕ∆Κ ∆ωδεκανήσου, του ΠΟ∆Ρ και πραγµατοποιείται µε
τη συνεργασία πολλών φορέων της Πόλης.

