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Εισαγωγή 

 

Η επιδημία του ιού HIV/AIDS αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα παγκοσμίως, καθώς από την εμφάνιση της ασθένειας στις αρχές του 

1980 μέχρι σήμερα παραπάνω από 30 εκατομμύρια άτομα έχουν προσβληθεί από 

τον ιό και περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από σχετιζόμενες με 

το AIDS αιτίες.1 Ο τρόπος μετάδοσης του ιού μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα 

πλήττωντας όχι μόνο ενήλικες αλλά και παιδιά. Το γεγονός ότι ο ιός δεν κάνει 

διακρίσεις αλλά και η πολυμορφία του, χτυπώντας με διαφορετικό τρόπο μέσω 

σεξουαλικών επαφών, μεταγγίσεων, κυοφορίας και χρήσεως ενδοφλέβιων ουσιών, 

αποδεικνύει πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας για την καταπολέμηση αυτής της 

μάστιγας. 

Η παγκόσμια εικόνα της εξάπλωσης του HIV είναι ανομοιογενής και η 

πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και την περίθαλψη είναι σημαντικά 

περιορισμένη στις γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο όπως η 

Αφρική που αντιμετωπίζει το 70% της παγκόσμιας επικράτησης του ιού.2 Αυτή είναι 

μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που οι διεθνείς θεσμοί καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. Οι πληθυσμοί που έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη ιατρική και 

φαρμακευτική περίλθαψη εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας. Το 

προσδόκιμο ζωής των οροθετικών ατόμων υπό αγωγή που διάγουν υγιεινό βίο είναι 

μεγαλύτερο, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα της ασθένειας έγκειται στο γεγονός ότι 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από HIV δεν διαγιγνώσκονται, 

παραμένουν χωρίς αγωγή ή ξεκινούν αγωγή σε προχωρημένο στάδιο της ασθένειας. 

Ο μη διαγνωσμένος και μη θεραπευόμενος πληθυσμός προκαλεί σημαντική αύξηση 

στη μετάδοση του HIV.3 

Πέρα από τη μη διάγνωση του ιού, ένα ακόμη πρόβλημα αυτού του 

σύνθετου ζητήματος είναι οι κοινωνικές συνέπειες που συχνά ακολουθούν τον ιό 

HIV/ AIDS. Το στίγμα και η κοινωνική περιθωριοποίηση οδηγούν τους ανθρώπους 
                                                             

1 Για παραπέρα εμβάθυνση σχετικά με τα ποσοστά και το ρυθμό εξάπλωσης του ιού από το 
1980 μέχρι σήμερα βλ. στον διαδικτυακό τόπο http://www.theaidsinstitute.org/  
2 Το 69%  του συνόλου των ανθρώπων που ζουν με HIV παγκοσμίως διαμένουν στην 
Υποσαχάρια Αφρική…για παραπέρα εμβάθυνση βλ. τον Πίνακα 1 στο Παράρτημα 
3 Palmisano L. and Vella S. , A brief history of antiretroviral therapy of HIV infection: 
success and challenges, Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità,Italy, 2010 
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που ζουν με τον ιό στην απομόνωση και τον φόβο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται 

ραγδαίως τα ποσοστά μετάδοσης του ιού. Σε αυτή, λοιπόν, την εργασία θα γίνει μια 

αναφορά των πολιτικών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί από όργανα της 

διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής κοινότητας στα πλαίσια αντιμετώπισης του 

ιού HIV/ AIDS. Η Εργασία θα διαρθρωθεί σε τρία κεφάλαια, προκειμένου να γίνει 

πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και το Ελληνικό 

κράτος συμβάλλει στον αγώνα καταπολέμησης της HIV επιδημίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, θα διερευνηθεί το διεθνές θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας και οι δράσεις των οργάνωσεων του ΟΗΕ. Τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες όργανα της διεθνούς κοινότητας, όπως  η  Παγκόσμια Τράπεζα, ο 

Παγκόσμιος  Οργανισμός Υγείας  και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν συμβάλλει 

στον αγώνα καταπολέμησης αυτής της σύγχρονης επιδημίας θέτοντας βασικές 

κατευθύνσεις και οδηγίες προς τα κράτη. Ποιες είναι οι πολιτικές για την 

καταπολέμηση του ιού σε διεθνές επίπεδο? Πως έχουν συμβάλλει οι οργανώσεις 

του ΟΗΕ σε αυτήν την προσπάθεια? Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που 

πρόκειται να αναλυθούν στο πρώτο κεφάλαιο. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στο 

διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν 

προσβληθεί από τον ιό. Ο ιός του HIV εχεί κοινωνικές προεκτάσεις, δεν είναι μόνο 

ιατρικό και βιολογικό πρόβλημα αλλά και κοινωνικό.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(εφεξής ΕΕ) αλλά και στο σχέδιο δράσης της κατά του ιού HIV. Θα δούμε 

πως έχει απαντήσει η ΕΕ σε αυτό το πρόβλημα- μάστιγα για ολόκληρο τον 

πλανήτη. Ομοίως, θα αναλυθεί νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης 

προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την στάση της ΕΕ. Ποιο παρουσιάζεται 

πιο συντηρητικό το Δικαστήριο της ΕΕ ή το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου? όταν το τελευταίο έχει κατορθώσει να επιβάλλει θετικές υποχρεώσεις 

σε κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την προστασία των 

οροθετικών ατόμων. Έχει η εσωτερική νομοθεσία βοηθήσει τα άτομα που έχουν 

προσβληθεί από τον ιό από κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους? Αυτό 

το ερώτημα θα απαντηθεί στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, όπου θα γίνει λόγος 

για το ελληνικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με HIV και παράλληλα θα 

αναπτυχθεί ο ρόλος των ΜΚΟ  μέσα από τα παραδείγματα δύο μη κυβερνητικών 

οργανώσεων. 
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Καταληκτικά η εργασία θα ολοκληρωθεί με κάποιες συμπερασματικές 

σκέψεις αναφορικά με τα όσα έχουν αναπτυχθεί. Κλέινοντας, θα αναφερθώ σε μία 

φράση ενός δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αφρικής, «το AIDS είναι 

μια από τις ασθένειες που έχει δεχθεί την μεγαλύτερη στιγματοποίηση στην 

παγκόσμια ιστορία…Εάν δεν κατανοήσουμε την φύση και τις επιδράσεις του 

στίγματος, τότε καμία από τις παρεμβάσεις δεν θα οδηγήσει σε επιτυχία…ολές θα 

είναι καταδικασμένες να αποτύχουν..». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ HIV/AIDS 

 

1.1.1.  Κείμενα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

 

Η ιατρική φροντίδα, η περίθαλψη και η προστασία των δικαιωμάτων των 

ασθενών και φορέων του HIV αποτελεί ένα πολυσύνθετο και συνεχώς 

εξελισσόμενο θέμα. Η ταχεία εξάπλωση του ιού  και  η  συνακόλουθη ανάγκη 

περιορισμού του φαινομένου οδήγησε τόσο την διεθνή όσο και την ευρωπαϊκή 

κοινότητα στην υιοθέτηση πολλών κειμένων με στόχο την αντιμετώπιση της 

επιδημίας του  AIDS  και την προστασία  των δικαιωμάτων των προσώπων που 

προσβάλλονται από τον ιό. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες όργανα της διεθνούς 

κοινότητας, όπως  η  Παγκόσμια Τράπεζα (Global Fund), τα Ηνωμένα  Έθνη, ο 

Παγκόσμιος  Οργανισμός Υγείας  και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν συμβάλλει 

στον αγώνα καταπολέμησης αυτής της σύγχρονης επιδημίας θέτοντας βασικές 

κατευθύνσεις και οδηγίες.  Σε αυτήν, λοιπόν, την ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια 

συνοπτικής παρουσίασης  αφενός του διεθνούς πλαισίου προστασίας των φορέων 

HIV και  αφετέρου  των υιοθετούμενων από τα Ηνωμένα Έθνη δράσεων τόσο για 

την  μείωση του αριθμού των φορέων HIV όσο και για την προστασία των ατόμων 

που ζούν με τον ιό.  

Με στόχο την εξάλειψη της επιδημίας του AIDS, o ΟΗΕ και τα όργανα του 

έχουν προβεί σε πολυάριθμες δράσεις απευθύνοντας μεταξύ άλλων κατευθύνσεις 

και οδηγίες προς τα κράτη για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.  

Η εμφάνιση της επιδημίας και η γρήγορη εξάπλωση του ιού σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων και ιδιαίτερα σε πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών κινητοποίησε την 

διεθνή κοινότητα, η οποία διαπίστωσε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την 

καταπολέμηση του φαινομένου.4 

 Ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κείμενα του ΟΗΕ αποτέλεσε η 

Διακήρυξη Δέσμευσης για το HIVAIDS: «Παγκόσμια κρίση  Παγκόσμια δράση»,  

η οποία υιοθετήθηκε το 2001  θέτοντας  ως  κύριους στόχους την εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με HIV, την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την πρόσβαση σε φροντίδα χωρίς διακρίσεις, την ισότιμη πρόσβαση 

                                                             
4 U.N: Sept 2000: Millennium Declaration, Η διακήρυξη  της Χιλιετίας των Ηνωμένων 
Εθνών  (2000) συμπεριλάμβανε την  ανάγκη εξάλειψης της μάστιγας του ιού του AIDS 
(HIV) ως  έναν εκ των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν  μέσα στην επόμενη δεκαετία.  
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σε φαρμακευτική αγωγή, την ενδυνάμωση της θέσης  των γυναικών σε 

αναπτυσσόμενες περιοχές και την σύμπραξη όλων των φορέων (κυβερνητικών, 

ΜΚΟ, ανθρώπων που ζούν με τον ιό) για την πρόληψη και την θεραπεία της 

νόσου.5  Στα πλαίσια της Διακήρυξης προβλέφθηκε και η δημιουργία ενός 

Παγκόσμιου Ταμείου για το AIDS και την Υγεία προκειμένου να συγκεντρωθούν 

κονδύλια για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας  των χωρών που μαστίζονται 

από εμφύλιες συγκρούσεις και διαμάχες. Σε χώρες όπου επικρατούν συνθήκες 

συγκρούσεων, η πρόσβαση σε ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη και υπηρεσίες 

υγείας είναι σημαντικά μειωμένη γεγονός που οδηγεί σε αναζωπύρωση των 

κρουσμάτων HIV και δυσχεραίνει οποιαδήποτε προσπάθεια εξάλειψης της 

επιδημίας.6  Οι συγκρούσεις, η φτώχεια, η ανασφάλεια, ο εκτοπισμός και η 

ανυπαρξία ιατρικής περίθαλψης αυξάνει την μετάδοση του ιού σε  ευπαθείς 

πληθυσμιακές ομάδες και συμβάλλει στην κοινωνική περιθωριοποίηση των 

ατόμων που ζουν με τον ιό.7    

Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εξήγγειλαν την 

ανάγκη λήψεως κοινών μέτρων και διεπίστωσαν πως ο αγώνας κατά του 

HIV/AIDS απαιτεί την σύμπραξη όλων των φορέων τόσο σε τοπικό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας αλλά και η Διακήρυξη Δέσμευσης 

για το HIVAIDS του 2001 έθεσαν τις βάσεις για την υιοθέτηση και άλλων 

κειμένων από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της 

επιδημίας . Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε την  Πολιτική Διακήρυξη του ΟΗΕ 

για το HIV/AID,  ή οποία ήταν το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων 

Εθνών για την παγκόσμια εξέλιξη του HIV/AIDS το 2011.8 Η συνδιάσκεψη αυτή 

κινήθηκε στα πλαίσια του 6ου Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας (Millennium 

Development Goal 6) που αφορά την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας 

                                                             
5 U.N: June 2001: Declaration of  Commitment for HIVAIDS “World  crisis 
World  action”. 
6  Danvas Omare, Amar Shireesh Kanekar, Determinants of HIV/AIDS in armed conflict 
populations, Journal of Public Health in Africa, 2011 
7 Paul B. Spiegel, “HIV/AIDS among Conflict-affected and Displaced Populations: 
Dispelling Myths and Taking Actions”, Vol.28 (3), 2004.  
8 UN General Assembly, Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts 
to Eliminate HIV and AIDS, June 10, 2011,   



8 
 

και άλλων ασθενειών. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει μια λίστα 10 στόχων9 με στόχο 

υλοποίησης τους μέχρι το 2015.   

Η Πολιτική διακήρυξη του 2011 διαφοροποιήθηκε από την Διακήρυξη 

Δέσμευσης του 2001 σε πολλά σημεία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η Πολιτική 

Διακήρυξη προσέθεσε για πρώτη φορά τους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών στις 

ομάδες των ατόμων που προσβάλλονται από HIV. Κάτι παρόμοιο δεν είχε 

παρουσιασθεί σε προηγούμενα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Οι χρήστες 

ενδοφλέβιων ουσιών αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που 

προσβάλλονται από HIV αλλά η έλλειψη δεδομένων και η μεγάλη απόκλιση από 

χώρα σε χώρα καθιστά δύσκολο τον ακριβή υπολογισμό τους. Η κοινή χρήση 

βελόνων και  ενέσεων  μεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών έχει εξαπλώσει τον ιό 

στην ανατολική Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία και στο νότιο κομμάτι των χωρών 

της Αφρικής.  Υπολογίζεται ότι αποτελούν το 5 με 10% των ανθρώπων που ζουν 

με HIV παγκοσμίως.10  Εξίσου πρωτοποριακός θεωρήθηκε ο στοχος της μείωσης 

της μετάδοσης του ιού  μέσω χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών και  μείωσης της 

σεξουαλικής μετάδοσης του ιού  κατά 50%, ποσοστό-στόχος  ιδιαίτερα υψηλός για 

μια επιδημία με τεράστιες διαστάσεις και ανεξέλεγκτες εξάρσεις όπως το HIV/ 

AIDS. 

Το χρονικό όριο για την επίτευξη των 10 στόχων της Πολιτικής Διακήρυξης 

του ΟΗΕ για τον HIV και το AIDS του 2011 ήταν το τέλος του 2015. Το 2014 το 

UNAIDS, κοινό πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV και το AIDS, έθεσε νέους 

φιλόδοξους στόχους για την πρόσβαση  όλων και περισσότερων ατόμων σε 

αντιρετροική αγωγή, γνωστούς ως «90-90-90».  Οι στόχοι αυτοί, κρίνεται σκόπιμο 

                                                             
9 Η εξάλειψη της μετάδοσης του HIV μεταξύ παιδιών και μείωση της θνησιμότητας των 
μητέρων , η μείωση της μετάδοσης του HIV μέσω χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών κατά 50%, 
η μείωση της σεξουαλικής μετάδοσης του ιού κατά 50%, η πρόσβαση 15 εκατομμύριων 
ανθρώπων που ζουν με HIV σε αντιρετροϊκή αγωγή , η μείωση των θανάτων από 
φυματίωση ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν με HIV κατά 50%, η εξάλειψη των 
ανισοτήτων, της βίας και της εκμετάλλευσης λόγω φύλου και ενίσχυση της ικανότητας των 
γυναικών και των κοριτσιών να αυτοπροστατεύονται από τον HIV, η  κάλυψη του 
χάσματος μεταξύ των χωρών στα χρηματικά αποθέματα για τη μάχη κατά του AIDS, η 
εξάλειψη του στίγματος, των διακρίσεων και των ποινικών νόμων και πρακτικών για τους 
ανθρώπους που ζουν με HIV, η αντιμετώπιση του HIV μέσα σε ένα συνολικό κοινωνικό 
πλαίσιο, όχι ως ασθένεια που αφορά σε μία ειδική κατηγορία ανθρώπων και η εξάλειψη 
των ταξιδιωτικών και μεταναστευτικών περιορισμών σε βάρος των ατόμων που ζουν με 
HIV αποτελούν τους στόχους της Πολιτικής Διακήρυξης για το 2015. 
10 Vlahov D., Robertson A.M., Strathdee S.A, Prevention of HIV infection among injection 
drug users in resource-limited settings , Clinical Infectious Diseases, 2010. 
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να αναλυθούν στην επόμενη ενότητα, όπου θα παρουσιασθούν τα προγράμματα 

των οργανισμών του ΟΗΕ.  Όπως φαίνεται από τις διακηρύξεις που εκτέθηκαν 

παραπάνω, η λύση στην αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας είναι  η συλλογική 

προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και η συσπείρωση όλων των φορέων γύρω 

από ένα κοινό στόχο, την εξάλειψη αυτής της επιδημίας. Οι διακηρύξεις της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο μεγαλύτερο κομμάτι τους 

επαναλαμβάνονται, γεγονός που καταδεικνύει πως η θεωρία από την πράξη απέχει 

σε μεγάλο βαθμό. Η εφαρμογή αυτών των στοχων σε χώρες χαμηλού εισοδήματος 

δημιουργούν εμπόδια στον αγώνα καταπολέμησης της μάστιγας του HIV/AIDS. 
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  1.1.2. Προγράμματα οργανώσεων του ΟΗΕ  

 

 

Πέρα από τις διακηρύξεις του ΟΗΕ, οι οργανισμοί του ΟΗΕ έχουν 

υιοθετήσει προγράμματα προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια 

καταπολέμησης της νόσου. Σε αυτή την ενότητα, λοιπόν, θα γίνει αναφορά 

μερικών προγραμμάτων που έχουν υιοθετηθεί από οργανισμούς του ΟΗΕ. 

