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73 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι 
Χηξνζίκα - Ναγθαζάθη: Γύν ιέμεηο πνπ θέξλνπλ ζην λνπ εηθόλεο ηξόκνπ, 

νδύλεο, πνιέκνπ, έλα ηεξάζηην «καληηάξη», επηβεβαηώλνληαο ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

Μπξερη: «Ο πόιεκόο ηνπο ζθνηώλεη ό,ηη άθεζε όξζην ε εηξήλε ηνπο». 

Οη εηθόλεο από απηέο ηηο δύν πόιεηο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1945 ζεκαηνδνηνύλ έλα 

από ηα πην ζηπγεξά εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμε ν ηκπεξηαιηζκόο ζε βάξνο ησλ 

ιαώλ, κε ην πξόζρεκα ηεο ζπληόκεπζεο ηνπ πνιέκνπ. Δλα πξόζρεκα πνπ 

αμηνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα, γηα λα δηθαηνινγεζνύλ ηκπεξηαιηζηηθέο επηζέζεηο 

θαη επεκβάζεηο ζε δηάθνξεο ρώξεο, κε ηειεπηαία ηελ επίζεζε ησλ ΗΠΑ θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηνπο ζηε πξία. 

Σν Μάε ηνπ 1945, κε ηελ είζνδν ηνπ Κόθθηλνπ ηξαηνύ ζην Βεξνιίλν θαη ηελ 

ύςσζε ηεο θόθθηλεο ζεκαίαο ζηελ «θαξδηά» ηνπ λαδηζκνύ, ζην Ράηρζηαγθ, ε 

Γεξκαλία αλαγθάδεηαη ζε ζπλζεθνιόγεζε. Δίρε πξνεγεζεί ε ζπλζεθνιόγεζε 

ηεο Ιηαιίαο, ην επηέκβξε ηνπ 1943. Σν ηξίην κέξνο ηεο θαζηζηηθήο ζπκκαρίαο 

ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Ιαπσλία, ζπλέρηδε ηνλ πόιεκν. Οκσο, νη 

ζπλζήθεο έδεηρλαλ όηη ήηαλ δήηεκα εκεξώλ λα ζπλζεθνινγήζεη θη απηή, αθνύ 

ν ζηόινο ηεο ήηαλ θαηεζηξακκέλνο θαη ε ίδηα ε ρώξα ήηαλ πεξηθπθισκέλε από 

ερζξηθέο δπλάκεηο. 

Λίγν πξηλ ιήμεη, ινηπόλ, ν Β' Παγθόζκηνο Πόιεκνο, ζηηο 6/8/1945, ζηηο 2.45 

π.κ., απνγεηώζεθαλ από ηελ αεξνπνξηθή βάζε ζην λεζί Σηληάλ ηνπ Δηξεληθνύ 

ηξία ακεξηθαληθά βνκβαξδηζηηθά «Β-29». Δλα από απηά, ην βνκβαξδηζηηθό 

«Δενΐ3 03γ», θνπβαινύζε ζηα «ζπιάρλα» ηνπ έλα θαηλνύξην όπιν, κηα βόκβα 

λέαο ηερλνινγίαο. 

Σν «κηθξό αγόξη», όπσο νλνκάζηεθε από ηνπο Ακεξηθαλνύο, ήηαλ βόκβα 

νπξαλίνπ, κε κήθνο ηξία κέηξα θαη βάξνο ηέζζεξηο ηόλνπο. Σα ξνιόγηα 

ζηακάηεζαλ ζηηο 8.15 ην πξσί. Σν «κηθξό αγόξη» έπεζε από ην αεξνζθάθνο κε δύν αιεμίπησηα, δεκηνπξγώληαο έλαλ ηερλεηό 

ήιην, πνπ ζθόησζε ηα πάληα ζην δηάβα ηνπ. Ο απνινγηζκόο ήηαλ 110.000 αθαξηαίνη ζάλαηνη, ελώ ηηο επόκελεο κέξεο νη ζάλαηνη  

απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Σν έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ ράζεθε. 

