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ΜΗΚΥΟ αρωγής για τα θύματα ναρκοπεδίων
Δεκνζηεπκέλν από Editor ζηελ θαηεγνξία Δηάθνξα

Πξσηνζηαηεί ε εηθαζηηθόο Κ. Χαιηνξή
Πξηλ από δύν ρξόληα ε εηθαζηηθόο Καίηε Χαιηνξή μεθίλεζε “…ην ηαμίδη…” ζηε Χίν,
κε ην εηθαζηηθό δξώκελν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πιαηεία Ξπιά, κε ηελ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Χίνπ. Καηόπηλ πέξαζε από ην
Λαύξην, Θεζζαινλίθε, Αιεμαλδξνύπνιε, Αζήλα.
Φέηνο, κε ηελ επθαηξία ηεο αλαθήξπμεο ηεο Ειιάδαο σο ρώξαο θαζαξήο από λάξθεο,
ε θαιιηηέρλεο ζπκπιεξώλεη ηελ εηθαζηηθή ηεο πξνζπάζεηα κε κηα θνηλσληθή θαη
ζπλάκα ξεαιηζηηθή θίλεζε. Τελ ίδξπζε ηνπ ζπιιόγνπ “Αξσγή Θπκάησλ
Ναξθνπεδίσλ” πνπ ζηνρεύεη ζηε ζηήξημε ησλ ζπκάησλ πνπ επέδεζαλ
αθξσηεξηαζκέλνη θαη δνπλ ζην πεξηζώξην, εγθαηαιειεηκκέλνη από ην θξάηνο, αλ θαη
ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Οηάβα νθείιεη λα κεξηκλά γη’ απηνύο.
Η αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο ζα γίλεη θαηά ηε
δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην Ειιεληθό Τκήκα ηεο Δηεζλνύο
Εθζηξαηείαο θαηά ησλ Ναξθώλ, ην κεζεκέξη ηεο πξνζερνύο Παξαζθεπήο, 26
Φεβξνπαξίνπ, ζηελ Αζήλα (Δεκνηηθή Αγνξά Κπςέιεο, Φσθίσλνο Νέγξε 42)..
Σηελ ίδηα εθδήισζε ζα παξνπζηαζηεί θαη ην πεξηερόκελν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο
ζπλάληεζεο θνξπθήο, “γηα έλαλ θόζκν ρσξίο λάξθεο” (Καξζαγέλε, Κνινκβία
4/12/2009), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Ειιάδα είλαη πιένλ ρώξα ειεύζεξε από λάξθεο,
ηέζζεξα ρξόληα λσξίηεξα από ζηελ ηειηθή εκεξνκελία πνπ είλαη ην 2014.
Να ζεκεηώζνπκε όηη κεηαμύ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2008, ην Παξαηεξεηήξην Ναξθώλ
Ξεξάο (Landmine Monitor) εληόπηζε ηνπιάρηζηνλ 108 ζύκαηα λαξθώλ μεξάο (66
άηνκα έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη 42 ηξαπκαηίζηεθαλ)• ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ
ήηαλ πνιίηεο μέλσλ θξαηώλ. Δελ ππάξρεη επίζεκν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνλ
θίλδπλν από λάξθεο ζηελ Ειιάδα, όκσο ηα λαξθνπέδηα δηαζέηνπλ ζήκαλζε θαη είλαη
πεξηθξαγκέλα.
Σηνπο επηδώληεο από λάξθεο πξνζθέξζεθαλ θάπνηεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα επείγνπζαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, αιιά ε βνήζεηα ζηνπο ηνκείο
απνθαηάζηαζεο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθό-νηθνλνκηθήο επαλέληαμεο
είλαη πεξηνξηζκέλε.
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