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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21-27 Σεπτεµβρίου το 3ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων
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 20000 πυρηνικών όπλων και στο
µεταδοτικό δόγµα της διατήρησης πυρηνικού οπλοστασίου για την αποτροπή πολέµων. Στις
24 Σεπτεµβρίου 2009 ανοίγει η συζήτηση στον ΟΗΕ για τη Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης (NPT)
και για τον πυρηνικό αφοπλισµό. Κυρίαρχες ευθύνες στο θέµα έχουν βέβαια οι ισχυρές
πυρηνικές δυνάµεις, όµως αναµφισβήτητα µερίδιο ευθύνης έχουν και οι υπόλοιπες χώρες,
από τις οποίες περιµένουν οι λαοί πρωτοβουλίες και άσκηση πιέσεων για να οδηγηθούµε σε
ένα Κόσµο χωρίς την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώµατος.
Στον αγώνα για την Ειρήνη και για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και άλλων
όπλων µαζικής καταστροφής είναι αφιερωµένο το 3ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ
Ρόδου. Ένα εναλλακτικό, θεµατικό Φεστιβάλ, το οποίο οργανώνεται από το Αντιπυρηνικό
Παρατηρητήριο Μεσογείου, µε τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ),

της Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου,

της ΤΕ∆Κ

∆ωδεκανήσου, του Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου Ροδίων και τη συνεργασία του
∆ιεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της
Κινηµατογραφικής Λέσχης Ρόδου, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, του ∆ΗΠΕΘΕ
Ρόδου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Παραδεισίου «Ωρίων».
Το Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί την εβδοµάδα 21-27 Σεπτεµβρίου 2009 στους χώρους
του ∆ηµοτικού Θεάτρου, του Κινηµατογράφου ΡΟ∆ΟΝ και στον δρόµο µπροστά από αυτά
που θα µετατραπεί εκείνες τις ηµέρες σε πεζόδροµο. Θα περιλαµβάνει όπως και τα
προηγούµενα πολλές

εκδηλώσεις: διαλέξεις ειδικών, συζητήσεις, προβολές ταινιών,

θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, µουσικές συναυλίες και µια µεγάλη πορεία για την Ειρήνη
από το Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου µέχρι το Κέντρο της Πόλης, όπου θα σχηµατιστεί το Σήµα
της Ειρήνης και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Αναλυτικά το πρόγραµµα επισυνάπτεται.