Σξεηο κέξεο αξγόηεξα, ζηηο 9/8/1945, από ηα ακεξηθαληθά 

βνκβαξδηζηηθά ξίρηεθε ε δεύηεξε αηνκηθή βόκβα ζην 

Ναγθαζάθη. Ο «ρνληξόο άληξαο» ήηαλ κηα βόκβα πινπησλίνπ, 

πνπ ζθόξπηζε ην ζάλαην ζε 70.000 αλζξώπνπο. Η έθξεμε 

ήηαλ ηόζν ηζρπξή πνπ ζρεδόλ δηέιπζε ην βνκβαξδηζηηθό 

αεξνζθάθνο, πνπ κόιηο πξόιαβε λα πξνζγεησζεί ζηελ 

Οθηλάβα. Ο απνινγηζκόο ησλ λεθξώλ έθηαζε ηηο εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο θαη νη επηπηώζεηο ηεο ξαδηελέξγεηαο ήηαλ εμίζνπ 

ζαλαηεθόξεο. 

Ενα αποκαλυπτικό τηλεγράυημα 

Μηα καξηπξία δίλεη απαληήζεηο ζην γηαηί λα ζπκβεί απηό ιίγεο 

κέξεο πξηλ από ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Ση παξαπάλσ 

ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ νη ληθεηέο, θαηαζηξέθνληαο 

νινζρεξώο δύν πόιεηο θαη ζθνηώλνληαο ρηιηάδεο αλζξώπνπο; 

ηηο 12/5/1945, ηξεηο κέξεο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο 

Γεξκαλίαο, ν Σζόξηζηι ζε ηειεγξάθεκά ηνπ ζηνλ Σξνύκαλ, 

Πξόεδξν ησλ ΗΠΑ, αλαθέξεη: «Η επξωπαϊθή θαηάζηαζε κε 

αλεζπρεί πάξα πνιύ... Πνιύ ζύληνκα, ε ζηξαηηωηηθή ηζρύο 

καο ζα ζβήζεη ζηελ επεηξωηηθή Δπξώπε, εθηόο από κέηξηεο 

δπλάκεηο, πνπ ζα παξακείλνπλ γηα ηελ θαηνρή ηεο Γεξκαλίαο. 

Ση ζα ζπκβεί, ελ ηω κεηαμύ, από ηελ πιεπξά ηεο Ρωζίαο; Γνθηκάδω πνιύ δωεξά αλεζπρία από ηελ εζθαικέλε εξκελεία, πνπ  

δίλνπλ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηάιηαο, από ηε ζπκπεξηθνξά ηωλ ζηελ Πνιωλία, από ηελ ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηωλ ζηα Βαιθάληα,  

εθηόο από ηελ Διιάδα, από ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνύλ ζην δήηεκα ηεο Βηέλλεο, από ην ζπλδπαζκό ηεο ηζρύνο ηωλ ζηα  

θαηερόκελα ειεγρόκελα από απηνύο εδάθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο ηαθηηθήο ζε ηόζα κέξε ηνπ θόζκνπ θαη 

θπξίωο από ηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ λα δηαηεξνύλ επί καθξόλ ηεξάζηηεο ζηξαηηέο ελ εθζηξαηεία. 

