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Αγαπητέ κ. Χατζημάρκο, 

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 στ

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, όπω

αυτοδιοίκηση και τα μέσα ενημέρωσης. 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε το βαθύτατο προβληματισμό μας για τις 

απόψεις που διατυπώσατε δημόσια τόσο εσείς προσωπικά, όσο και ο κ. Νίκος Καμαρίτης, 

Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος για Θέματα Υγείας, 

οροθετικών εκδιδομένων γυναικών»στο νησί της Ρόδου 

και με τον κίνδυνο που αποτελούν «για τους Ροδίτες και τις οικογένειές τους». Οι απόψεις αυτές 

πέραν του γεγονότος πως βασίζονται σε ανακριβείς πληροφορίες που διαψεύστηκαν από το 

Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Θεόδωρο Παπαδημητρίου

κοινωνικά ομάδες των ανθρώπων που ζουν με 

σεξ, παραγνωρίζοντας την έννοια της ατομικής ευθύνης

πνεύμα και τη λογική της  υγειονομικής 

2015.  

Θυμίζουμε ότι, η διάταξη 39Απου προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

εκθέτοντας τη χώρα, τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2012 και επέτρεψε τη διαπόμπευση γυναικών, οι 

οποίες μετά τη σύλληψή τους υποχρεώθηκαν σε εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα και όταν 

διαγνώσθηκαν θετικές στον HIV, τα ονόματά τους καθώς και οι φωτογραφίες τους αναρτήθηκαν στο 

επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας

σκοπούμενη σωματική βλάβη αναγνωρίζοντας ευθύνη μόνο στο άτομο

σεξουαλικής ικανοποίησης, δηλαδή στον αδύναμο κρίκο 

μεγαλύτερη αμοιβή προκειμένου οι εν λόγω

Πρόκειται για μια πρωτοφανή και 

ιατρικού απόρρητου. Θα πρέπει παράλληλα να καταστεί σαφής η αυτονόητη διαπίστωση πως η 

 

 

έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Είµαστε όλοι

µέρος του συνολικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ για την

Επιχορήγησης του Προγράµµατος είναι το  Ίδρυµα Μποδοσάκη. Στόχος του

υνάµωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα µας και η ενίσχυση της

 δηµοκρατίας και της βιώσιµης ανάπτυξης.  

ΠεριφερειάρχηΝοτίου Αιγαίου  

Νίκο Καμαρίτη, Περιφερειακό Σύμβουλο Αρμόδιο για Θέματα Υγείας, Περιφέρεια 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ «

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Αθήνα, 

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 στ

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 εκφράσουμε το βαθύτατο προβληματισμό μας για τις 

δημόσια τόσο εσείς προσωπικά, όσο και ο κ. Νίκος Καμαρίτης, 

λος Αρμόδιος για Θέματα Υγείας, αναφορικά με την «ύπαρξη

οροθετικών εκδιδομένων γυναικών»στο νησί της Ρόδου τις οποίες χαρακτηρίσατε υγειονομική βόμβα 

και με τον κίνδυνο που αποτελούν «για τους Ροδίτες και τις οικογένειές τους». Οι απόψεις αυτές 

πέραν του γεγονότος πως βασίζονται σε ανακριβείς πληροφορίες που διαψεύστηκαν από το 

Θεόδωρο Παπαδημητρίου,στοχοποιούνκαι στιγματίζουν

των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των μεταναστών και των 

, παραγνωρίζοντας την έννοια της ατομικής ευθύνης, ενώ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες 

υγειονομικής διάταξης Υ.Γ.39Α, που καταργήθηκε με το 

που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2012 και επέτρεψε τη διαπόμπευση γυναικών, οι 

οποίες μετά τη σύλληψή τους υποχρεώθηκαν σε εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα και όταν 

HIV, τα ονόματά τους καθώς και οι φωτογραφίες τους αναρτήθηκαν στο 

επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, τους ασκήθηκε ποινική 

αναγνωρίζοντας ευθύνη μόνο στο άτομο που παρέχει υπη

σεξουαλικής ικανοποίησης, δηλαδή στον αδύναμο κρίκο και όχι στον πελάτη που συχνά καταβάλει