Στο ίδιο μοτίβο στόχων κινείται και το Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ  για το 

HIV/AIDS (UNAIDS), το οποίο έχει αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα 

εξάλειψης της νόσου, συντονίζοντας τις παγκόσμιες δράσεις κατά της  επιδημίας. 

Το Πρόγραμμα συγκεντρώνει τις γνώσεις και την εμπειρία  δέκα οργανώσεων11  

του ΟΗΕ και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες παρέχοντας 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας κατά του ιού HIV, μειώνοντας 

την ευπάθεια των ατόμων και των κοινωνιών. Το όραμα του UNAIDS, στο οποίο 

εναρμονίζονται όλες οι χώρες, είναι ο μηδενισμός των νέων μολύνσεων, ο 

μηδενισμός των θανάτων από το AIDS και ο μηδενισμός του στίγματος και των 

διακρίσεων. Το UNAIDS αποσκοπεί στην καθοδήγηση και την έμπνευση της 

ανθρωπότητας για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρόληψη, θεραπεία, 

φροντίδα και υποστήριξη σε σχέση με τον HIV. 

Για  την επίτευξη των 10 Στόχων της  Πολιτικής Διακήρυξης του ΟΗΕ , το 

UNAIDS κινητοποιεί μια σειρά από πολύτιμα μέσα για να θέσει μια στρατηγική 

ατζέντα για την παγκόσμια δράση για τον HIV αξιοποιώντας τα στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Κάποιοι από τους στοχους που το UNAIDS έθεσε στα πλαίσια της  

ήταν να καταστήσει την πρόληψη υποχρεωτική στην κοινωνική συνείδηση, να 

εσωματώσει  νέες τεχνολογίες και πειραματικές προσεγγίσεις και να συμβάλει στο 

μετασχηματισμό κοινωνικών κανόνων που γεννούν το στίγμα και τις διακρίσεις και 

οξύνουν το πρόβλημα της μετάδοσης του HIV μέσω δράσεων όπως η σεξουαλική 

                                                             
11 Οι οργανώσεις του UNAIDS είναι: η Επιτροπή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), η UNICEF, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP), το Πρόγραμμα του 
ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP), το Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA), το 
Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), ο «ΟΗΕ-Γυναίκες» (UN 
Women), ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), o Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και 
Πολιτιστικός Οργανισμός του ΟΗΕ (UNESCO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η 
Παγκόσμια Τράπεζα 
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εκπαίδευση και η δικτύωση των ατόμων που ζουν με  HIV ή άλλων ομάδων 

πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής στήριξης. 

Το UNAIDS σε συνεργασία με την Παγκόσμια Επιτροπή για τον HIV και 

τα Δικαιώματα 12 έχει συνδράμει καθοριστικά στον αγώνα για την ενημέρωση των 

ανθρώπων που ζουν με HIV, για τα δικαιώματά τους και την δυνατότητα 

διεκδίκησής τους, και  έχει τονίσει ότι ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι αυτός του  

εγγυητή αυτών των δικαιωμάτων.  Ομοίως, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο 

για το Στίγμα13  συμβάλλει στον αγώνα για την υποχώρηση του στίγματος και των 

διακρίσεων σε όλες τις χώρες και ενθαρρύνει την ισότιμη πρόσβαση όλων σε 

ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ρόλος του UNAIDS είναι ηγετικός καθώς 

έχει δημιουργηθεί προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση του ιού και να 

ελέγχει την εφαρμογή αυτών των στόχων από τα κράτη.  

Η δράση του UNAIDS έχει δεχθεί κριτική καθώς έχει κατηγορηθεί ως ένα 

πολιτικοποιημένο και επιστημονικά αδύναμο πρόγραμμα.14 Έχει κατηγορηθεί για 

παρουσίαση λανθασμένων στατιστικών δεδομένων και για προσκόλληση σε 

παρωχημένες στρατηγικές οι οποίες δεν βοηθούν αποτελεσματικά στην 

αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV/AIDS. Η εξάλειψη του ιού είναι ένας 

δύσκολος στόχος και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με την σύμπραξη όλων 

των κυβερνήσεων. Το γεγονός ότι το UNAIDS παρουσιάζει ελλείψεις αποδεικνύει 

την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων. Οι κυβερνήσεις και τοπικοί φορείς  

οφείλουν να συνδράμουν στο έργο καταπολέμησης της επιδημίας συλλογικά και να 

μην θέτουν εμπόδια σε οποιαδήποτε προσπάθεια προς πραγματοποίηση αυτού του 

                                                             
12 Η Παγκόσμια Επιτροπή για τον HIV και τα Δικαιώματα ερευνά τη σχέση μεταξύ 
νομικού πλαισίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και HIV, εστιάζοντας σε μερικές από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις όσον αφορά στον HIV όπως η ποινικοποίηση της μετάδοσης 
του ιού, η χρήση ναρκωτικών, η πορνεία, οι ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές σχέσεις, 
ζητήματα που αφορούν σε φυλακισμένους και μετανάστες, τα δικαιώματα του παιδιού, η 
βία εναντίον των γυναικών και η πρόσβαση στη θεραπεία.  
13 Το Παρατηρητήριο για το Στίγμα των Ανθρώπων που ζουν με HIV καταγράφει τις 
μεταβαλλόμενες κοινωνικές τάσεις όσον αφορά στο στίγμα και τις διακρίσεις βάσει 
εμπειριών ανθρώπων που ζουν με HIV. Σκοπός του είναι να φέρει στο φως κάθε 
περίπτωση στιγματισμού εξ’αιτίας του HIV, αναχαιτίζοντας όλους τους κοινωνικούς 
παράγοντες που διαιωνίζουν το στίγμα θέτοντας κατ’ επέκταση εμπόδια στη θεραπεία, την 
πρόληψη, τη φροντίδα και την υποστήριξη σε σχέση με τον HIV. Από την έναρξη του 
προγράμματος το 2008 πάνω από 50 χώρες έχουν συμμετάσχει στις έρευνες. 
14 The Guess Who: UNAIDS and its small problem with statistics and the truth, Africa 
Flak, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο  http://africaflak.blogspot.gr/2007/11/guess-who-
unaids-and-its-problem-with.html 
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σκοπού (π.χ. μέσα από ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

υποχρηματοδότηση κ.α.) 

Ένας άλλος οργανισμός που έχει θέσει στόχους για την ενίσχυση της 

πρόληψης και καταπολέμησης του ιού είναι η UNICEF.  Η UNICEF είναι 

επιφορτισμένη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών, την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και την παροχή 

ευκαιριών σε παιδιά προκειμένου  να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις προσωπικές 

τους δυνατότητες. Με οδηγό τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(UN Convention on the Rights of the Child)  η οργάνωση UNICEF πασχίζει να 

καταστήσει τα δικαιώματα των παιδιών μια διαχρονική ηθική αρχή, η οποία πρέπει 

να διέπει κάθε  διεθνή και πολιτική στρατηγική.  

Εκτιμάται πως  ένα εκατομμύριο  HIV μολύνσεις βρίσκονται σε παιδια 

ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί αισθητά από το 2013, το 

οποίο αποδεικνύει πως ολοένα και περισσότερες έγκυες μητέρες έχουν πρόσβαση 

σε υπηρεσίες υγείας και έχουν υποβληθεί σε θεραπεία μακράς χρονικής διάρκειας 

προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού  από τις ίδιες στα παιδιά 

τους.15 Η μετάδοση του ιού από μητέρα σε νεογνό/μωρό είναι μια επιπρόσθετη 

έκφανση της επιδημίας και αποτελεί μία ακόμη κατηγορία ανθρώπων που 

προσβάλλονται από τον ιό, κάτι το οποίο δείχνει το μέγεθος της μάστιγας του 

HIV/AIDS. Αυτή η ομάδα πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και πρέπει να τύχει 

υψηλότερης φροντίδας τόσο από κυβερνητικές πολιτικές όσο και από διεθνείς 

οργανισμούς. 

Στο Μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2017 της  UNICEF, ο 

HIV/AIDS αποτελεί το κέντρο όλων των ενεργειών της οργάνωσης.  Η οργάνωση 

UNICEF είναι η φωνή των παιδιών στην παγκόσμια δράση για το HIV/AIDS. 

Σήμερα, οι δράσεις της οργάνωσης για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS 

επικεντρώνονται στην «Πρώτη Δεκαετία της Ζωής» και στη «Δεύτερη Δεκαετία 

της Ζωής», ενώ σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η προαγωγή της ισότητας των 

φύλων και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως συστατικών στοιχείων 

της δικαιοσύνης.16  

                                                             
15 UNICEF: 1.1 million HIV infections in children averted,  press release, διαθέσιμο στον 
διαδικτυακό τόπο http://www.unicef.org/media/media_78007.html 
16 The First Decade of Life, UNICEF, 2011 
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Όσον αφορά στην «Πρώτη Δεκαετία της Ζωής», η UNICEF εστιάζει στα 

βρέφη και τα παιδιά κάτω των 5 ετών, τις εγκύους και τις μητέρες.  Οι δράσεις για 

τη «Δεύτερη Δεκαετία της Ζωής» αποτελούν υποστήριξη στα κράτη, ώστε να 

ενισχύσουν την πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα σε σχέση με τον HIV στα 

νεαρά άτομα ηλικίας 10-19 ετών.  Ανεξάρτητα από τη «Δεκαετία της Ζωής», η 

οργάνωση UNICEF εργάζεται για την παροχή από τα κράτη κοινωνικής 

προστασίας,  φροντίδας και υποστήριξης στις οικογένειες που επηρεάζονται από το 

HIV/AIDS. Η μετάδοση του ιού σε παιδιά επιτείνει την ανάγκη λήψεως μέτρων και 

υιοθέτησης στρατηγικών, οι οποίες θα στοχεύουν στην πρόσβαση περισσότερων 

γυναικών σε υπηρεσίες υγείας , στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των 

γυναικών και στην εδραίωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.17 

Η πρόσβαση περισσότερων ατόμων στην εκπαίδευση οδηγεί στην μείωση 

του ποσοστού μετάδοσης του ιού. Σε χώρες της Αφρικής, όπου εμφανίζονται τα 

μεγαλύτερα ποσοστά φορέων HIV/AIDS, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η 

κοινωνική ανισότητα συμβάλλει στην εξάπλωση της επιδημίας. Ενά από τα 

πργράμματα της UNESCO , η  Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση και 

τον HIV/AIDS (EDUCAIDS), αποσκοπεί στην προώθηση, ανάπτυξη και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων για τον HIV/AIDS. 

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση καθιστά τα 

παιδιά και τους νέους ανθρώπους λιγότερο ευάλωτους στον HIV. Η Πρωτοβουλία, 

επικεφαλής της οποίας  είναι η οργάνωση UNESCO,  προωθήθηκε το 2004 από την 

Επιτροπή των Αναδόχων Οργανισμών του UNAIDS.  Είναι μία από τις τρεις 

βασικές πρωτοβουλίες της UNESCO για την επίτευξη του στόχου «Εκπαίδευση για 

Όλους» («Education for All»)18. Η EDUCAIDS έχει δυο κύριους στόχους:  α.)να 

καταστήσει την εκπαίδευση μέσο πρόληψης της εξάπλωσης του HIV και  β.) να 

θωρακίσει τις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος των επιμέρους 

κρατών από τις σφοδρές επιπτώσεις της επιδημίας. Πρωταρχικός στόχος του 

EDUCAIDS είναι η κατάκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης  για το HIV/AIDS σε 

εθνική κλίμακα, δηλαδή εκπαίδευσης με ποιοτκό  χαρακτήρα,  βασισμένη στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, μαθητοκεντρική, ολοκληρωμένη, ικανή να ανταποκρίνεται 

                                                             
17 The Second Decade of life, UNICEF, 2011 
18 Το κίνημα «Εκπαίδευση για Όλους» στοχεύει στην εκπλήρωση της παγκόσμιας 
υποχρέωσης για παροχή ποιοτικής βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, τους νέους και 
τους ενήλικες.  
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στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο φύλων, επιστημονικά ακριβής και 

στοχευμένη σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 

ευάλωτων πληθυσμών  

Η συμμετοχή, περισσότερων παιδιών, εφήβων, ενηλίκων σε ποιοτική και 

ανθρωποκεντρική πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα των 

περισσότερων οργανισμών του ΟΗΕ και εισάγεται σε πολλά διεθνή κείμενα ως 

ένας εκ των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση 

δύνανται να επηρεάσουν θετικά στην προσπάθεια εξάλειψης του ιού. Εξάλλου, η 

ποιοτική εκπαίδευση συνδράμει στην δημιουργία μίας ανεκτικής κοινωνίας όπου 

φορείς και ασθενείς HIV/AIDS δεν αντιμετωπίζονται ως ξένα και εχθρικά σώματα 

αλλά ως άτομα πλήρως ενσωματωμένα σε ανθρωποκεντρικά δομημένες κοινωνίες.  
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1.2. Ανθρώπινα Δικαιώματα και HIV/ AIDS σε διεθνές  επίπεδο 

  1.2.1. Διεθνή Σύμφωνα και HIV 

  Η περιθωριοποίηση, ο στιγματισμός, η παραβίαση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και η ταπείνωση είναι μερικές από τις συμπεριφορές που βίωσαν και 

βιώνουν σε καθημερινό επίπεδο όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV/AIDS.  

Μια στρατηγική καταπολέμησης του ιού σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 

συμβάλει καταλυτικά στην εξάλειψη της επιδημίας.19 Η εξάπλωση του HIV/AIDS 

έχει οδηγήσει στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στην εδραίωση ενός κλίματος 

στιγματισμού και περιθωριοποίησης για τους φορείς. Σε αυτή την ενότητα θα 

προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το πλαίσιο προστασίας των φορέων HIV/AIDS σε 

διεθνές επίπεδο αναλύοντας το δικαίωμα στην υγεία και πως αυτό συνδέεται με 

τους φορείς HIV/AIDS. 

 Η δημόσια υγεία αλληλοσυνδέεται με την προστασία των ανθρωπινων 

δικαιωμάτων, η προστασία της υγείας ενισχύει την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το αντίστροφο. Η προστασία της υγείας είναι συνυφασμένη με 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς όταν προσβάλλεται η υγεία 

(εδώ με την εξάπλωση του ιού) προσβάλλονται και πολλά δικαιώματα του 

ανθρώπου.20 Πρόκειται για  δράσεις με αλυσιδωτές συνέπειες. Η εξάπλωση του 

HIV/AIDS εμποδίζει την πραγματοποίηση πολλών δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

αντίστοιχα, οι  παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποτυχία των 

κυβερνήσεων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους επιδρούν αρνητικά στην 

προαγωγή της υγείας και εμποδίζουν την εξάλειψη της επιδημίας.21 Για 

παράδειγμα, η συλλογή ονομάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης για HIV οδηγεί 

σε μείωση του ποσοστού των ατόμων που υποβάλλονται σε  εξετάσεις HIV/AIDS,  

ο θάνατος που προκαλείται από το AIDS αφήνει πολλά παιδιά ορφανά και τις 

κοινότητες αποδεκατισμένες. οι διακρίσεις στο δικαίωμα στη στέγαση κατά των 

                                                             
19 Carr D., Eckhaus T., Brady L., Watts Ch., Zimmerman C. and Nyblade L., Scaling Up to 
HIV Stigma and Discrimination,  International Center for Research on Women and the 
Department of Public Health and Policy of the London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, 2010 
20 Stemple L., Health and human rights in today’s fight against HIV/AIDS, Med Ethics, 
2008 
21 Gostin L., A tribute to Jonathan Mann: health and human rights in the AIDS pandemic. J 
Law, Med Ethics, 1998 
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ατόμων που ζουν με AIDS θέτει σε κίνδυνο την ευημερία και ο αναλφαβητισμός 

εμποδίζει την εκπαίδευση για το HIV / AIDS.22 

Το δικαίωμα κάθε προσώπου να απολαμβάνει το καλλίτερο δυνατό επίπεδο 

υγείας είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Μορφωτικά Δικαιώματα, θεωρείται η βάση προστασίας του δικαιώματος στην 

υγεία. Το άρθρο 12 του Συμφώνου εξαγγέλει πως «τα συμβαλλόμένα Κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε προσώπου να απολαμβάνει την καλλίτερη δυνατή 

σωματική και ψυχική υγεία».  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Σύμφωνο δίνει 

ίση βαρύτητα τόσο στην σωματική υγεία όσο και στην ψυχική, η οποία έχει 

παραγκωνισθεί από πολλά κείμενα της διεθνούς κοινότητας.23 Το δικαίωμα στην 

υγεία προστατεύεται και από άλλα διεθνή κείμενα αλλά έχει συμπληρωματική 

προστασία σε αντίθεση με την πλήρη προστασία του άρθρου 12 του Διεθνούς 

Συμφώνου. 