Πνηα ζα είλαη ε θαηάζηαζηο ύζηεξα από έλα ή δύν ρξόληα; Οη ακεξηθαληθέο ή βξεηαληθέο ζηξαηηέο ζα έρνπλ ηόηε δηαιπζή, νη 

Γάιινη δε ζα έρνπλ αθόκε νξγαλωζεί αξθεηά θαη δε ζα δηαζέηωκε παξά ιίγεο κεξαξρίεο, θαηά ην πιείζηνλ γαιιηθέο, ελώ ε 

Ρωζία ζα είλαη ειεύζεξε λα δηαηεξή 200 ή 300 ελ ελεξγεία. Δλα ηδεξνύλ Παξαπέηαζκα έπεζε ζε νιόθιεξε ηε γξακκή ηνπ 

κεηώπνπ ηωλ... Ο ζηξαηεγόο Αϊδελράνπεξ πξέπεη λα ιάβε όια ηα δπλαηά κέηξα, γηα λα πξνιάβε λέα νκαδηθή έμνδν ηωλ  

γεξκαληθώλ πιεζπζκώλ, όηαλ νη Μνζρνβίηεο πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ηεξάζηηα πξνέιαζή ηωλ πξνο ην θέληξν ηεο Δπξώπεο... ε  

ιίγν ζα είλαη εύθνιν ζηνπο Ρώζνπο λα πξνρωξήζνπλ, εάλ ζέινπλ, ωο ηηο αθηέο ηεο Βνξείνπ Θαιάζζεο θαη ηνπ Αηιαληηθνύ».  

Η δηαηαγή γηα ηε ξίςε ησλ δύν αηνκηθώλ βνκβώλ δόζεθε εγγξάθσο από ηνλ ππνπξγό Δζσηεξηθώλ, Σδ. Μάξζαι, θαη ηνλ  

ππνπξγό ηξαηησηηθώλ, Χ. ηίκζνλ. Η ηειηθή απόθαζε, όκσο, ιήθζεθε πξνζσπηθά από ηνλ ίδην ηνλ Πξόεδξν ησλ ΗΠΑ, Χ. 

Σξνύκαλ, επηβεβαηώλνληαο ην ραξαθηεξηζκό πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί, σο «καθειάξε». Η αηηηνινγία γη' απηέο ηηο ξίςεηο ήηαλ όηη  

ζα εξρόηαλ πην γξήγνξα ηέινο ζηνλ πόιεκν ζην ζέαηξν ηνπ Δηξεληθνύ θαη όηη ηα ζύκαηα από ηηο βόκβεο ζα ήηαλ ιηγόηεξα ζε 

ζρέζε κε ηηο απώιεηεο πνπ ζα είραλ κία ελδερόκελε απόβαζε ζηελ Ιαπσλία ή ε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ.  

Ο θόβνο πνπ ππήξρε ζην ζηξαηόπεδν ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ γηα ην πξόζσπν ηεο ζνζηαιηζηηθήο νβηεηηθήο Δλσζεο ήηαλ εκθαλήο. 

Η Χηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη ήηαλ κηα πξνζπάζεηα εθθνβηζκνύ ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο, ιόγσ θαη ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο  
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ησλ ρσξώλ, θαζώο θαη κία επίδεημε ππεξνρήο ησλ ΗΠΑ ελ γέλεη απέλαληη ζην ζνζηαιηζκό πνπ νηθνδνκνύληαλ θαη ζην δηεζλέο 

θνκκνπληζηηθό θίλεκα. 

Η ξίςε ησλ αηνκηθώλ βνκβώλ ζηε Χηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη άλνημε ην δξόκν γηα ηελ έλαξμε ηνπ «Ψπρξνύ Πνιέκνπ»,  

απνδεηθλύνληαο ην ξόιν πνπ έπαημε ν ακεξηθαληθόο ηκπεξηαιηζκόο ζε απηήλ ηελ αληηπαξάζεζε, πνπ αθνινύζεζε ηηο επόκελεο  

δεθαεηίεο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1949, ηα πην ηζρπξά ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε έζεζαλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο νξγάλσζε ελάληηα 

ζηελ ΔΓ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ πκθώλνπ (ΝΑΣΟ). 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ε λενιαία. Η πάιε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ εθκεηαιιεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  

είλαη αλαγθαία, ν κόλνο δξόκνο πνπ ππεξεηεί ηα ιατθά ζπκθέξνληα. 
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