προκειμένου οι εν λόγω υπηρεσίες να διατεθούν χωρίς προφυλάξεις

και κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και του 

ιατρικού απόρρητου. Θα πρέπει παράλληλα να καταστεί σαφής η αυτονόητη διαπίστωση πως η 

 
 

όλοι Πολίτες», το οποίο είναι 

για την Ελλάδα. ∆ιαχειριστής 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η 

 της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

Νίκο Καμαρίτη, Περιφερειακό Σύμβουλο Αρμόδιο για Θέματα Υγείας, Περιφέρεια Νοτίου 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ «PRAKSIS» 

 

Αθήνα, 21Απριλίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: 15-194 

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 

ς το κοινοβούλιο, η τοπική 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε το βαθύτατο προβληματισμό μας για τις 

δημόσια τόσο εσείς προσωπικά, όσο και ο κ. Νίκος Καμαρίτης, 

αναφορικά με την «ύπαρξηαλλοδαπών 

τις οποίες χαρακτηρίσατε υγειονομική βόμβα 

και με τον κίνδυνο που αποτελούν «για τους Ροδίτες και τις οικογένειές τους». Οι απόψεις αυτές 

πέραν του γεγονότος πως βασίζονται σε ανακριβείς πληροφορίες που διαψεύστηκαν από το Γενικό 

και στιγματίζουντις ευάλωτες 

των μεταναστών και των εργαζόμενων στο 

, ενώ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με το 

που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 627/Β΄/17-4-

που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2012 και επέτρεψε τη διαπόμπευση γυναικών, οι 

οποίες μετά τη σύλληψή τους υποχρεώθηκαν σε εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα και όταν 

HIV, τα ονόματά τους καθώς και οι φωτογραφίες τους αναρτήθηκαν στο 

ποινική δίωξη για βαριά 

που παρέχει υπηρεσίες 

όχι στον πελάτη που συχνά καταβάλει 

διατεθούν χωρίς προφυλάξεις.  

κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και του 

ιατρικού απόρρητου. Θα πρέπει παράλληλα να καταστεί σαφής η αυτονόητη διαπίστωση πως η 
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ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης και επομένως της πρόληψης επιτυγχάνεται μόνο με 

την εξάλειψη του κινδύνου του στιγματισμού μετά τη θετική διάγνωση. 

Στο στερεοτυπικό κάδρο που περιγράψατε, οι εκδιδόμενες γυναίκες 

ορισμού οι «κακές» και οι άντρες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους είναι εξ ορισμού οι «αθώοι» 

που πρέπει να προστατευτούν από την Πολιτεία, με κατασταλτικά μέτρα εναντίον των πρώτων. 

Ωστόσο η σκέψη της προσαγωγής, της διαπόμπευσηςκαι της κακοποιητικής μεταχείρισης 

λειτουργούν σαφώς ανασταλτικά στο θέμα της εξέτασης ομάδων που ήδη υφίστανται τις συνέπειες 

της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού (εργαζόμενοι/ες στο σεξ, χρήστες ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών, μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής

ακραία χαμηλό εισόδημα).  

Ο περιορισμός της μετάδοσης του ιού που μπορεί να επιτευχθ

καθαρά ανθρωπιστικό, καθώς αφορά και σχετίζεται άμεσα με τα ατομικά δικαιώματα. Η έγκαιρη 

διάγνωση και η έγκαιρη έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής σε συνδυασμό με την ορθή πληροφόρηση 

για τον τρόπο μετάδοσης των Σ.Μ.Ν. (Σε

και υποχρέωση του καθενός, αφορά στην ισότιμη θέση του μέσα στην πολιτεία και δεν επιβάλλεται 

αλλά ενισχύεται ως ελεύθερη επιλογή. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ευελπιστούμε πως η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αφετηρία 

ανάπτυξης μίας δημιουργικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια 

οργανώσεις μας, στην κατεύθυνση της πρόληψης και της

διαμέσου υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης για ασφαλέστερο σεξ και δωρεάν εξέτασης για 

άλλα Σ.Μ.Ν. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση

Με εκτίμηση,  

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

Χριστίνα Αντωνιάδη, Πρόεδρος, Κέντρο Ζωής

Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος, PRAKSIS

 

 

έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Είµαστε όλοι

µέρος του συνολικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ για την

Επιχορήγησης του Προγράµµατος είναι το  Ίδρυµα Μποδοσάκη. Στόχος του

υνάµωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα µας και η ενίσχυση της

 δηµοκρατίας και της βιώσιµης ανάπτυξης.  

ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης και επομένως της πρόληψης επιτυγχάνεται μόνο με 

κινδύνου του στιγματισμού μετά τη θετική διάγνωση.  

Στο στερεοτυπικό κάδρο που περιγράψατε, οι εκδιδόμενες γυναίκες ως «υγειονομική βόμβα» 

ορισμού οι «κακές» και οι άντρες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους είναι εξ ορισμού οι «αθώοι» 

να προστατευτούν από την Πολιτεία, με κατασταλτικά μέτρα εναντίον των πρώτων. 

Ωστόσο η σκέψη της προσαγωγής, της διαπόμπευσηςκαι της κακοποιητικής μεταχείρισης 

λειτουργούν σαφώς ανασταλτικά στο θέμα της εξέτασης ομάδων που ήδη υφίστανται τις συνέπειες 

περιθωριοποίησης και του στιγματισμού (εργαζόμενοι/ες στο σεξ, χρήστες ενδοφλέβιων 

ν, μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής, θύματα σωματεμπορίας ή γενικά άνθρωποι με 

Ο περιορισμός της μετάδοσης του ιού που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πρόληψης είναι ένα θέμα 

καθαρά ανθρωπιστικό, καθώς αφορά και σχετίζεται άμεσα με τα ατομικά δικαιώματα. Η έγκαιρη 

διάγνωση και η έγκαιρη έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής σε συνδυασμό με την ορθή πληροφόρηση 

για τον τρόπο μετάδοσης των Σ.Μ.Ν. (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα) είναι ατομικό δικαίωμα 

και υποχρέωση του καθενός, αφορά στην ισότιμη θέση του μέσα στην πολιτεία και δεν επιβάλλεται 

αλλά ενισχύεται ως ελεύθερη επιλογή.  

υελπιστούμε πως η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αφετηρία 

ανάπτυξης μίας δημιουργικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

οργανώσεις μας, στην κατεύθυνση της πρόληψης και της ενημέρωσης για θέματα HIV/AIDS, 

ενημέρωσης για ασφαλέστερο σεξ και δωρεάν εξέτασης για 

για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση

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

, Πρόεδρος, Κέντρο Ζωής 

Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος, PRAKSIS 

 
 

όλοι Πολίτες», το οποίο είναι 

για την Ελλάδα. ∆ιαχειριστής 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η 

 της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης και επομένως της πρόληψης επιτυγχάνεται μόνο με 

ως «υγειονομική βόμβα» είναι εξ 

ορισμού οι «κακές» και οι άντρες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους είναι εξ ορισμού οι «αθώοι» 

να προστατευτούν από την Πολιτεία, με κατασταλτικά μέτρα εναντίον των πρώτων. 

Ωστόσο η σκέψη της προσαγωγής, της διαπόμπευσηςκαι της κακοποιητικής μεταχείρισης 

λειτουργούν σαφώς ανασταλτικά στο θέμα της εξέτασης ομάδων που ήδη υφίστανται τις συνέπειες 

περιθωριοποίησης και του στιγματισμού (εργαζόμενοι/ες στο σεξ, χρήστες ενδοφλέβιων 

ή γενικά άνθρωποι με 

εί μέσω της πρόληψης είναι ένα θέμα 

καθαρά ανθρωπιστικό, καθώς αφορά και σχετίζεται άμεσα με τα ατομικά δικαιώματα. Η έγκαιρη 

διάγνωση και η έγκαιρη έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής σε συνδυασμό με την ορθή πληροφόρηση 

ξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα) είναι ατομικό δικαίωμα 

και υποχρέωση του καθενός, αφορά στην ισότιμη θέση του μέσα στην πολιτεία και δεν επιβάλλεται 

υελπιστούμε πως η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αφετηρία 

Νοτίου Αιγαίου και στις 

ενημέρωσης για θέματα HIV/AIDS, 

ενημέρωσης για ασφαλέστερο σεξ και δωρεάν εξέτασης για HIV και 

για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 


