
  
 
 

  

 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα 
Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   

 

 
Προς κ. Σούκα Φώτη, Εφημερίδα «Η Πράσινη»  
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Αξιότιμε κ. Σούκα,  

Οι τρεις οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα HIV/AIDS στην Ελλάδα, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», το «Κέντρο 
Ζωής» και η «PRAKSIS», έχουμε συγκροτήσει μία πλατφόρμα συνεργασίας με σκοπό την  αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, την αύξηση της 
ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα, καθώς και την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κύριων διαμορφωτών των πολιτικών και 
της κοινής γνώμης, όπως το κοινοβούλιο, η τοπική αυτοδιοίκηση και τα μέσα ενημέρωσης.  
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε μία ανακριβή πληροφορία που περιλήφθηκε στο άρθρο με τίτλο «Ανάπτυξη της 
Εκπόρνευσης στα Χρόνια του Μνημονίου» που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 9ης Φεβρουαρίου 2015, στην εφημερίδα σας. Ο συντάκτης 
του συγκεκριμένου άρθρου ισχυρίζεται  πως «το AIDS στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 200%», χωρίς ωστόσο να αναφέρει την πηγή της 
πληροφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, την περίοδο 2011-2013 σημειώθηκε πράγματι μία σημαντική αύξηση των νέων 
διαγνώσεων HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, η οποία γεωγραφικά περιορίστηκε στην Αθήνα και δεν αφορούσε το σύνολο 
της χώρας. Οι περισσότερες διαγνώσεις για HIV σε χρήστες καταγράφηκαν το 2012, ενώ το 2013 ο αριθμός των περιστατικών στην 
ομάδα των χρηστών παρέμεινε μεν υψηλός, αλλά σαφώς χαμηλότερος συγκριτικά με το 2012. Σύμφωνα με τα ίδια επίσημα στοιχεία, το 
2014 καταγράφηκε μείωση των νέων διαγνώσεων, τόσο στη συγκεκριμένη ομάδα, όσο και συνολικά.  
 
Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα πρόληψης που έλαβε η πολιτεία για την αποτροπή της εξάπλωσης του HIV στη συγκεκριμένη ευπαθή 
ομάδα κρίνονται και από εμάς ελλιπή και ανεπαρκή, δε μπορούμε να αποδώσουμε την αύξηση των διαγνώσεων την προηγούμενη 
τετραετία αποκλειστικά στην οικονομική κρίση, με την ευκολία που το πράττει το άρθρο. Σας παραπέμπουμε σε μια έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, την οποία συνυπογράφουν έλληνες ερευνητές και επιστήμονες που 
ασχολήθηκαν με εφαρμογές πολιτικών μείωσης βλάβης εκείνο το διάστημα 
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078941). Η απουσία κεντρικού σχεδιασμού για τα ναρκωτικά και για 
τη μείωση βλάβης και η μη χάραξη και υλοποίηση ενός νέου εθνικού σχεδίου δράσης κατά της εξάπλωσης του HIV αποτελούν 
πρόσθετες σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογίσουμε αλλά και αιτίες του ανωτέρω φαινομένου.  
 
Επιπλέον, θέτουμε υπόψη σας πως δεν πρόκειται για κρούσματα AIDS, όπως ισχυρίζεται ο αρθρογράφος, αλλά για κρούσματα HIV. 
Είναι σκόπιμο να σταθούμε στη διαφορά, καθώς το AIDS αποτελεί το τελικό στάδιο και συνέπεια της HIV λοίμωξης. Χάρη στα νέας 
γενιάς αντιρετροϊκά φάρμακα, οι φορείς HIV δε φτάνουν ποτέ στο τελικό στάδιο, εκτός από ειδικές εξαιρέσεις. Ως αποτέλεσμα o ΗΙV 
αποτελεί πλέον μία χρόνια πάθηση και όχι μία καταληκτική νόσο.  
 
Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ως προς τις συγκεκριμένες πληροφορίες που δημοσιεύσατε και 
είμαστε βέβαιοι πως θα σας βρούμε σύμμαχο στην προσπάθεια εξάλειψης των ανακριβών αναφορών για το HIV/AIDS στα μέσα 
ενημέρωσης, που αποτελούν κρίσιμο διαμορφωτή της κοινής γνώμης και των κυρίαρχων στερεοτύπων.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση. 

Νίκος Δέδες, Πρόεδρος, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» 

Λεωνίδας Βακερλής, Πρόεδρος, Κέντρο Ζωής 

Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος, PRAKSIS 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
http://www.bodossaki.gr/