Το 2000, η Επιτροπή του ΟΗΕ που παρακολουθεί την εφαρμογή του 

Διεθνούς Συμφώνου υιοθέτησε το Γενικό Σχόλιο Νο 14 , με τίτλο « το δικαίωμα 

στην υγεία». Αυτό το πρωτοποριακό, αλλά όχι χωρίς κριτική, έγγραφο ήταν 

ιδιαίτερο σημαντικό ώστε τα κράτη να αντιληφθούν το περιεχόμενο αυτού 

δικαιώματος. Οι κατευθύνσεις του Σχολίου περιελάμβαναν μεταξύ άλλων και τον 

τρόπο εφαρμογής του δικαιώματος σε σχέση με κάποιες ευαίσθητες πληθυσμιακές 

ομάδες. Μία από τις ομάδες αυτές που περιλαμβάνονται στα σχόλια είναι τα άτομα 

που ζούν με HIV/AIDS.  

Τα κράτη, λοιπόν, θα πρέπει να απαγορεύσουν την δυσμενή μεταχείριση 

αντιτάσσοντας λόγους υγείας και να λάβουν  θετικά μέτρα προστασίας των ατόμων 

που ζουν με HIV / AIDS. Πρέπει να λάβουν νομοθετικά μέτρα προς αυτό τον 

σκοπό, ώστε να μην εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ευάλωτων πληθυσμών 

στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα εξαιτίας της χαμηλής μορφωτικής και 

οικονομικής τους κατάστασης. Η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη και η 

θεραπεία είναι  ένα σημαντικό συστατικό του δικαίωματος στην υγεία που 

απολαμβάνουν τα άτομα που ζουν με HIV / AIDS.  

                                                             
22 Mann JM. , Health and human rights: if not now, when? , Health Human 
Rights. 1997, 113–120. 
23 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. [June 12, 2008];The right to 
the highest attainable standard of health (general comments) 2000 Aug 11 



17 
 

Πέρα όμως από το δικαίωμα στην υγεία των ατόμων με HIV / AIDS, τα 

άτομα με HIV / AIDS απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωμα 

στην ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα στην ζωή, το δικαίωμα στην 

εργασία, το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση κ.ο.κ.24 Όλα αυτά τα δικαιώματα 

προστατεύονται από διεθνή κείμενα και τα κράτη οφείλουν αφενός να λαμβάνουν 

μέτρα για την προστασία τους και αφετέρου να απέχουν από κάθε πράξη 

παραβίασης τους. Τα νομοθετικά πλαίσια προστασίας αυτών των δικαιωμάτων 

υπάρχουν, όμως η πρακτική εφαρμογή τους αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια. Η 

νομοθεσία δεν είναι αρκετή εάν δεν συνοδεύεται από κοινωνική και πολιτική 

θέληση αλλαγής. Ετσι, τα κράτη πρέπει να αναλάμβανουν ευθύνες και να 

επωμίζονται τις συνέπειες για τη μη εκπλήρωση δεσμευτικών κανόνων, καθώς σε 

αντίθετη περίπτωση γίνεται λόγος για διεθνή όργανα προστασίας δικαιωμάτων του 

ανθρώπου με διακοσμητικό περιεχόμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS and Office on the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, International Guidelines on HIV/AIDS and 
Human Rights: 2006 Consolidated Version (United Nations publication, Sales N° 
E.06.XIV.4), General Assembly resolution 60/1 of 16 September 2005 on the 2005 
World Summit Outcome and General Assembly resolution 60/224 of 23 December 
2005 
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1.2.2. Διεθνή Όργανα: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρωπου είναι ένα από τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα του Συμβουλίου της Ευρώπης (εφεξής ΣτΕ), καθώς 

προασπίζει θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ανθρώπου. Στην 

παρούσα ενότητα θα γίνει μια αναφορά σε υποθέσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ) πάνω σε ζητήματα 

προστασίας δικαιωμάτων ασθενών και φορέων του HIV/ AIDS.  Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να δούμε συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο το ΕΔΔΑ τοποθετείται σε 

τέτοιου περιεχομένου παραβιάσεις. 

Μία από τις υποθέσεις που  περιλάμβανε δυσμενή διάκριση λόγω του AIDS 

ήταν η περίπτωση Ι.Β. κατά Ελλάδος25 όπου το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι υπήρξε 

παραβίαση των άρθρων 8 (σεβασμός στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) 26σε 

συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της ΕΣΔΑ.27 Η υπόθεση 

αφορούσε την απόλυση ενός οροθετικού εργαζομένου εξαιτίας πιέσεων των 

υπόλοιπων εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης. Το ΕΔΔΑ υποστήριξε ότι ο αιτών 

υπήρξε θύμα διακρίσεως λόγω του ότι ήταν φορέας του ιού του AIDS κάνοντας 

                                                             
25 Υπόθεση Ι. Β. κατά Ελλάδας (Προσφυγή Νο 552/10), απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2013 
26 Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αποτελεί  τη νομική βάση για την προστασία της ιδιωτικότητας 
και προβλέπει τα εξής: «1. Παν πρόσωπο δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και 
οικογε- νειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν 
επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, 
εκτός εάν η επέμβασις αυτή προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις 
μιαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον για την εθνικήν ασφάλειαν, την δημόσιαν 
ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημε- ρίαν της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την 
πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.». Έτσι, ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 
καθιερώνεται ένα θετικό δικαίωμα του ατόμου για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής, στην 
παρ. 2 θεσπίζεται η υποχρέωση του κράτους να μην επεμβαίνει κατά την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού, παρά μόνον κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 8… για παραπέρα εμβάθυνση της εφαρμογής του άρθρου 8 της 
ΕΣΔΑ βλ. Αναστασόπουλος Δ., Η προστασία της ιδιωτικότητας κατά το άρθρο 8 της 
ΕΣΔΑ στο ψηφιακό περιβάλλον, Ανάτυπο από το «ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», τεύχος 3, 2012, σελ.327 
27 Το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ προβλέπει το εξής: «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη 
παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως 
διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, 
περιουσίας,  γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.» 
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αναφορά στη Σύσταση για τον HIV και το AIDS του 2010,28 ώστε να υποστηρίξει 

διεξοδικά τα συμπεράσματά του. Τα εσωτερικά δικαστήρια θεμελίωσαν την 

ετυμηγορία τους σε λανθασμένα δεδομένα και μάλιστα, το ακυρωτικό δικαστήριο 

δεν κατάφερε να προβεί σε συνετή στάθμιση των δικαιωμάτων των μερών με 

τρόπο που να συνάδει με την ΕΣΔΑ.29 Ο Άρειος Πάγος υπεραμύνθηκε της 

απόλυσης με την αιτιολογία ότι η απόλυση δικαιολογούνταν από το συμφέρον του 

εργοδότη να αποκαταστήσει την καλή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.  

Μία ακόμη περίπτωση προσφυγής στο ΕΔΔΑ για παραβίαση του Άρθρου 8 

της Σύμβασης είναι η υπόθεση Biriuk v. Lithuania. Τον ιανουάριο του 2001, η 

μεγαλύτερη καθημερινή εφημερίδα της Λιθουανίας δημοσίευσε ένα άρθρο το 

οποίο έκανε λόγο για απειλές μετάδοσης του ιού του AIDS σε ένα απομακρυσμένο 

χωριό της Λιθουανίας.30 Μάλιστα η ασθένεια της αιτούσας επιβεβαιώθηκε από το 

ιατρικό προσωπικό του κέντρου όπου είχε μεταφερθεί. Το ΕΔΔΑ υποστήριξε πως 

υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ εξαιτίας της ανεπαρκούς αποζημίωσης 

που της αποδόθηκε από το εγχώριο δικαστήριο. Το ΕΔΔΑ προσέθεσε πως το 

εσωτερικό δίκαιο οφείλει να προστατέψει το ιατρικό απόρρητο των ασθενών και 

πως η αποκάλυψη ιατρικών δεδομένων τέτοιου περιεχομένου μπορεί να 

αποθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή φορέων σε εξετάσεις διάγνωσης του ιού 

και την αναζήτηση προσήκουσας θεραπείας.  Η αποκάλυψη ιατρικών δεδομένων 

φορέων ΗΙV έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση του φαινομένου και την 

                                                             
28 Αποτελεί τον πρώτο διεθνή εργατικό κανονισμό για τον HIV και το AIDS που 
υιοθετήθηκε από εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων κρατών-μελών 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, στην Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Εργασία τον 
Ιούνιο του 2010. 
29 Υπόθεση Ι. Β. κατά Ελλάδας (Προσφυγή Νο 552/10), απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 
2013, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 33, 2013, σελ.505 
30Η  εφημερίδα της Λιθουανίας κυκλοφόρησε έχοντας στο εξώφυλλό της ένα άρθρο με 
τίτλο « Τα χωριά του Pasvalys παρέλυσαν από το φόβο του θανάτου: οι κάτοικοι μιας 
απομακρυσμένης λιθουανικής περιοχής αλυσοδέθηκαν υπό την απειλή του AIDS». Σε 
αυτό το άρθρο υπήρχαν οι εξής αναφορές στην κ. Biriuk: «Η 30χρονη Gitana Biriuk, 
διαβόητη για τις ελευθεριάζουσες σεξουαλικές της σχέσεις, είναι ήδη άρρωστη με αυτήν 
την θανατηφόρα ασθένεια….Ένα άτομο οροθετικό στον HIV ζει σε χωριό της περιοχής 
Pajiešmenys. Πρόκειται για την G. Biriuk, ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών … Μολύνθηκε 
με HIV από χρήστες ναρκωτικών οι οποίοι την επισκέπτονται από το Biržai….Για κάποια 
χρόνια ένας άντρας από το πουθενά ζούσε στο σπίτι της. Μετά από κάποιο καιρό έφυγε και 
της άφησε ένα «δώρο» [αναφορά στον HIV]…..Γιατί υπάρχει εκεί τόσο μεγάλη ζήτηση για 
προφυλακτικά; Στο Kraštų ζει ένα άτομο οροθετικό στον HIV!  Είναι μια ανύπαντρη 
μητέρα με δυο παιδιά, η G. Biriuk… οι γυναίκες στα γύρω χωριά φοβούνται ότι οι σύζυγοί 
τους θα φέρουν τον θανατηφόρο ιό σπίτι… Οι γιατροί στο νοσοκομείο του Pasvalys 
επιβεβαίωσαν ότι η G. Biriuk είναι οροθετική. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με 
φυματίωση. Οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν ότι ήταν οροθετική…». 
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περιθωριοποίηση των ατόμων που ζουν με τον ιό. Αυτό φαίνεται και από τα σχόλια 

της τοπικής εφημερίδας, μέσα από την οποία αναπαράγονται προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. 

Μια εξίσου ενδιαφέρουσα υπόθεση είναι η υπόθεση Khudobin v. Russia, 

όπου ο κ. Khudobin, οροθετικός στον HIV και με πολλές χρόνιες παθήσεις μεταξύ 

των οποίων επιληψία και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα και με ψυχικές διαταραχές, 

ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του για διακίνηση 

ναρκωτικών δεν έλαβε την απαραίτητη θεραπεία, ότι οι συνθήκες κράτησής του 

ήταν απάνθρωπες και εξευτελιστικές, ότι η προδικαστική κράτησή του ξεπέρασε το 

εύλογο χρονικό διάστημα, ότι οι αιτήσεις του για αποφυλάκιση εξετάστηκαν με 

σημαντική καθυστέρηση ή τελικά δεν εξετάστηκαν και ότι η καταδίκη του 

βασίστηκε εξολοκλήρου σε αποδείξεις που προέκυψαν κατόπιν αστυνομικής 

πρόκλησης (μυστικός αστυνομικός αγόρασε ηρωίνη από τον κ. Khudobin 

πληρώνοντάς τον με προσημειωμένα χαρτονομίσματα). Το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι 

υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων)31 καθώς και 

του Άρθρου 5 παράγραφος 3 και 5 (το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και 

ασφάλεια)32 της Σύμβασης. Το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ προβλέπει την παροχή 

προσήκουσας ιατρικής περίλθαψης σε περιπτώσεις κρατούμενων και τα κράτη 

οφείλουν να προστατεύουν την φυσική υγεία όσων έχουν στερηθεί την ελευθερία 

τους.33 Όταν οι κρατούμενοι δεν υποβάλλονται στην απαραίτητη ιατρική θεραπεία  

με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε έντονο και παρατεταμένο πόνο, τότε το ΕΔΔΑ 

υποστήριξε πως μιλάμε για απάνθρωπη μεταχείριση.34 

Ενώπιον του ΕΔΔΑ έφθασαν πολλές υποθέσεις που αφορούσαν 

παραβιάσεις δικαιωμάτων ασθενών και φορέων του ιού, με το Δικαστήριο να 
                                                             

31 Άρθρο 3 της ΕΣΔΑ:«Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή ποινές που 
συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση». 
32 Το άρθρο 3 παρ.3της ΕΣΔΑ προβλέπει πως: «κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή 
κρατείται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στην παράγραφο 1γ του παρόντος Άρθρου 
οφείλει να παραπεμφθεί σύντομα ενώπιον δικαστή ή άλλου δικαστικού λειτουργού 
νομίμως εντεταλμένου για να εκτελεί δικαστικά καθήκοντα, ενώ έχει το δικαίωμα να 
δικαστεί εντός λογικής προθεσμίας ή να απολυθεί κατά τη διαδικασία. Η απόλυση μπορεί 
να εξαρτηθεί από εγγύηση που εξασφαλίζει την παράσταση του ενδιαφερόμενου στη 
δικάσιμο» και η παρ.4 πως «Κάθε πρόσωπο που στερείται την ελευθερία του λόγω 
σύλληψης ή κράτησης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ώστε αυτό να 
αποφασίσει μέσα σε σύντομη προθεσμία για τη νομιμότητα της κράτησης και να διατάξει 
την απόλυσή του σε περίπτωση παράνομης κράτησης». 
33 Khudobin κατά Ρωσίας, παρά.93 
34Harris D.J., O'Boyle M., Bates E.,Buckley C. , Law of the European Convention on 
Human Rights, Oxford University Press, Third Edition, 2014, σελ.262 
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τάσσεται υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με HIV, τονίζοντας 

πως αυτή η ομάδα του πληθυσμού αποτελεί ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία 

έχει δεχθεί κοινωνικό  αποκλεισμό και περιθωριοποίηση από τις αρχές εμφάνισης 

της επιδημίας το 1980. Η υπόθεση Kiyutin κατά Ρωσίας είναι μια από τις 

σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τους ασθενείς και φορεις του ιού, με το 

ΕΔΔΑ να παίζει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια καταπολέμησης του στίγματος και 

των διακρίσεων σε βάρος των οροθετικών. Η υπόθεση αφορά την άρνηση των 

Ρωσικών αρχών να δώσουν στον αιτούντα, άδεια διαμονής στη χώρα επειδή 

βρέθηκε θετικός σε εξετάσεις HIV. Το Δικαστήριο έκρινε πως υπήρξε παραβίαση 

του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ 

επισημαίνοντας πως οι ειδικοί στον τομέα της υγείας και διεθνή όργανα έχουν 

συμφωνήσει ότι περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης των πληθυσμών που 

ζούν με τον ιό δεν μπορουν να επιβληθούν για λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη το ότι ο αιτούν ανήκει σε 

μία ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και λόγω απουσίας αντικειμενικού λόγου και 

έλλειψης εξατομικευμένης εκτίμησης των περιστάσεων, το Δικαστήριο υποστήριξε 

πως η Ρωσία ξεπέρασε τα όρια του στενού περιθωρίου εκτίμησης και έτσι, ο αιτών 

υπήρξε θύμα δυσμενούς διακρίσεως εξαιτίας των συνθηκών υγείας του.35 

Το ΕΔΔΑ υπήρξε ιδιαίτερα πρωτοποριακό προστατεύοντας φορείς και 

ασθενείς HIV από κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, και πιο 

συγκεκριμένα αναγνωρίζει το στίγμα και την περιθωριοποίηση που έχει δεχτεί και 

δέχεται ακόμη και σήμερα αυτή η πληθυσμιακή ομάδα, τοποθετώντας την στις 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες κάτι που συνεπάγεται στενότερο περιθώριο 

εκτίμησης και λιγότερη διακριτική ευχέρεια των κρατών να παρέμβουν 

λαμβάνοντας μέτρα σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών και 

φορέων του ιού.  Το Δικαστήριο δείχνει, λοιπόν, τι σημαίνει να προσεγγίζεις 

ζητήματα με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο 

συγκεκριμένα των δικαιωμάτων των φορέων και ασθενών με HIV/AIDS. 

