
Μήνυμα  Αλληλεγγύης προς το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ από την 
Ιαπωνική Επιτροπή Ειρήνης 

Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι 

Με αφορμή το 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς 
Ύφεσης και Ειρήνης ΕΕΔΥΕ θα ήθελα να σας εκφράσω τους εγκάρδιους 
χαιρετισμούς αλληλεγγύης μας εξ ονόματος της Επιτροπής Ειρήνης της 
Ιαπωνίας 

Η ιαπωνική πολιτική ζωή βρίσκεται αυτόν τον καιρό σε ιστορική καμπή 
σε καιρούς ειρήνης και δημοκρατίας. Βρισκόμαστε στη μέση της εθνικής 
εκστρατείας για τις γενικές εκλογές των οποίων η ημέρα ψηφοφορίας θα είναι 
στις 31 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό επί του παρόντος σημείο είναι αν θα 
μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνασπισμού μαζί με το Ιαπωνικό 
ΚΚ (JCP) ή  όχι. Ένας συνασπισμός  τεσσάρων(4) κομμάτων 
συμπεριλαμβανομένου του JCP υπέγραψαν μια κοινή πολιτική δήλωση η 
οποία περιλαμβάνει: 

 τη διακοπή της κατασκευής της ναυτικής αμερικάνικης βάσης στο 
Henoko, Οκινάουα,  

  την επικύρωση της Συνθήκης που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα 
(TPNW)  

 την κατάργηση των «πολεμικών νόμων» που επιτρέπουν τις  
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό με τις αμερικανικές δυνάμεις 

 την υπεράσπιση και αξιοποίηση την διπλωματία ειρηνικών μέσων και 
διατάξεων του Συντάγματος όπως π.χ. άρθρο 9, καθώς και άλλα 
σημαντικά μέτρα για τη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων για  
δικαιοσύνη και δημοκρατία  

Η επιτροπή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νίκη του 
συνασπισμού. Πιστεύουμε ότι μια νίκη θα συμβάλει στην ειρήνη στην 
Ασία και τον κόσμο. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ένα από τα σημαντικά μας καθήκοντα ως Επιτροπή Ειρήνης Ιαπωνίας, 
της μοναδικής χώρας που έχει βομβαρδιστεί  από πυρηνικά, είναι να επιτύχει 
την πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και να κάνει την Ιαπωνία να 
κερδίσει την μάχη για εφαρμογή του TPNW  ειδικά. Με την ευκαιρία αυτή, θα 
ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για την ετήσιες σας εκδηλώσεις μνήμης 
τις ημέρες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και προσβλέποντας  στη ακόμη 
μεγαλύτερη  συνεργασία μας για την προώθηση του κοινού μας στόχου  ενός 
κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. 



Αισθανόμαστε ισχυρά συναισθήματα αλληλεγγύης με τον αγώνα σας 
ενάντια στις αμερικανικές βάσεις και τα πολεμικά σχέδια ΝΑΤΟ & ΗΠΑ, καθώς 
παλεύουμε και εμείς ενάντια στην παρουσία και δράση των αμερικανικών 
δυνάμεων στην Ιαπωνία και για την απόσυρση των βάσεων και των 
στρατευμάτων των ΗΠΑ. Ο τελικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε την 
στρατιωτική συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ για μια Ιαπωνία ειρήνης και 
πραγματικής ανεξαρτησίας 

Εύχομαι το Συνέδριό σας επιτυχές και γόνιμο αποτέλεσμα και ελπίζουμε να 
δυναμώσει η αλληλεγγύη μας στον κοινό αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη.  

19 Οκτώβριος, 2021 

Jun  CHISAKA 

Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Ιαπωνίας 


