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ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ 

Νέα Υόρκη, 4 Απριλίου 2020 
 

Φέτος η τραγωδία της πανδημίας λόγω του κορονοϊού έχει καταστήσει αδύνατον να συναντηθούμε σε διάφορες χώρες 

ανά τον κόσμο για να γιορτάσουμε τη Διεθνή Μέρα κατά των Ναρκών με διάφορες εκδηλώσεις και συλλογικά 

δρώμενα.  
 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ χρειάζεται συμπόνια και διεθνής βοήθεια. Για αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά 

μας αλληλεγγύη με όλους και όλες όσοι έχουν προσβληθεί και μάχονται ενάντια σε αυτόν τον απειλητικό ιό. Θα τον 

νικήσουμε! 
 
Το τμήμα αποναρκοθέτησης του ΟΗΕ είχει ανεκαθεν επίγνωση της σημασίας που έχει να ενώνουμε 

τις δυνάμεις μας για να εξαλείψουμε φρικτές απειλές, είτε είναι ένας ιός είτε εκρηκτικά κατάλοιπα 

πολέμου, που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Είναι μέρος του DNA μας. Συνεπώς, σπεύδουμε να σας 

διαβεβαιώσουμε ότι δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δουλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς εκρηκτικά 

κατάλοιπα πολέμου, νάρκες και αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Είμαστε αποφασισμένοι! 
 
Στις 4 Απριλίου 2020, δείχνουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και ευχαριστούμε θερμά όλο το προσωπικό που ασχολείται με 

την αποναρκοθέτηση, το προσωπικό της UNMAS ( Τμήμα Αποναρκοθέτησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών) και 

άλλους, που, -σε περισσότερες από 30 χώρες που έχουν πληγεί από νάρκες, εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου και 

αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές,  βοηθούν στην αποκατάσταση των υποδομών υγείας, συντηρούν ανοιχτούς τους 

δρόμους για την παροχή πακέτων ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικού και ειρηνευτικού 

προσωπικού και καθιστούν ασφαλή την πρόσβαση των κοινοτήτων σε αυτά.  

 

Να είστε δυνατοί/ δυνατές και υγιείς. 
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