 

 

 

 
                                                             

35 Timmer A., Kiyutin v. Russia: landmark case concerning the human rights of people 
living with HIV,  Strasbourg Observers, March 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ HIV/AIDS 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  η εμφάνιση νέων κρουσμάτων λοιμώξεων από τον 

ιό HIV( με 29.000 νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί στον Ευρωπαϊκό χώρο) 

οδήγησε στην υιοθέτηση περισσότερων στρατηγικών πρόληψης και στήριξης των 

ατόμων που πάσχουν από HIV/AIDS.36 Οι σύγχρονες αντιρετροϊκές αγωγές έχουν 

αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές, όμως δεν είναι ικανές να 

εξαλείψουν πλήρως τον ιό. Γι αυτό το λόγο, η πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(εφεξής ΕΕ) έχει επικεντρωθεί στην πρόληψη και τη στήριξη των ατόμων 

που πάσχουν από HIV/AIDS και συνδράμει στον αγώνα καταπολέμησης της 

επιδημίας στηρίζοντας την συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, της κοινωνίας 

των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της ΕΕ 

είναι η λήψη στρατηγικών για την μείωση νέων κρουσμάτων και η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής όσων ήδη ζούν με τον ιό. Σε αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, θα 

παρουσιασθούν οι πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της επιδημίας και 

παράλληλα, θα αναπτυχθούν κάποιες σκέψεις πάνω στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προστασίας των φορέων HIV/AIDS περιγράφοντας συνοπτικά συναφή νομολογία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάταξεις του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

 

 

2.1.1. Πολιτικές της ΕΕ 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν στην 

πρόληψη, στην ενημέρωση και την στήριξη των ατόμων που ζούν με τον ιό.  Ο 

πολλαπλασιασμός των νέων κρουσμάτων και η αδυναμία της σύγχρονης ιατρικής 

να καταπολεμήσει ριζικά τον ιό, οδηγεί στην υιοθέτηση πολιτικών που 

επικεντρώνονται στην πρόληψη και την ενημέρωση. Έχει αποδειχθεί πως η 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των φορέων αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης 

στην πρόληψη, τη θεραπευτική αγωγή, την περίθαλψη και τη βοήθεια συμβάλλουν 

στην μείωση των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 

                                                             
36 EC press release: Fight against HIV/AIDS: launch of enhanced Action plan in EU and 
neighbouring countries for 2014-2016, 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
267_en.htm 
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επιδημίας HIV/AIDS.37 Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε τις πολιτικές της 

ΕΕ για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και τα όργανα που 

σχηματίσθηκαν στα πλαίσια της προσπάθειας εξάλειψης του HIV/AIDS. 

Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης ήταν ένας 

από τους στόχους-κλειδιά στο πρόγραμμα της Ευρωπαιϊκής Επιτροπής για την 

καταπολέμηση της επιδημίας. Το κλειδί στον αγώνα κατά του HIV/AIDS είναι η 

ενίσχυση της πρόληψης καθώς η απουσία της μεταφράζεται σε απώλεια 

ανθρώπινων ζωών και  σπατάλη  πόρων και πολιτικών.38 Η Ευρωπαϊική Επιτροπή 

δεσμεύτηκε να συνεχίσει την μάχη κατά του ιού και μάλιστα σε Ανακοίνωση της 

προς το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιϕερειών το 2009 τόνισε πως « 

η  καλύτερη απάντηση στην επιδημία εξακολουθεί να είναι ένας συνδυασμός 

συγκεκριμένων υγειονομικών και ευρύτερων κοινωνικών παρεμβάσεων. Οι πολίτες 

θα συνεχίσουν να υποφέρουν, εκτός εάν ενταθεί η πρόληψη και εξασφαλιστεί 

καθολική πρόσβαση στην αγωγή, τη φροντίδα και την υποστήριξη».  

Η απάντηση της ΕE στο πρόβλημα του HIV/AIDS είναι η πρόληψη, η 

ενημέρωση και η βελτίωση της γνωσιολογικής βάσης μέσω της καλύτερης 

συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.39 Προς επίτευξη αυτών των 

στόχων, η  Επιτροπή έχει συστήσει δύο όργανα  προκειμένου να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή των πολιτικών κατά του HIV/AIDS. Η ομάδα προβληματισμού για το 

HIV/AIDS και το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για το HIV/AIDS είναι τα 

δύο όργανα που έχουν δημιουργηθεί για να ενισχύσουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την συνεργασία μεταξύ των χωρών της κοινωνίας των πολιτών 

και των διεθνών οργανώσεων. 

Οι πολιτικές της ΕΕ, με  πιο πρόσφατη το Σχέδιο Δράσης για την Ευρώπη 

και τις γειτονικές χώρες (2014-2016), επικεντρώνονται όπως έχει ήδη αναφερθεί 

εκτενώς και παραπάνω στην πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 

φορέων και ασθενών HIV/AIDS. Το Σχέδιο Δράσης (2014-2016) ακολουθεί το 

                                                             
37 Policy brief: Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for 
key populations, WHO, 2014, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128049/1/WHO_HIV_2014.8_eng.pdf 
38 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιϕερειών - 
Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009 -2013 
{SEC(2009) 1403} {SEC(2009) 1404} {SEC(2009) 1405} / COM/2009/0569 τελικό 
39 Οπ.παρ. 
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προηγούμενο Σχέδιο Δράσης 2009-2013 και θέτει ως στόχους α.) τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην πρόληψη, τη θεραπευτική αγωγή, την περίθαλψη και  τη βοήθεια 

και β.)  τη βελτίωση των πολιτικών που στοχεύουν στις πληθυσμιακές ομάδες 

υψηλού κινδύνου. Το Σχέδιο Δράσης 2009-2013 για την Ευρώπη και τις γειτονικές 

χώρες είχε ως βασικούς στόχους «τη μείωση των νέων λοιμώξεων HIV, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε πρόληψη, θεραπεία, περίθαλψη και στήριξη και την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τη ασθένεια».40 

Το πρόγραμμα παρουσίασε θετικά αποτελέσματα οδηγώντας την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να παρατείνει την ισχύ του Προγράμματος μέχρι το 2016. Μαζί με το 

Σχέδιο Δράσης παρατάθηκαν και  περισσότερες από 50 δράσεις41, οι οποίες 

συνόδευαν το πρόγραμμα και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία.  

Το Σχέδιο Δράσης 2014-2016 χωρίζεται σε έξι θεματικές: (1) Πολιτική, 

Στρατηγικές/ Δράσεις, Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της ευρύτερης 

κοινωνίας, (2) Πρόληψη, (3) Περιφέρειες Προτεραιότητας, (4) Ομάδες 

Προτεραιότητας, (5) Βελτίωση της γνώσης, και (6) Έλεγχος και Αξιολόγηση.42  Τα 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του  Σχεδίου Δράσης 2009-2013 

αλλά και όσα παρατάθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 2014-2016 έδωσαν 

μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στην προσέγγιση και στην υποστήριξη 

πληθυσμών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι πιο ευάλωτοι στο 

HIV/AIDS. Μεγαλύτερο βάρος δόθηκε σε τομείς προτεραιότητας, στους 

περισσότερο απειλούμενους πληθυσμούς προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά 

μετάδοσης του ιού σε όλη την Ευρώπη. 

Στο ίδιο μοτίβο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων της 

ΕΕ  συμβάλλει στον αγώνα κατά του HIV/AIDS μέσα από την στενή συνεργασία 

με αρχές της δημόσιας υγείας με σκοπό την παρακολούθηση των σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένου και του ιού του HIV σε όλη την 
                                                             
40 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ιός HIV/AIDS & σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, 
αντιμετώπιση της πρόκλησης, 2014, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο  
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-infosheets/hiv-aids_informationsheet_el.pdf 
41 Κάποιες από τις επιπρόσθετες δράσεις επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη έργων, όπως το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο κοινωνικής ένταξης και υγείας, το έργο Euro HIV EDAT με σκοπό την 
ανάπτυξη επιχειρησιακών γνώσεων για τη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας 
του ιού HIV στις ευάλωτες ομάδες στην Ευρώπη και τα έργα Eurosupport με βασική εργασία 
την κάλυψη των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών αναγκών αυτής της κοινότητας…γιά 
παραπέρα εµβάθυνση στις συμπληρωματικές δράσεις βλ. οπ.παρ. 
42 Βλ.EC press release 
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περιοχή της Ευρώπης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 για την 

καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα κείμενα στον αγώνα κατά του HIV/AIDS και αποτελεί την 

βάση για το Σχέδιο Δράσης 2009-2013 και το συνακόλουθο Σχέδιο 2014-2016.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο τρόπος μετάδοσης του ιού μεταβάλλεται από 

χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα οι πληθυσμιακές ομάδες που παρουσιάζονται πιο 

ευάλωτοι στον ιό να μεταβάλλονται από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα στην 

ΕΕ, ο HIV μεταδίδεται κυρίως μέσω της ετεροφυλοφυλικής επαφής και της 

σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών, ενώ στις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες ο 

κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών.43 Οι 

γυναίκες είναι συχνά ιδιαίτερα ευάλωτες σε μολύνσεις με HIV και αποτελούν μια 

εκ των ομάδων προτεραιότητας που περιλαμβάνεται  σχεδόν σε όλα τα 

προγράμματα δράσεων της ΕΕ αλλά και της διεθνούς κοινότητας.44 Άλλες ευπαθείς 

ομάδες θεωρούνται οι κρατούμενοι, οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι στην 

βιομηχανία του σεξ. Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 

ενισχύουν την επιδημία, καθώς η περιθωριοποίση αυτής της ομάδας και η 

αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας οδηγούν σε εξάπλωση του φαινομένου.45  

Ενας από τους στόχους της ΕΕ επικεντρώνεται στη βελτίωση των πολιτικών και 

στην προσέγγιση μεταναστών από χώρες με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων HIV. Η 

εμφάνιση διακρίσεων και η στιγματοποιήση κρίνονται ως οι μεγαλύτεροι φραγμοί 

στην προσπάθεια αναχαίτισης του φαινομένου HIV/ AIDS. 

Οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί λαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων κρουσμάτων HIV και AIDS στην περιοχή της 

Ευρώπης. Η επικράτηση του ιού σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα οφείλεται 

αφενός στην ανεπάρκεια των υποδομών υγείας και ενημέρωσης στις χώρες 

προέλευσης και αφετέρου σε αυξημένη περιθωριοποίηση μεταναστών στις χώρες 

                                                             
43 Commission Staff Working Document: Action Plan on HIV/AIDS in the EU and 
neighbouring countries 2014-2016, SWD(2014) 106 final 
44 Βλ. Ανακοινωση της Επιτροπης προς το το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο, το Συμβουλιο, την 
Ευρωπαϊκη Οικονομικη και Κοινωνικη Επιτροπη και την Επιτροπη των Περιϕερειων - 
Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 2009 
45 Weine SM, Kashuba AB, Labor migration and HIV risk: a systematic review of the 
literature. AIDS and behavior, 2012;16(6):1605–21 
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προορισμού.46 Οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι 

γυναίκες, οι γυναίκες εθνικών μειονοτήτων, οι μετανάστες και οι άνδρες 

μετανάστες. Αυτές οι ομάδες αποτελούν ομάδες προτεραιότητας για την ΕΕ και 

πολλές δράσεις στηρίζονται στην βελτίωση της πρόσβασης αυτών των ομάδων σε 

υπήρεσιες υγείας.  

Στην ευρωπαϊκή σκηνή, οι στρατηγικές στοχεύουν στην πρόληψη και την 

ένημερωση καθώς η από νωρίς υπαγωγή σε αντιρετροϊκή θεραπεία επιφέρει 

σημαντική μείωση της μεταδοτικότητας και της θνησιμότητας. Μάλιστα έρευνες 

δείχνουν πως το 30% με 50% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από HIV στην ΕΕ 

και το 70% στις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες δεν γνωρίζουν την κατάστασή τους, 

νούμερα ιδαίτερα μεγάλα αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για αναπτυγμένες ευρωπαϊκές  

χώρες με δυνατότητα πρόσβασης σε εξελιγμένη ιατροφαρμακευτική περίλθαψη.Η 

κύρια, όμως, αρμοδιότητα για την προστασία και την βελτίωση της υγείας των 

πολιτών της ΕΕ είναι στα χέρια τόσο των κρατών μελών όσο και των γειτονικών 

χωρών. Οι Εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να συνεργασθούν για την αντιμετώπιση 

και την μείωση των ποσοστών μετάδοσης του HIV/AIDS. Πέρα από τα κράτη 

μέλη, η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία του 

ανθρώπου. Διαβάζοντας το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, “η 

δράση της Ένωσης οφείλει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και να 

κατευθύνεται προς τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των σωματικών 

και ψυχικών ασθενειών και την εξάλειψη των αιτιών που εγκυμονούν κινδύνους 

για τη σωματική και ψυχική υγεία…”.47 Η απάντηση βρίσκεται στην συντονισμένη 

προσπάθεια της ΕΕ και κρατών μελών στον αγώνα εξάλειψης του HIV/AIDS. 

Το Σχέδιο Δράσης 2009-2013 το οποίο προβλέποταν στην  Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκης Επιτροπής, περιλάμβανε και τη σύνταξη μια έκθεσης 

παρακολούθησης της εφαρμογής τοσο της ανακοίνωσης όσο και του Σχεδίου 
                                                             

46 European Centre for Disease Prevention and Control. Migrant health: HIV testing and 
counseling in migrant populations and ethnic minorities in EU/EEA/EFTA Member States. 
Stockholm: ECDC; 2011  
47 Αρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ : “Η δράση της Ένωσης, η οποία 
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς 
και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή 
των πηγών κινδύνου για την σωματική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την 
καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας 
τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την 
ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για 
τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση 
τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους.’’ 
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Δράσης το 2013 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. 

Μία από τις επιτυχίες που αναγνωρίζονται στην έκθεση είναι η συμβολή της 

Ανακοίνωσης της Επιτροπής ως εργαλείο κινητοποίησης της πολιτικής ηγεσίας 

καθώς εντείνει τον διάλογο γύρω από το HIV/AIDS σε εθνικό, περιφερειακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 48 Η χρηματοδότηση  για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου 

οδήγησε στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και τεχνολογιών πρόληψης μέσω του 

Ευρωπαϊκού Προγραμματικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία, ενώ 

μέσω των επιχορηγήσεων της Επιτροπής προς το Διεθνές Ταμείο συνέβαλε στη 

διεύρυνση των υπηρεσιών για τον HIV στα κράτη-μέλη που πλήττονται 

περισσότερο από τον ιό, στις γειτονικές χώρες και τη Ρωσία. Σημαντικά βήματα 

προόδου διαπιστώθηκαν στο πεδίο της επιδημιολογικής παρακολούθησης των 

συλλοιμώξεων HIV/AIDS και φυματίωσης διευκολύνοντας τη συλλογή 

δεδομένων. Η θετική έκβαση που σημείωσε το σχεδίο δράσης 2009-2013 οδήγησε 

στην παράταση του έως το 2016. 

Μέσα από τις πολιτικές της ΕΕ, έγινε κατανοητό πως ο ρόλος της  από 

νωρίς διάγνωσης και μετέπειτα υποστήριξης και υπαγωγής σε αντιρετροϊκή 

θεραπεία είναι εξίσου καθοριστικός με το ρόλο των στρατηγικών πρόληψης για την 

αναχαίτιση της εξάπλωσης της ασθένειας. Το Σχέδιο Δράσης 2014-2016 έθεσε ως 

στόχους την διατήρηση του HIV/AIDS στην  πολιτικής ατζέντα, την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων σε σχέση με τον HIV/AIDS,  την επίτευξη καθολικής πρόσβασης 

στην εξέταση, τη θεραπεία και τη φροντίδα,  την εφαρμογή μέτρων μείωσης 

βλάβης49 και την παρακολούθηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά 

της ΕΕ βασίζεται περισσότερο στη λήψη μέτρων πρόληψης και όχι στην υιοθέτηση 

κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς σε περίπτωση αποτυχίας της  δεν θα 

κατηγορούνταν για παραμέληση και αδράνεια.50 Πέρα από το άρθρο 168 της 

ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για εφαρμογή 

μέτρων πρόληψης και μέτρων βελτίωσης της ποιότητας της ζωής ασθενών και 

                                                             
48 European Centre for Disease Prevention and Control. Monitoring implementation of the 
European Commission Communication and Action Plan for combating HIV/AIDS in the 
EU and neighbouring countries, 2009–2013. Stockholm: ECDC; 2012 
49 Η μείωση της βλάβης αποτελεί μια πολιτική αντιμετώπισης μιας επιβλαβούς 
δραστηριότητας, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη 
δραστηριότητα και όχι στην αποτροπή της ίδιας της δραστηριότητας βασιζόμενη στη 
λογική ότι η συγκεκριμένη επιβλαβής δραστηριότητα είναι απίθανο να εκλείψει. 
50 Flear Mark L.,Governing Public Health: EU Law, Regulation and Biopolitics, Hart 
Publishing, 2015 



28 
 

φορέων HIV/AIDS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έβαλε το HIV/AIDS στην πολιτική αντζέντα και με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε ο 

πολιτικός διάλογος γύρω από την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS. Πέρα 

από την συνδρομή των κρατών, εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών αλλά και των ίδιων των φορέων στην αντιμετώπιση του 

ιού. Οι πολιτικές υπάρχουν, το πλαίσιο προστασίας και οι δράσεις έχουν θεσπισθεί, 

όμως η εφαρμογή τους συναντά εμπόδια πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω κάθε 

προσπάθεια εξάλειψης του ιού. 
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2.1.2. Δίκτυα για τον HIV/AIDS στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή  

 

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στα 

περισσότερα κράτη, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ασχολούνται πολύ 

περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν 

τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών καθώς παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην  παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας του HIV και 

συμβάλλουν στην εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.51 Χρησιμεύουν ως 

φύλακες των εθνικών κυβερνήσεων και έρχονται σε άμεση επαφή με τα 

προβλήματα  και τις προκλήσεις που οι φορείς και ασθενείς HIV/AIDS 

αντιμετωπίζουν. Σε αυτή, λοιπόν, την ενότητα θα παρουσιασθού κάποιες 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να γίνει αντιληπτό ο ρόλος τους στον 

αγώνα κατά της επιδημίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Θεραπείας του AIDS (European AIDS Treatment 

Group, εφεξής EATG) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ακτιβιστών με εθελοντική 

δράση σε εθνικό επίπεδο που αριθμεί 110 μέλη από 41 χώρες της Ευρώπης και της 

ευρύτερης περιοχής (π.χ. χώρες του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας) αλλά και 

τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Από την ίδρυσή της, η EATG βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή της προσπάθειας της Κοινωνίας των Πολιτών να αναπτύξει δράσεις 

απέναντι στην επιδημία του HIV/AIDS στην Ευρώπη. Εκπροσωπεί και υπερασπίζει 

τα συμφέροντα των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS σε σχέση με τη θεραπεία, 

την ενημέρωση και την πρόσβαση σε δομές υγείας. Κύριος στόχος της EATG από 

την ίδρυσή της το 1992 αποτέλεσε η ανάπτυξη αντιρετροϊκών θεραπειών και 

θεραπειών για τις ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με 

το AIDS.52 

 Τα τελευταία χρόνια η EATG έχει εντείνει τις δράσεις της για τις 

συλλοιμώξεις όπως η ηπατίτιδες C και B και η φυματίωση. Οι συλλοιμώξεις 

επιτείνουν την ασθένεια και οδηγούν σε μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας. Η 

οργάνωση εστιάζει στα κράτη-μέλη και συνεργάζεται με το Περιφερειακό γραφείο 

                                                             
51 Coutinho A, Roxo U, Epino H, Muganzi A, Dorward E, Pick B., The expanding role of 
civil society in the global HIV/AIDS response: what has the President's Emergency 
Program For AIDS Relief's role been?, 2012 Aug 15;60 Suppl 3:S152-7. 
52 The European AIDS Treatment Group: Twenty years of treatment activism, 2012, 
διαθέσιμο σε: http://www.eatg.org/gallery/6/EATG_20%20years%20report.pdf 
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του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη.  Επίσης, μείζων αποστολή 

της EATG αποτελεί η πρόσβαση στις καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες α) όλων των 

ανθρώπων που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων 

ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όπως οι χρήστες 

ναρκωτικών, οι γυναίκες, τα παιδιά,  οι μετανάστες, τα άτομα με συλλοιμώξεις 

ηπατίτιδας ή φυματίωσης και με αιμοφιλία, κ.α. β) ασθενών σε όλα τα στάδια της 

HIV λοίμωξης (including first-line, salvage) και γ) ασθενών απ’ όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες  (σύμφωνα με τον ορισμό του WHO για την ευρωπαϊκή 

περιφέρεια). 

Μια δεύτερη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών η οποία συμβάλλει προς 

αυτόν το σκοπό της καταπολέμησης της επιδημίας είναι η  Ένωση των Ανθρώπων 

που ζουν με HIV στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (East Europe & 

Central Asia Union of PLWH , ECUO). Η ECUO είναι η ένωση των οργανισμών 

των ανθρώπων που ζουν με HIV στην Ανατολική Ευρώπη και τη Κεντρική Ασία.   

Οι άνθρωποι της συνεργάζονται στενά με τις Κυβερνήσεις  και τους 

διεθνείς οργανισμούς και λειτουργούν έχοντας ως στόχο την εξάλειψη της 

επιδημίας. Προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες υλοποιώντας τις 

διεθνείς διακηρύξεις και συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που 

αφορούν την προώθηση των σθμφερόντων των ανθρώπων που ζουν με HIV.  

Ο στόχος της ECUO είναι η πρόσβαση όλων των ενηλίκων και των παιδιών 

που ζουν με HIV στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. 

Εκτός από την ECUO, το 2004 ιδρύθηκε η AIDS Action Europe το οποίο  

εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα για τον HIV. Η δράση της ξεπερνά τα 

όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτοντας 53 χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και 

της Κεντρικής Ασίας. Η αποστολή της έγκειται στη σύζευξη όλων των δυνάμεων 

της Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV 

στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Μέλη του δικτύου αποτελούν περίπου 450 

ΜΚΟ, εθνικά δίκτυα, οργανισμοί υπηρεσιών για το AIDS, ακτιβιστές και 

κοινότητες ανθρώπων που ζουν με HIV.  

Μέσα από την υπεράσπιση και τη διαμόρφωση της ατζέντας σε παγκόσμιο, 

ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, η AIDS Action Europe επηρεάζει τις 

δράσεις για τον HIV. Αποτελεί το μέσο προωθησης των αιτημάτων των ΜΚΟ στα 

κέντρα διαμόρφωσης πολιτικών, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους 

stakeholders που κατέχουν κομβικό ρόλο στην χάραξη πολιτικής. Το γραφείο 
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διοίκησης της AIDS Action Europe βρίσκεται στο Βερολίνο ενώ τη διοίκηση ασκεί 

μια Επιτροπή Συντονισμού αποτελούμενη από 8 μέλη, που συνέρχεται δυο φορές 

τον χρόνο. Η Επιτροπή Συντονισμού λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων αρχών: 

α) δρα ως κυβερνητικό όργανο επί παντός προγραμματικού ζητήματος που αφορά 

τις πολιτικές, τη στρατηγική, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση  

β) αποτελείται από άτομα που προέρχονται από μέλη ή συνεργάτες του AIDS 

Action Europe  και  γ) στελεχώνεται τόσο από άτομα οροθετικά όσο και 

οροαρνητικά στον HIV.53  

Η AIDS Action Europe είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη 

και την ΚεντρικήΑσία και συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση πολιτικών με 

στόχο την καταπολέμηση του ιού. Στο ίδιο κλίμα και με την ίδια απήχηση 

λειτουργεί και  το Δίκτυο Χαμηλού Επιπολασμού Χωρών Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Δίκτυο Χωρών Χαμηλού Επιπολασμού είναι ένα 

μεγάλο δίκτυο που αποτελείται από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, 

ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και 

Τουρκία. 

 Τα σημαντικότερα ζητήματα και οι θεμελιώδεις στόχοι του είναι η 

προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών κατάλληλων για τη δημιουργία 

συνθηκών χαμηλού επιπολασμού του HIV, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ των κοινωνικών οργανώσεων που δραστηροποιούνται σε αυτές τις 

περιοχές, η η προώθηση λειτουργικής και αποτελεσματικής νομοθεσίας στις χώρες 

αυτές, η προώθηση της εξέτασης για HIV στην περιφέρεια της Κεντρικής και 

Νοτιανατολικής Ευρώπης και η συνεπακόλουθη μείωση των καθυστερημένων 

διαγνώσεων και η οικοδόμηση δεσμών συνεργασίας με άλλες περιφέρεις όπως η 

Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική.  

Για τη διασφάλιση βιώσιμης και αποτελεσματικής θεραπείας συνεργάζεται 

αδιάλειπτα τόσο με άλλους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα όσο και με 

κυβερνήσεις και φαρμακευτικές εταιρίες. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι 

καθοριστικός, οι οργανώσεις και τα δίκτυα βρίσκονται κοντά σε περιοχές που 

                                                             
53 AIDS Action Europe, Quality Action: Improving Quality in HIV Prevention in Europe 
(2013-2016), διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:  
http://www.aidsactioneurope.org/en/project/quality-action-improving-quality-hiv-
prevention-europe-2013-2016-0 
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μαστίζονται από τον ιό και έρχονται σε επαφή με φορείς και ασθενείς HIV/AIDS. 

Είναι η φωνή των φορέων και ασθενών HIV/AIDS σε εθνικές κυβερνήσεις καθώς 

αποτυπώνουν τις προκλήσεις και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι 

ομάδες του πληθυσμού. 
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2.2.Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 

  

 Μπορεί τα ποσοστά θνησιμότητας να έχουν μειωθεί, το στίγμα όμως και οι 

διακρίσεις που αντιμετωπίζουν από τον ιό HIV οι ασθενείς σε όλον τον κόσμο 

εξακολουθεί να  παραμένει υψηλό. Σε πολλές χώρες έχουν υιοθετηθεί νόμοι με 

σκοπό την ποινικοποίηση της μετάδοσης του ιού και πολλές αναπτυγμένες χώρες 

της ΕΕ  έχουν θέσει περιορισμούς στην είσοδο οροθετικών μεταναστών και έχουν 

προβεί σε απελασεις οροθετικών αλλοδαπών στο όνομα της προστασίας της 

δημόσιας υγείας.54  

Η αύξηση των κρουσμάτων HIV  αποδεικνύει την αδυναμία τόσο της 

ευρωπαϊκής όσο και της διεθνούς κοινότητας να παίξουν τον ρόλο του εγγυητή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις του AIDS 

είναι η αποτυχία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων, των 

εργαζομένων του σεξ, των χρηστών ναρκωτικών, των ατόμων με αναπηρία, των 

μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Η ομοφοβία, οι διακρίσεις 

λόγω φύλου  και η βία κατά των γυναικών εμποδίζουν τις περαιτέρω προσπάθειες 

για την αποτελεσματική διαχείριση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 

HIV.55 Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με φορείς και 

ασθενείς HIV είναι σύνηθες φαινόμενο στον Ευρωπαϊκό χώρο, παρόλο που μιλάμε 

για χώρες με αναπτυγμένο το αίσθημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και υψηλό επίπεδο ιατρικής περίλθαψης.  

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς του AIDS είναι η 

κοινωνική και επαγγελματική απομόνωση. Το στίγμα του HIV/ AIDS εμφανίζεται 

με διαφορετικό τρόπο από περιοχή σε περιοχή, εκδηλώνεται διαφορετικα από 

άτομα σε άτομα.56 Οι αρνητικές συνέπειες του στίγματος και των διακρίσεων που 

βιώνουν οι ασθενείς με AIDS μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση ή καθυστέρηση 

                                                             
54 UNAIDS, Mapping of Restrictions on the Entry, Stay and Residence of People Living 
with HIV, 2009  διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο, 
unaids.org/en/resources/documents/2009/20090818_jc1727_mapping_en.pdf 
55 Ναβί Πιλάι, Ο HIV είναι και ζήτημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνέντευξη στο 
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26905:-hiv 
&catid=4:latest-news&Itemid=18 
56 Averting HIV and AIDS: Stigma, discrimination and HIV, 2014, διαθέσιμο σε 
http://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/stigma-discrimination 
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υποβολή σε θεραπεία και συμβουλευτική, σε κατάθλιψη και απόκρυψη της 

ασθένειας από συγγενείς και φίλους.57 Ο φόβος της αποκάλυψης και του στίγματος  

έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συναισθημάτων άρνησης και ντροπής.58  

Η περιθωριοποιήση λειτουργεί επιβαρυντικά στην εξάπλωση του ιού. Η 

συχνή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, το κοινωνικό στίγμα και οι κοινωνικές 

διακρίσεις οδηγούν τους πάσχοντες στη απομόνωση. Η ύπαρξη νόμων 

ποινικοποίησης της μετάδοσης του ιού σε χώρες της Ευρώπης ενισχύει τις 

προκαταλήψεις και το κοινωνικό στίγμα των ασθενών με AIDS με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού HIV τόσο στο έδαφος της Ευρώπης όσο 

και της διεθνούς κοινότητας.59 

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας,  αποτελούν κάποιες από τις αρχές που διέπουν τα κράτη μέλη της ΕΕ 

αλλά και τον τρόπο δράσης της ΕΕ. Το άρθρο 1 της Συνθήκης της Ευρωπαίκής 

Ένωσης εξαγγέλει ότι η « Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 

μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 

χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την 

ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών».  Παράλληλα, το άρθρο Άρθρο 3 της ΣΕΕ τονίζει ότι οι στόχοι της ΕΕ,  

όσον αφορά «τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο» είναι « η εξάλειψη της 

φτώχειας και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων 

του παιδιού, καθώς και η αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και 

ο σεβασμός των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ». Πέρα όμως από τα 

δύο αυτά άρθρα, η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  περιέχει και άλλα άρθρα 

που κάνουν αναφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το άρθρο 21 της ΣΕΕ, το οποίο κάνει λόγο για τις 

                                                             
57 Gosling J. HIV/Aids: an encounter with death or a journey into life? J Anal Psychol. , 
2008, 261–9 
58 Saki M., Kermanshahi S., Mohammadi E., Mohraz M., Perception of Patients With 
HIV/AIDS From Stigma and Discrimination, 2015 
59 NELP: STOP THE PERSECUTION OF PEOPLE WITH HIV! Open letter to Czech 
public health authorities, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο http://www.nelp-
hiv.org/news/23/stop-the-persecution-of-people-with-hiv-open-letter-to-czech-public-
health-authorities#sthash.rbQ0oEaZ.dpuf 
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αρχές που εμπνέουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, με το αδιαίρετο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,  τον σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και την αλληλεγγύη να αποτελούν κάποιες εκ 

των αρχών που διέπουν την δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Παρατηρείται 

λοιπόν, ότι οι πολιτικές και ο εν γένει τρόπος δράσης της ΕΕ στηρίζεται στην 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προαγωγή της ισότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, o Xάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (εφεξής 

Χάρτης) αποτελεί πλέον  τον κατάλογο δικαιωμάτων της Ένωσης με το άρθρο 6 

ΣΕΕ να δίνει την ίδια με τις Συνθήκες νομική ισχύ στις αρχές, τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.60 Ο Χάρτης περιέχει  ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

δικαιώματα  στα οποία μπορούν οι πολίτες της Ένωσης να στηρίξουν τις όποιες 

ενστάσεις ή προσφυγές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη.61 Μέσα από 

τις διατάξεις του Χάρτη, οι ασθενείς και φορείς AIDS/HIV απολαμβάνουν το 

δικαίωμα της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα προς εργασία, τον 

σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την απαγόρευση των διακρίσεων, 

το δικαίωμα στην υγεία και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης. Αυτά είναι και τα 

δικαιώματα των ασθενών και φορέων AIDS/HIV που παραβιάζονται τις 

περισσότερες φορές.  

Το άρθρο 4 του Χάρτη τονίζει ότι «κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε 

βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση».  

Απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε 

συμπεριφορά η οποία οδηγεί φορείς και ασθενείς HIV/AIDS να ζούν κάτω από 

άθλιες συνθήκες μη δυνάμενοι να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες και να 

έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή ιατρική περίλθαψη. Με βάση την αρχή της μη 

επαναπροώθησης, για παράδειγμα, φορείς και ασθενείς του ιού δεν μπορούν να 

επαναπροωθηθούν εφόσον υπάρχει κίνδυνος να υποβληθούν σε απάνθρωπη 

                                                             
60 Άρθρο 6 ΣΕΕ: “Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο 
οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες….” 
61 Μαργαρίτης Κ., Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής 
της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα, ΚΕΔΙΑ Working Paper, 09/2013. 
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μεταχείριση στην χώρα προέλευσης τους εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου υγείας και 

των περιορισμένων υποδομών υγείας.62 

Στον Χάρτη περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας,  

που έχει συναφές  περιεχόμενο με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.63 Με βάση το άρθρο 35 

του Χάρτη, «κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα 

υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου». Έτσι, το δικαίωμα στην πρόσβαση 

της πρόληψης σε θέματα υγείας και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει 

ιατρική περίλθαψη παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των ατόμων που ζουν 

με τον ιό. Ο Χάρτης αναγνωρίζει τα άνωθεν δικαιώματα σε όλους, στον «καθένα», 

όπως διαφαίνεται από το γράμμα του νόμου. 

Τα κράτη- μέλη οφείλουν να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών τους, 

να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 

ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τέλος, να προστατεύσουν τους 

πολίτες από παραβιάσεις της υγείας από τρίτους. Στην περίπτωση των ατόμων που 

ζούν με τον ιό, το άρθρο 35 προστάζει τα κράτη να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα 

που είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση των 

φορέων και ασθενών σε υπήρεσιες υγείας, σε ιατροφαρμακευτική περίλθαψη και 

παράλληλα να προστατέυσουν αυτούς τους πληθυσμούς από δυσμενή μεταχείριση 

σε θέματα υγείας.64  

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχει παρατηρηθεί η απέλαση φορέων HIV 

μελων τρίτων χωρών εξαίτίας του φόβου μετάδοσης του ιού, με αποτέλεσμα αυτό 

να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Χάρτη και πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 21 

(απαγόρευση διακρίσεων) και 45 (ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής). Ο 

Χάρτης παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον όποίο το Δικάστηριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ) επιλύει υποθέσεις συγκρούσεων μεταξύ 

ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ΔΕΕ ήρθε αντιμέτωπο με 
                                                             

62 Danisi C., Protecting the Human Rights of People Living with HIV/AIDS: A European 
Approach?, Groningen Journal of International Law, σελ.51 
63 Official Journal of the European Union (OJEU). 14.12.2007, No C 303. [s.l.]. ISSN 
1725-2423. "Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights", σελ. 27 
64 Bojarski L., Schindlauer D., Wladasch Κ., The European Charter of Fundamental Rights 
as a Living Instrument, CFREU, 2014 
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προδικαστικά ερωτήματα σε υποθέσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων φορέων και 

ασθενών HIV/AIDS, με αποτέλεσμα ο Χάρτης να λειτουργήσει ως εργαλείο 

ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Δικαίου.65  

Μία από αυτές τις υποθέσεις όπου εφαρμόσθηκαν διατάξεις του Χάρτη σε 

αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με πιθανότητα μετάδοσης HIV/AIDS και λοιπών 

μεταδοτικών νοσημάτων είναι η  υπόθεση C-528/13 Geoffrey Léger κατά του 

Γαλλικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Γαλλικού 

Κέντρου Αιμοδοσίας (εφεξής EFS). Στις 29 Απριλίου 2009 ο ιατρός του Γαλλικού 

Κέντρου Αιμοδοσίας αρνήθηκε την αιμοδοσία του κ. Geoffrey Léger λόγω του ότι 

ο τελευταίος δήλωσε ότι έχει σεξουαλικές σχέσεις με άνδρα (εξεξής ΑΣΑ). Με την 

άρνηση του ο ιατρός του EFS εφάρμοσε την υπουργική απόφαση η οποία θεωρεί 

ως οριστική αντένδειξη για την αιμοδοσία το ότι ο υποψήφιος δότης έχει 

σεξουαλικές σχέσεις με άνδρα.  

Ο κ. Léger προσέφυγε στο διοικητικό δικαστήριο με αίτηση ακυρώσεως 

κατά της υπουργικής απόφασης, η οποία καθόριζε τα κριτήρια επιλογής των 

αιμοδοτών. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση έρχεται σε 

αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2004/3366. 

Η υπουργική απόφαση αντέβαινε επίσης στα άρθρα 3, 8 και 14 της ΕΣΔΑ καθώς 

και στην αρχή της ισότητας με βάση τους ισχυρισμούς του αιτούντος. Η Γαλλική 

Κυβέρνηση αιτιολόγησε τον αποκλεισμό των ανδρών που έχουν σεξουαλικές 

σχέσεις με άνδρες από τις μεταγγίσεις αίματος, υποστηρίζοντας πως με βάση 

στατιστικά στοιχεία η αναλογία των ατόμων που ζούν με HIV στον πληθυσμό ΑΣΑ 

είναι 65 φορές υψηλότερη απ’ ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό και ότι το ήμισυ των 

αιμοδοσιών που έχουν μολυνθεί από τον HIV προέρχεται από τον πληθυσμό ΑΣΑ, 

ο οποίος έχει την τάση να δίνει όλο και περισσότερο αίμα, παρά την οριστική 

αντένδειξη. Το γαλλικό δικαστήριο αντιμετώπισε δυσχέρειες ως προς την ερμηνεία 

του δικαίου και έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ. 

                                                             
65 Βλ. Protecting the Human Rights of People Living with HIV/AIDS: A European 
Approach?, σελ.51 
66 Πρόκειται για την Οδηγία που καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν στην 
επιλεξιμότητα των δοτών αίματος και πλάσματος δηλαδή ιδίως τα κριτήρια οριστικού και 
προσωρινού αποκλεισμού…Για παραπέρα εμβάθυνση βλέπε Οδηγία 2004/33/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές 
απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος. 
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Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο αιτιολογικό της απόφασης του ΔΕΕ, 

ώστε να δούμε την τοποθέτηση του Δικαστηρίου της Ένωσης σε τέτοιου 

περιεχομένου υποθέσεις όπου παρεμβάλλονται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων.  Στο προδικαστικό ερώτημα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απάντησε διασαφηνίζοντας ότι η οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής  έχει την 

έννοια ότι το γεγονός και μόνο ότι ένας άνδρας είχε ή έχει σεξουαλικές σχέσεις με 

άλλον άνδρα δεν αποτελεί αυτό καθεαυτό σεξουαλική συμπεριφορά που εκθέτει σε 

υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα μεταδιδόμενα με το 

αίμα.  

Στη συνέχεια έκρινε το αιτούν δικαστήριο αρμόδιο να εξετάσει αν η 

Γαλλική Κυβέρνηση άσκησε τη διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζεται  στα κράτη 

μέλη στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τρόπο σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις της αρχής της μη διακρίσεως λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού67 

και με την αρχή της αναλογικότητας.  Το Δικαστήριο της ΕΕ ακόμη πρόσθεσε πως 

« περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται 

στον Χάρτη επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και 

ανταποκρίνονται πραγματικά σε σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει 

η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων».68 

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ, το αιτούν δικαστήριο, οφείλει να 

ελέγξει εάν ο μόνιμος  αποκλεισμός των ΑΣΑ δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο 

για την επίτευξη του σκοπού της προστασίας της υγείας των αποδεκτών και πιο 

συγκεκριμένα, να διερευνήσει εάν η Γαλλία έχει αποτελεσματικές τεχνικές  

διαγνώσεως του ιού HIV, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο 

προστασίας των αποδεκτών.69 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, δηλαδή σε 

περίπτωση ανυπαρξίας τέτοιων τεχνικών διάγνωσης, τότε εναπόκειται στο αιτούν 

δικαστήριο να εξετάσει εάν υπάρχουν τεχνικές λιγότερο καταναγκαστικές σε σχέση 

με την οριστική απαγόρευση αιμοδοσίας για το σύνολο της πληθυσμιακής ομάδας 

που αποτελείται από άνδρες οι οποίοι είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Τέλος, 

οφείλει να εξετάσει εάν  μέτρα όπως ερωτηματολόγιο και η εξατομικευμένη 

                                                             
67 Άρθρο  21(1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
68 Case C-528/13, Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes and Établissement français du sang, παρ.52 
69 Press Release No 46/15, Judgment in Case C-528/13 Geoffrey Léger v Ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Établissement français du sang, 
Court of Justice of the European Union, April 2015. 
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συνέντευξη με εδικούς των υπηρεσιών υγείας μπορούν να οδηγήσουν στην 

διασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας των αποδεκτών προτού το αιτουν 

δικαστήριο να καταφύγει στο έσχατο μέτρο του μόνιμου αποκλεισμού των ανδρών 

που έχουν ή είχαν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες από την λίστα των υποψήφιων 

αιμοδοτών.70 

Μέσα από αυτή την απόφαση διαφαίνεται η θέση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης σε υποθέσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων τονίζοντας την 

σημασία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις προυποθέσεις κάτω από τις 

οποίες είναι δυνατόν να περιορισθούν αρχές όπως η αρχή της ίσης μεταχειρίσης και 

η αρχή τη μη διακρίσεως λόγω σεξουαλικού προσδιορισμού.  Ακόμη το 

Δικαστήριο επισημαίνει πως το κριτήριο του μόνιμου αποκλεισμού δοτών με βάση 

τον σεξουαλικό προσδιορισμό τους πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο και πως σε 

καμία περίπτωση ο πληθυσμός ανδρών που έχουν ή είχαν σεξουαλικές σχέσεις με 

άνδρα δεν συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό ακόμη και εάν επιδημιολογικά, 

επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτός ο πληθυσμός (ΑΣΑ) 

παρουσιάζει υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων όπως ο HIV.  Βέβαια η 

υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

περιθωριοποίηση των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς 

στην αντίληψη των περισσότερων οι άνδρες που έχουν ή είχαν επαφές με άνδρες 

θα θεωρούνται φορείς του ιού HIV ή φορείς άλλων σοβαρών μεταδοτικών 

νοσημάτων. Κατά τη γνώμη μου η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής ενισχύει την 

στιγματοποιηση και την διαιώνιση προκαταλήψεων. Ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός ενός ανθρώπου δεν προσδιορίζει την σεξουαλική του 

συμπεριφορά. Το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν συνεπάγεται πως το 

συγκεκριμένο άτομο επιδίδεται σε υψηλού κινδύνου σεξουαλική συμπεριφορά.71 

.Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί το άρθρο 21 του Χάρτη και η αρχή της μη 

διακρίσεως, καθώς ο ιός HIV δεν περιλαμβάνεται στους λόγους προστασίας τόσο 

στο άρθρο 21 του Χάρτη όσο και στο άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Το άρθρο 21 κάνει λόγο για απαγόρευση των 
                                                             

70 European Hemophilia Consortium: EU ruling on blood donation and MSM, 2014, 
διαθέσιμο σε http://www.ehc.eu/blood-donation-and-msm/ 
71Tryfonidou, A., Block exclusion on blood donation by gay and bisexual men: a 
disappointing CJEU ruling, EU law Analysis, 2015...για παραπέρα εμβάθυνση βλ. 
Tryfonidou, A., The Léger ruling as another example of the ECJ’s disappointingly reticent 
approach to the protection of the rights of LGB persons under EU law. European Law 
Review, 2016, 91-104. 
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διακρίσεων «ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 

κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 

εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού». Φαίνεται, λοιπόν, πως ο HIV δεν αποτελεί αντικειμενικό λόγο 

προστασίας με βάση το άρθρο 21. Βέβαια μία άποψη προτείνει τη διασταλτική 

ερμηνεία της κατηγορίας αναπηρία, με αποτέλεσμα να εισαχθεί ο HIV μέσα σε 

αυτή την έννοια.72 Άλλη άποψη υποστηρίζει πως η λίστα του άρθρου 21 δεν είναι 

περιοριστική και έτσι, νέοι λόγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 

δυσμενούς μεταχειρίσεως μίας ευαίσθητης ομάδας όπως οι φορείς και οι ασθενείς 

με HIV/AIDS.73 Σε κάθε περίπτωση,  με βάση την νομολογία του ΔΕΕ και του 

ΕΔΔΑ (απόφαση  KIYUTIN v. RUSSIA) διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ζούν με 

τον ιό απαγορεύονται τόσο από το άρθρο 21 του Χάρτη όσο και από το άρθρο 14 

της ΕΣΔΑ. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη κάνει βήματα προόδου και προσπαθεί να 

συμβαδίζει με τις εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας. Ο δρόμος, 

όμως, για την πλήρη προστασία και την εξάλειψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

των φορέων και ασθενών με HIV/AIDS είναι μεγάλος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
72 McTigue P., From Navas to Kaltoft: The European Court of Justice’s evolving definition 
of disability and the implications for HIV positive individuals,  International Journal of 
Discrimination and the Law, 2015, σελ.4 
73 Βλ. Protecting the Human Rights of People Living with HIV/AIDS: A European 
Approach?, σελ.57 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ HIV/AIDS 

 

3.1. Εσωτερικό δίκαιο  

 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει θεσπισθεί εξειδικευμένο νομοθετικό 

πλαίσιο προστασίας, που εφαρμόζεται σε ασθενείς του AIDS. Στο ελληνικό δίκαιο 

δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για το AIDS. Τα δικαιώματα των ασθενών με HIV-

AIDS προστατεύονται με  βάση τις  γενικές  διατάξεις  που  αναφέρονται 

στα  δικαιώματα  των ασθενών και των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας  της  χώρας. Τέτοιες διατάξεις περιέχονται στο Σύνταγμα, όπως η προστασία 

της υγείας, η προστασίας της αξίας και της αυτονομίας του ανθρώπου, στον 

Ποινικό Κώδικα με την υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου, στην 

νομοθεσία του ΕΣΥ και στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.74 

Εξαίρεση στην έλλειψη νομοθεσίας αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α1/6122/16-7/19.9.1986 που 

προβλέπει «την υποχρεωτική δήλωση κάθε κρούσματος AIDS από το γιατρό που 

κάνει τη διάγνωση στον προϊστάμενο γιατρό της αρμόδιας διευθύνσεως του 

Υπουργείου και παράλληλα τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου». Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ΄πως σε αρκετές χώρες επικρατούν νόμοι 

ποινικοποίησης  της μετάδοσης του ιού αλλά και νόμοι ποινικοποιήσης 

συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ιό HIV ( όπως ιερόδουλες, χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών ή όσοι κάνουν σεξ με κάποιον του ιδίου φύλου).75 

Τέτοιου είδους νόμοι μπορούν περαιτέρω να περιθωριοποιήσουν τους ανθρώπους 

που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV. 

Στην Ελλάδα, το 2012 εκδόθηκε η Υγειονομική Διάταξη 39Α με θέμα: 

«Ρυθμίσεις που αφορούν που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών 

νοσημάτων». Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Διάταξη επιβάλλεται η υποχρεωτική 

εξέταση για HIV στα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, 

στα εκδιδόμενα άτομα που στερούνται του προβλεπόμενου βιβλιαρίου υγείας και 

στους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που προέρχονται από χώρες που 

                                                             
74 Συνήγορος του Πολίτη:Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV – AIDS, Πόρισμα  (Ν. 
3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 3 § 5, 2007 
75 Από τη Βρετανία ως τις ΗΠΑ, από το Μάλι ως τη Μοζαμβίκη, από το Αζερμπαϊτζάν ώς 
την Αυστραλία, οι ποινικοί νόμοι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για να 
διώκουν άτομα που μεταδίδουν τον ιό HIV. 
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ενδημεί η νόσος.  Η Διάταξη, επίσης, προέβλεπε τον περιορισμό όσων ατόμων 

θεωρούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια του έτους 

κατά το οποίο ήταν σε ισχύ, η αστυνομία χρησιμοποιούσε την εν λόγω διάταξη για 

την κράτηση ατόμων, ιδίως εκείνων για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι είναι 

εκδιδόμενα άτομα, χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή μετανάστες χωρίς 

νομιμοποιητικά έγγραφα. Η διάταξη θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στηγματίζει τις ευπαθείς ομάδες και δεν οδηγεί στην αποτελεσματική 

προστασία της δημόσιας υγείας.76 Η συγκεκριμένη  υπουργική διάταξη 

καταργήθηκε το 2013, επανήλθε τον Ιούλιο του 2013 και καταργήθηκε πάλι τον 

Απρίλιο του 2015.  

Τέλος, το πιο σημαντικό έγγραφο που αναφέρεται στα δικαιώματα των 

ασθενών και φορέων HIV/AIDS είναι το έγγραφο Υ1/3239/472000, το οποίο έχει 

κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας. Το 

συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες ρυθμίζουν το 

πλαίσιο προστασίας των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό.  Πρόκειται 

για  το μοναδικό  κείμενο στην  εσωτερική νομοθεσία  που  αναφέρεται εκτενώς 

και ειδικώς  στα  δικαιώματα  των ασθενών και φορέων με HIV/AIDS.  Το 

έγγραφο αυτό αποτελεί το πιο χρήσιμο κείμενο για την ερμηνεία και εφαρμογή του 

εσωτερικού δικαίου, καθώς ελλείψει εξειδικευμένης νομοθεσίας είναι το μόνο 

κείμενο που επεξηγεί τα δικαιώματα και το πλαίσιο προστασίας των ατόμων που 

ζουν με τον ιό.77  

                                                             
76 Human Rights Watch: Nα σταματήσουν οι υποχρεωτικές εξετάσεις για HIV (2013), 
άρθρο στην ertopen.com 
77 Οι οδηγίες προβλέπουν:  α) Το δικαίωμα στη σφαίρα του απορρήτου και 
της ιδιωτικότητας: Όσοι άνθρωποι ζουν με  τον ιό του  AIDS  δεν πρέπει να  υφίστανται 
διακρίσεις  στα  δικαιώματά τους·  έχουν δε  κατεξοχήν δικαίωμα  στην  ιδιωτική 
σφαίρα  του  απορρήτου, στην  κοινωνική ασφάλεια,  στα  επιστημονικά οφέλη και 
στο άσυλο. β) Την ισότιμη και την κατάλληλη φροντίδα υγείας (πρόληψη και θεραπεία): · 
Όλοι έχουν την υποχρέωση  να  μεριμνούν για  την  πρόληψη  και 
για  την  περίθαλψη αυτών που έχουν μολυνθεί με AIDS (άρθρο 20). Δεν  επιτρέπεται 
μεταφορά  ασθενούς σε  άλλο νοσοκομείο, ούτε  διαχωρισμός ασθενών, 
ούτε υπαίτια καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας  με το πρόσχημα ότι το νοσοκομείο ή ο 
υγειονομικός δεν επαρκεί για την  ιατρική φροντίδα.γ) Την 
εξέταση προσώπου για ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού: · Δεν επιτρέπεται 
χωρίς τη ρητή συναίνεση του υπό εξέταση προσώπου, η  ανίχνευση  των αντισωμάτων  του 
ιού, με  σκοπό την προφύλαξη  του  προσωπικού των νοσοκομείων ή για άλλο λόγο. 
Επίσης, δεν  επιτρέπεται η  γενική  εξέταση του  πληθυσμού, ούτε  η  εξέταση 
συγκεκριμένων κοινωνικών  ομάδων (εκτός  από εκδιδόμενα  άτομα, αιμοδότες  και 
δότες  οργάνων, ιστών και σπέρματος, για  λόγους  προστασίας τρίτων) (άρθρα 44,45). 
Εξετάσεις  για  την  ανίχνευση  των αντισωμάτων  γίνονται μόνο με  τη  συναίνεση του υπό 
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3.2.  Παραβιάσεις Δικαιωμάτων ατόμων που ζουν με HIV/AIDS στην Ελλάδα 

 

Στον ελλαδικό χώρο έχουν γίνει πολλές αναφορές για παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων των οροθετικών.  Όπως προβλέπεται στο προοίμιο των παραπάνω 

οδηγιών «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία, καθώς και να απολαμβάνει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, 

όπως κατοχυρώνονται από τις γενικές αρχές και διακηρύξεις περί προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών».  Βέβαια, τα δικαιώματα τους 

παραβιάζονται συνεχώς και γίνονται θύματα ρατσιστικών συμπεριφορών και 

διακριτικής μεταχειρίσεως.  Παρακάτω θα γίνει ενδεικτική αναφορά κάποιων 

περιστατικών παραβίασης δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν προσβληθεί από 

τον ιό, όπως έχουν καταγραφεί κατόπιν αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη. 

Ένα από τα δικαιώματα που έχει παραβιασθεί είναι το ιατρικό απόρρητο 

και η αποκάλυψη της οροθετικότητας από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με την 

Ελληνική Νομοθεσία, όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ασθενείς είναι 

εμπιστευτικά και όποιος ενώ έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό απόρρητο το 

παραβιάσει, τότε είναι δυνατόν να υπέχει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη.  Το 

Ελληνικό Δίκαιο προστατεύει το ιατρικό απόρρητο ως έκφανση του απαραβίαστου 

της προσωπικότητας και του δικαιώματος σεβασμού του ασθενούς, μέσα από το 

Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ισχύει 

και ως εθνικό δίκαιο από το 1974.  

Αναφορές, ωστόσο, έχουν γίνει  και για άρνηση παροχής υπηρεσιών υγείας 

όπου έχουν αρνηθεί σε ασθενείς που ζούν με τον ιό την παροχή ιατρικής 

περίλθαψης εξαιτίας της οροθετικότητας τους.78 Πέρα από την άρνηση παροχής 

                                                                                                                                                                              
εξέταση ατόμου, ακόμη κι αν για οποιονδήποτε λόγο  κρίνεται 
ύποπτο για τη νόσο.Η άρνηση να συναινέσει στην εξέταση δεν 
επιφέρει καμία αρνητική συνέπεια (άρθρα 43, 46). δ) Την ανακοίνωση του θετικού 
αποτελέσματος στον ασθενή: · Η  ανακοίνωση  θα  πρέπει να  είναι πάντοτε  προσωπική, 
να  πραγματοποιείται με  ιδιαίτερη  ευαισθησία,  να  έχει εμπιστευτικό  χαρακτήρα και 
παράλληλα να  παρέχεται από  εξειδικευμένο προσωπικό  για ψυχοκοινωνική στήριξη 
(άρθρο 102). ε) Το δικαίωμα της εργασίας οροθετικών ή ασθενών με AIDS: · Κάθε άτομο 
που προσβάλλεται άμεσα από τον ιό θα πρέπει να παραμένει ισότιμο μέλος  της 
κοινωνίας με δικαίωμα σε ίσες  ευκαιρίες  όσον αφορά  την εργασία (άρθρο 16).  
78 Έχει καταγραφεί αναφορά όπου νοσοκομείο της Αθήνας αρνήθηκε την εκτέλεση 
ενδοσκοπικής πράξης σε οροθετικό ασθενή. Συγκεκριμένα χρειάστηκε γαστροσκόπηση για 
παρακολούθηση έλκους του δωδεκαδάκτυλου η οποία σύμφωνα με την αναφορά δεν έγινε 
με διάφορες προφάσεις και συνεπακόλουθη ταλαιπωρία και απογοήτευση του ασθενή. 
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υπηρεσιών υγείας, σύνηθες είναι και το φαινόμενο της απόλυσης εργαζομένων 

εξαιτίας της διάγνωσης της οροθετικότητας.79 Στο άρθρο 68 των κατευθύνσεων του 

Υπουργείου Υγείας προβλέπεται πως « δεν επιτρέπεται η απόλυση ή δυσμενής 

αλλαγή των εργασιακών σχέσεων εργαζομένου, όπως μετάθεση, υποβιβασμός 

κ.λ.π. εξαιτίας και μόνο του γεγονότος ότι είναι οροθετικός».  Έχουν καταγραφεί 

πολλές καταγγελίες ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας 

και μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις και τράπεζες αναγκάζουν τους εργαζομένους 

τους να προσκομίσουν πιστοποιητικό οροαρνητικότητας προβάλλοντας λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το δικαίωμα 

στην εργασία όλων των ατόμων έχει κατοχυρωθεί από πολλά διεθνή νομικά 

κείμενα αλλά και από την εσωτερική νομοθεσία. 

Τέλος, όπως ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται να 

εξετάζονται άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας για αντισώματα 

HIV με μόνο σκοπό  την  προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας. Στην Ελλάδα 

συχνά γίνονται εξετάσεις χωρίς ενημέρωση και συναίνεση για αντισώματα στο 

HIV σε  άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ούτε είναι φορείς ή ασθενείς 

HIV/AIDS, προτού υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις οποιασδήποτε 

φύσεως, με αιτιολογία την προστασία της δημόσιας υγείας και των επαγγελματιών 

υγείας.80 Σε κάθε περίπτωση, όσοι υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος για 

αντισώματα HIV πρέπει να ερωτηθούν αφενός και αφετέρου να δώσουν την 

έγγραφη συναίνεση τους προτού υποβληθούν στις άνωθεν εξετάσεις. Χρειάζεται, 

επίσης, επιμόρφωση  του  προσωπικού  για  τους τρόπους προφύλαξης  από 

μεταδοτικά νοσήματα, που  σε καμία περίπτωση δεν είναι 

η  μαζική  εξέταση  όλων  των ασθενών για  όλους τους μεταδοτικούς ιούς, αλλά 

η  λήψη  συγκεκριμένων και γνωστών μέτρων αποστείρωσης  και προφύλαξης.81 

Διαφαίνεται, λοιπόν, πως χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση μεταξύ των 
                                                             

79 «Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη που διαγνώσθηκε οροθετικός στον 
HIV, ο οποίος κατήγγειλε ότι αμέσως μετά τη διάγνωση της οροθετικότητας απολύθηκε  
ενώ ήταν  σε άριστη φυσική κατάσταση. Συγκεκριμένα ο πολίτης υπηρετούσε στις ένοπλες 
δυνάμεις και απολύθηκε με την πρόφαση ότι αυτό ορίζει ο πίνακας για την σωματική 
ικανότητα του στρατιωτικού προσωπικού», βλ. Συνήγορος του Πολίτη: 
Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV – AIDS, σελ.11 
80 Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορά πολίτη ο οποίος κατήγγειλε την χωρίς 
ενημέρωση και συναίνεσή του, εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων του HIV. 
Συγκεκριμένα σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα παρουσιάστηκε ασθενής με ύποπτα 
συμπτώματα και ελήφθη αίμα για εξετάσεις για αντισώματα στον HIV χωρίς να 
ενημερωθεί και να συναινέσει ο ίδιος. 
81 Βλ. Συνήγορος του Πολίτη: Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV – AIDS, σελ.16 
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επαγγελματιών υγείας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμποδίζεται η 

πρόσβαση σε ιατρική περίλθαψη. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της 

ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, τα δικαιώματα των οροθετικών που 

παραβιάζονται πιο συχνά είναι το δικαίωμα στην εργασία, το ιατρικό απόρρητο και 

η άρνηση παροχής υγείας, κάτι που οδηγεί στην ενίσχυση της επιδημίας και στον 

κοινωνικό αποκλεισμό όλων και περισσότερων φορέων και ασθενών. 

 

 

3.3. Εθνικό πρόγραμμα για το HIV  

 

 

Η επιδημιολογική επιτήρηση του ιού  HIV στην Ελλάδα γίνεται μέσω της 

υποχρεωτικής δήλωσης των περιστατικών HIV/AIDS. Επιφορτισμένο με την 

υποχρέωση παρακολούθησης της πορείας της επιδημίας είναι το Γραφείο HIV 

Λοίμωξης και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Κέντρου Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (εφεξής ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).82Επίσης, η Ελλάδα έχει 

συνυπογράψει τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (Σεπτέμβριος 

2000), την Πολιτική Διακήρυξη των Δεσμεύσεων για την HIV/AIDS Λοίμωξη 

στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. (UNAIDS Ιούνιος 2001-

UNGASS 2006) και συμμετέχει σε όλες τις συντονιστικές δομές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Με βάση δεδομένα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού 

βρίσκονται στην σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών. Συγκεκριμένα, το 46,2% των 

περιπτώσεων λοίμωξης HIV που έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές δημόσιας 

υγείας, ήταν άνδρες που ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω της σεξουαλικής επαφής 

με άλλους άνδρες.83 Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία παρουσιάζεται πιο 

ευάλωτη στον ιό αλλά και στην μετάδοση του είναι οι χρήστες ενδοφλέβιων 

ουσιων, όπως παρατηρείται και από τον πίνακα στο Παράρτημα 3.  Στο γυναικείο 

πληθυσμό, ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι μέσω ετεροφυλοφυλικών 

σχέσεων και τα μικρότερα ποσοστά μετάδοσης του ιού στον ελλαδικό χώρο 

καταγράφονται σε περιστατικά κάθετης μετάδοσης από μητέρα σε νεογνό.  Τα 

                                                             
82 HIV λοίμωξη: νεότεπα επιδημιολογικά δεδομένα, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων, 2015 
83 Βλ. Παράρτημα 3  
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επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν πως ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης του ιού 

είναι μεταξύ ομοφυλόφυλων ανδρών.84 Αυτά τα στοιχεία βοηθούν το έργο των 

ΜΚΟ και των κυβερνητικών πολιτικών, ώστε να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον HIV στην Ελλάδα (2008-2013)85 

βασίζονταν  στα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που είχε θέσει ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας και η UNAIDS για το AIDS και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη 

υπεύθυνης στάσης ζωής με έμφαση  στην πρόληψη. Η Εθνική Στρατηγική έιχε ως 

αποστολή την καταπολέμηση του AIDS και  προσδιορίζονταν από τις αρχές της 

υγειονομικής δημοκρατίας και της ανοικτής κοινωνίας.86 Βέβαια, το Εθνικό Σχέδιο 

δεν εφαρμόστηκε  ποτέ ουσιαστικά, με αποτέλεσμα η Ελλάδα  να  είναι μία από τις 

λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δε διαθέτει και δεν υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS.87  

Μερικά από τα προβλήματα που συναντώνται στον ελλαδικό χώρο, όσον 

αφορά τις προσπάθειες καταπολέμησης της επιδημίας και τα εθνικά μέτρα 

πρόληψης, είναι η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η έλλειψη 
                                                             

84 Βλ. HIV λοίμωξη: νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων 
85 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιελάμβανε τους εξής άξονες: 1ος Άξονας: Αναδιοργάνωση 
Υπηρεσιών Δράση 1. Ενίσχυση Υπηρεσιών Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 
Αναφορικά με την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων, Δράση 2. Αναβάθμιση των 
Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ.Υ.Ν.Α.) ως 
προς την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων, Δράση 3. Αναδιοργάνωση των 
Κέντρων Αναφοράς και του Δικτύου Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, Δράση 4. 
Ανασυγκρότηση και Ενίσχυση της Λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας 
Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) και Ενεργοποίηση Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.), Δράση 5. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Υγείας των Μεταναστών και των 
Προσφύγων, Δράση 6. Ενίσχυση του Γραφείου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Δράση 7: Ενίσχυση του 
Γραφείου για τη Φυματίωση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Δράση 8: Αναδιοργάνωση - Ενίσχυση 
Υπηρεσιών που Εμπλέκονται στην Πρόληψη και στη Θεραπεία της Φυματίωσης, 2ος 
Άξονας: Μέτρα και Προγράμματα Δράση 1: Προγράμματα Πρόληψης και Θεραπείας 
στους Χώρους Υποδοχής Μεταναστών, Δράση 2: Θέσπιση Κριτηρίων Επιλογής για την 
Εισαγωγή ενός Νέου Εμβολίου, Δράση 3: Εκπόνηση Μελετών Κόστους – Ωφέλειας, 
Δράση 4: Εθνικό Αρχείο Εμβολιασμών, Δράση 5: Σύσταση Δικτύου Επιτήρησης 
Παρενεργειών από τα Εμβόλια, Δράση 6: Εκπόνηση Κατευθυντήριων Οδηγιών, Δράση 7: 
Εμβολιαστική Κάλυψη Επαγγελματιών Υψηλού Κινδύνου, Δράση 8: Εμβολιαστική 
Κάλυψη Ευπαθών Ομάδων Λόγω Ηλικίας ή Γενικής Κατάστασης Υγείας, Δράση 9: 
Εμβολιαστική Κάλυψη Μειονοτικών Ομάδων, Τσιγγάνων και Μεταναστών. 
86 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη 
των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008 – 2012, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Αθήνα 2008. 
87 Δεμέτης Χρ., Παγκόσμια ημέρα του AIDS σε μια χώρα χωρίς Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
τον HIV, 2015 
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αντιρετροϊκών φαρμάκων στα φαρμακεία των νοσοκομείων της χώρας, τα υψηλά 

ποσοστά διαγνώσεων σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης της νόσου και οι 

ανεπαρκείς παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας για την προαγωγή της 

ενημέρωσης, της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης και για την καταπολέμηση 

του στίγματος, που βασίζονται κατά κύριο λόγο στις πρωτοβουλίες των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Επιπλέον, η δράση και τα αποτελέσματα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ αμφισβητούνται 

καθώς αποτελεί το μοναδικό ελληνικό όργανο για την πρόληψη και τον έλεγχο 

όλων των επιδημιών, με αποτέλεσμα οι δραστηριοτητές του να έχουν διευρυνθεί με 

τον HIV να μην είναι στο επίκεντρο. Ενώ πρόκειται για ένα εξιδεικευμένο όργανο, 

η δράση του στον τομέα της πρόληψης είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται τα ποσοστά μετάδοσης του HIV στους χρήστες και να προστίθονται 

ακόμη περισσότερα άτομα στις λίστες αναμονής για την πρόσβαση σε θεραπείες 

υποκατάστασης.88  

Όπως παρατηρείται από όσα έχουν αναπτυχθεί παραπάνω, οι επαγγελματίες 

υγείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία και αποφυγή της απομόνωσης των 

πασχόντων και γων ι αυτό το λόγο πρέπει να είναι ενημερωμένοι προκειμένου να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά τους πάσχοντες. Χρειάζεται ένα περιβάλλον απόλυτης 

ασφάλειας και εχεμύθειας, και συντονισμένη δράση όλων των φορέων από τον 

κρατικό μηχανισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ και  την ακαδημαϊκή 

κοινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Βλ. Συνέντευξη  προέδρου  της Θετικής Φωνής κ. Νίκο Δέδε, συνέντευξη 1, Παράρτημα 
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3.4.  Δράσεις των ΜΚΟ: Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» 

και το «Κέντρο Ζωής». 

 

3.4.1. «Θετική Φωνή» 

 

Ο ρόλος των ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην προσπάθεια μείωσης 

της εξάπλωσης της επιδημίας καθώς συνδράμουν στην ενημέρωση των πολιτών και 

στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Ομοίως, αποτέλουν την φωνή των 

ασθενών και φορέων στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να χαράξουν 

κυβερνητικές πολιτικές για το AIDS/HIV. 

 Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, ο οποίος ιδρύθηκε 

το 2009,  με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των 

κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα. Ο σύλλογος 

αγωνίζεται για την θέσπιση αποτελεσματικότερων πολιτικών πρόληψης και 

ενημέρωσης και αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής όσων έχουν 

προσβληθεί από τον ιό, μεριμνώντας  για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και 

την υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της 

αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. 

Η Θετική Φωνή έχει μια ευρεία γκάμα δράσεων επιβάλλοντας την 

παρουσία της στην κοινωνική ζωή της χώρας και αναδεικνύοντας το ζήτημα του 

HIV. Πυλώνας της δράσης της Θετικής Φωνής αποτελούν τα Checkpoint89, κέντρα 

πρόληψης για τον HIV, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης και δωρεάν, 

ανώνυμης και γρήγορης εξέταση για τον ιό. Επιπλέον, η Θετική Φωνή εκδίδει 

φυλλάδια για την προώθηση δράσεων κοινωνικής παρέμβασης και 

ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση για τον HIV και την αντιρετροϊκή θεραπεία, 

την παρακίνηση του κοινού στη διενέργεια εξέτασης για HIV και τη γνωστοποίηση 

υποστηρικτικών δομών, μέχρι εγχειρίδια για ιατρικά, ψυχοκοινωνικά και νομικά 

ζητήματα. 

                                                             
89 Στο Ath Checkpoint και το Thess Checkpoint (που λειτουργούν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη από το 2012 και το 2014 αντίστοιχα) μπορεί κάποιος να πάρει απαντήσεις 
αλλά και ενημέρωση μέσα σε 20 λεπτά, μετά από ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή επίσκεψης 
στη δομή. 
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Στα πλαίσια των δράσεων της η Θετική Φωνή έχει διοργανώσει ημερίδες, 

σεμινάρια και εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και την προβολή των 

σημαντικότερων προβλημάτων που οι ασθενείς και οι φορείς του ιού 

αντιμετωπίζουν στην ελληνική κοινωνία. Η Θετική Φωνή είναι μια από τις 

οργανώσεις που έχουν συμβάλλει στην διεκδίκηση της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS στη χώρα μας, αντιδρώντας 

άμεσα σε ελλείψεις αντιρετροϊκών φαρμάκων που εμφανίζονται σε νοσοκομεία της 

Ελλάδας.90 Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Θετικής Φωνής εντάσσεται στα 

πλαίσια της προσπάθειας επαναφοράς στη δημόσια συζήτηση του αιτήματος του 

Συλλόγου να αποδεσμευτεί το ειδικό κονδύλιο προμήθειας των αντιρετροϊκών 

φαρμάκων από το γενικό προϋπολογισμό των νοσοκομείων, καθώς με αυτόν τον 

τρόπο θα διευκολυνθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή. 

Η συνδρομή αυτού του Συλλόγου όπως και άλλων ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς οι εθνικές κυβερνητικές πολιτικές  καθίστανται ανεπαρκείς με 

τις ΜΚΟ να επιτελούν διπλό ρόλο στην κοινωνία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις 

μαρτυρίες ατόμων που έχουν προσφύγει σε ΜΚΟ προκειμένου να εξετασθούν 

αλλά και να λάβουν ψυχική υποστήριξη.91 Η παντελής άγνοια των επαγγελματιών 

υγείας αλλά και η μη διατήρηση της ανωνυμίας σε νοσοκομεία της χώρας μας, 

οδηγούν πολλούς να στραφούν σε ΜΚΟ προκειμένου να λάβουν βοήθεια αλλά και 

ενημέρωση για το πώς θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της οροθετικότητας.92 

Έτσι, οι υποδομές υγείας αντικαθίστανται από ΜΚΟ κάτι που δείχνει την 

ανεπάρκεια του εθνικού συστήματος να παράσχει  ψυχολογική υποστήριξη αλλά 

και την προσήκουσα ιατρική και φαρμακευτική περίλθαψη σε ασθενείς και φορείς 

του ιού. Ο φόβος και το αφιλόξενο περιβάλλον των νοσοκομείων και κέντρων 

υγείας αποθαρρύνει όσους επιθυμούν να εξετασθούν και αυτό, οδηγεί σε 

μεγαλύτερα ποσοστά διαγνώσεων σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης της νόσου. 

 

                                                             
90 Το 2014 η Θετική Φωνή έχει εκδώσει δελτία τύπου και ανακοινώσεις προς τα μέλη της 
για το εν λόγω πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα νοσοκομεία της Αθήνας «Αττικό», 
«Λαϊκό» και «Ευαγγελισμός» και στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης. 
Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2014 κοινοποίησε εξώδικο προς τη διοίκηση του Αττικού 
Νοσοκομείου. 
91 Βλ. για παραπέρα εμβάθυνση Συνέντευξη  προέδρου  της Θετικής Φωνής κ. Νίκο Δέδε, 
συνέντευξη, Παράρτημα 
92 Οπ. Παρ. 
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   3.4.2.  Κέντρο Ζωής 

 

Το Κέντρο Ζωής αποτελεί έναν ακόμη φορέα, μια μη κερδοσκοπική 

οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε σε μία εποχή όπου το AIDS ήταν μια ασθένεια 

διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο με αυξημένα ποσοστά και συνεχή εξάπλωση.  Το 

Κέντρο Ζωής είναι μια οργάνωση, που στηρίζει τα οροθετικά άτομα, ενώ 

συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά-διακρατικά δίκτυα. Στο Κέντρο Ζωής 

λειτουργούν κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική υπηρεσία, νομική υπηρεσία καθώς 

και το Κέντρο Ημέρας, χώρος συνάντησης, στήριξης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 

για οροθετικά άτομα, τους συγγενείς και τους συντρόφους τους.  

Σκοπός της κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου Ζωής είναι η δωρεάν 

παροχή κοινωνικής βοήθειας σε οροθετικά άτομα και στις οικογένειες τους, με 

στόχο να ενημερώσει τους οροθετικούς και τις οικογενειές τους για τα δικαιώματα 

τους και τις κοινωνικές παροχές, να διευκολύνει την πρόσβαση σε περίλθαψη και 

τη θεράπεια ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να συμβουλεύσει και ενδυναμώσει 

όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και το στίγμα που συνοδεύει αυτή την επιδημία. 

Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Κέντρου Ζωής προσφέρει εξειδικευμένη 

ενημέρωση για τα δικαιώματά των οροθετικών σε βασικούς τομείς της κοινωνικής 

ζωής αλλά και νομική εκπροσώπηση υποθέσεων παραβιάσεων δικαιωμάτων. Το 

Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί στα πλαίσια του Κέντρου Ζωής έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους, χωρίς προκαταλήψεις 

και διακρίσεις, ένα περιβάλλον όπου όσοι έρχονται μπορούν να να ενημερωθούν 

για θέματα σχετικά με τον HIV/AIDS και να μιλήσουν για τις ελπίδες και τους 

φόβους τους και να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν την ίδια 

πρόκληση.93 Η δυνατότητα των οροθετικών ατόμων να έρθουν σε επαφή με άλλα 

άτομα που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες είναι κάτι που ενδυναμώνει 

ψυχολογικά όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό και το συνακόλουθο στίγμα. Αυτό 

φαίνεται και από την μαρτυρία ενός εκ των συμμετεχόντων στη Θετική Φωνή, 

όπου η συναναστροφή με άλλα άτομα είτε εθελοντές είτε άλλους ασθενείς έχει 

                                                             
93 Το Κέντρο Ημέρας επισκέπτονται ενήλικα οροθετικά άτομα ανεξαρτήτως φύλου, 
εθνικότητας, θρησκείας, ή κοινωνικών χαρακτηριστικών οποιασδήποτε μορφής, οι 
συγγενείς και οι σύντροφοι των οροθετικών ατόμων και οι εθελοντές του Κέντρου Ζωής.  
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συνδράμει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών και φορέων με 

HIV/AIDS.94 

Τέλος, το Κέντρο Ζωής έχει αναπτύξει πολύ σημαντικά για την κοινωνία 

προγράμματα όπως το πρόγραμμα Υποστήριξης Οροθετικών Γυναικών, με στόχους 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που ζουν με HIV στην Ελλάδα, την 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις ιδιαίτερες ανάγκες των οροθετικών 

γυναικών, την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών και τη δημιουργία δικτύου 

υποστήριξης οροθετικών γυναικών στην κοινότητα. Η υποστήριξη οροθετικών 

γυναικών είναι μια σημαντική δράση, καθώς οι γυναίκες αποτελούν μια ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα, παρόλο που νομικά κείμενα όπως το Σύνταγμα και άλλες διεθνείς 

Συμβάσεις έχουν κατοχυρώσει την ισότητα των φύλων και προωθούν την ισότητα 

των φύλων. Στη σύγχρονη κοινωνία, η πληθυσμιακή ομάδα των οροθετικών 

γυναικών αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, με διαπομπεύσεις εκδιδόμενων 

οροθετικών γυναικών, κοινωνικό ρατσισμό, περιθωριοποίηση, άρση της ανωνυμίας 

και άλλες δυσμενείς συμπεριφορές. Πέρα από το Πρόγραμμα υποστήριξης των 

γυναικών, το πρόγραμμα συντροφικότητας βοηθάει όσους ζητούν συντροφιά και 

στήριξη, με κατ’οικον επισκέψεις εκπαιδευμένων εθελοντών σε οροθετικά άτομα. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία: Πρόληψη-Εξέταση-Υποστήριξη , 

όπου στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και στην αύξηση της 

προσβασιμότητας στην ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα και νομική υποστήριξη 

μέσα από τον αρχικό έλεγχο στην κοινότητα ατόμων με υψηλό κίνδυνο HIV 

λοίμωξης και ηπατίτιδας C. Το Κέντρο ζωής είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που 

έχει συνδράμει με τις δράσεις της στην πρόληψη και ενημέρωση των πολιτών, στην 

παροχή υποστήριξης σε όσους έχουν προσβληθεί δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

ασφάλειας για όσους αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις του HIV. Εξάλλου, η 

επιδημία του HIV δεν είναι απλά ένα ιατρικό φαινόμενο, αλλά και ένα κοινωνικό 

πρόβλημα. Το κενό της αδιαφορίας των εθνικών κυβερνήσεων, πολύ συχνά 

καλύπτεται από τις MKO και το ίδιο έχει συμβεί και με τον ιό HIV. 

 

                                                             
94 «… Γενικά με αυτές τις δράσεις και με τη ΘΦ νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος στον κόσμο 
και ότι υπάρχουν οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να σε στηρίξουν. Μέσα από το 
σύλλογο έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ καλό φίλο με τον οποίο βγαίνουμε μαζί, πάμε 
βόλτες και κάμουμε αρκετή παρέα...», επιστολή ενός εκ των συμμετεχόντων στη Θετική 
Φωνή, για παραπέρα εμβάθυνση βλ. Παράρτημα 3 
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Συμπεράσματα 

 

Στην ελληνική κοινωνία παρατηρείται η ανεπάρκεια της κυβερνητικής 

πολιτικής να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επιδημία HIV, καθώς και να λάβει 

τα κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξη και την πρόσβαση των φορέων και 

ασθενών HIV/AIDS σε ιατρική και φαρμακευτική περίλθαψη. Η ύπαρξη πολιτικής, 

όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Θετικής Φωνής, «προϋποθέτει τη λειτουργία ενός 

οργάνου επισταμένης παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών της επιδημίας στη χώρα και της κατάστασης των ασθενών, 

παραγωγής τεχνογνωσίας και εφεύρεσης καλών πρακτικών».95 Το μόνο ελληνικό 

όργανο που χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό είναι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., το οποίο 

δημιουργήθηκε το 1992 αποκλειστικά για τον HIV. Οι αρμοδιότητες, όμως, αυτού 

του οργάνου διευρύνθηκαν με την πάροδο των χρόνων, με αποτέλεσμα η 

καταπολέμηση του HIV να μην αποτελεί πλέον την κύρια αρμοδιότητα του.  

Μέσα από τις καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων των 

οροθετικών στο Συνήγορο του Πολίτη γίνεται αντιληπτό πως η παραβίαση του 

ιατρικού απορρήτου, η αποκάλυψη της οροθετικότητας και η απόλυση λόγω της 

ασθένειας αποτελούν τις πιο συχνές παραβιάσεις στην χώρα μας. Επιπλέον, 

αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας και την ανάγκη 

συνεχούς επιμόρμωσης και ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας για τους 

τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον ιό HIV/AIDS καθώς και για 

τις  νομικές  ευθύνες  και υποχρεώσεις  που  απορρέουν από τους σχετικούς νόμους 

ως  προς  τα θέματα  της  τήρησης  του  ιατρικού  απορρήτου. Η ανεπάρκεια των 

εθνικών παρεμβάσεων στον τομέα της πρόληψης αλλά και της ενημέρωσης οδηγεί 

τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία 

και να καλύψουν το κενό των εθνικών στρατηγικών. Ο ιός του HIV δεν είναι μόνο 

ιατρικό πρόβλημα αλλά και κοινωνικό με προεκτάσεις σε όλες τις πτυχές της 

κοινωνίας.96 Μία από τις εκφάνσεις του ιού στην κοινωνία είναι το στίγμα, η 

περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός που οδηγούν στην αύξηση των 

                                                             
95 Βλ. Βλ. Συνέντευξη  προέδρου  της Θετικής Φωνής κ. Νίκο Δέδε, συνέντευξη, 
Παράρτημα 
96Tumpe N., Emanuel Μ. and Mushi E., “The Role Played by Ngos in Preventing the 
Spread of Hiv/ Aids and Supporting People Living with Hiv/Aids in Tanzania: A Case of 
Dar Es Salaam Region”,  International Journal of Academic Research in Business and 
Social Sciences,  2013, Vol. 3, No. 11, σελ 582 
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ποσοστών μετάδοσης της ασθένειας αλλά και σε υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης 

του ιού σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.  

Φαίνεται, λοιπόν, πως το θέμα HIV είναι, ως επι το πλείστον, κοινωνικό 

ζήτημα και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ΜΚΟ έχουν συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των παραβιάσεων που υφίστανται τα άτομα που ζούν με τον ιό τόσο 

σε τοπικό όσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος τους σε πολλές χώρες 

δεν είναι συμπληρωματικός των εθνικών πολιτικών για την καταπολέμηση του 

HIV, αλλά αντιθέτως, υποκαθιστούν τις κυβερνήσεις εξαιτίας της αδράνειας των 

τελευταίων να συνδράμουν ουσιαστικά, δεσμευόμενοι εκ τοις πράγμασι στο 

δύσκολο έργο καταπολέμησης της επιδημίας. Οι ΜΚΟ δημιουργούν, ένα φιλόξενο 

περιβάλλον χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις, όπου οι φορείς και ασθενείς HIV 

αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη.  

Όσον αφορά τις πολιτικές σε διεθνές επίπεδο, το Κοινό Πρόγραμμα του 

ΟΗΕ  για το HIV/AIDS (UNAIDS) έχει αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα 

εξάλειψης της νόσου, συντονίζοντας τις παγκόσμιες δράσεις κατά της  επιδημίας.  

Ομοίως, ο στόχος «90-90-90» μέχρι το 2020, όπου από το σύνολο των ατόμων που 

ζουν με HIV το 90% να έχει διαγνωσθεί, από τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί το 

90% να βρίσκεται σε θεραπευτική αγωγή και από τα άτομα υπό θεραπευτική 

αγωγή το 90% να είναι σε κατάσταση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου, έιναι ένα 

ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο με ποσοστα-στοχους ιδιαίτερα υψηλά. Το μεγαλύτερο, 

όμως, πρόβλημα των περισσότερων διεθνών οργανισμών είναι η γραφειοκρατία 

που συναντάται σε πολλές χώρες με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε σύγχρονη 

φαρμακευτική θεραπεία να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.  

Κοινός στόχος όλων των προγραμμάτων και πολιτικών σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και η υιοθέτηση πολιτικών 

με σκοπό την εξάλειψη του στίγματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει (μέσα από μια σημαντική απόφαση) τους φορείς 

και ασθενείς με HIV/AIDS ως μία ευπαθή/ευάλωτη κοινωνική ομάδα (vulnerable 

group), η οποία από την εμφάνιση της επιδημίας το 1980 έχει αντιμετωπίσει 

κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό και περιθωριοποίηση. Αυτό σημαίνει πως το 

περιθώριο κρατικών παρεμβάσεων σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων ζουν 

με τον ιό είναι μικρό. Από την άλλη πλευρά το Δικαστήριο της Ένωσης 

παρουσιάζεται πιο συντηρητικό αφήνωντας μεγαλύτερο περιθώριο στα κράτη να 

λάβουν κατασταλτικά μέτρα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Εξάλλου, 
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σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τομέας της υγείας είναι στην αρμοδιότητα των κρατών 

μελών, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο της Ένωσης να έχει πιο συντηρητική άποψη 

σε θέματα που άπτονται της υγείας.  

Τέλος, ο φόβος των οροθετικών ατόμων τους οδηγεί στην κοινωνική 

απομόνωση και στον στιγματισμό. Οσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό επικρίνονται 

για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις αλλά και για την γενικότερη σεξουαλική τους 

συμπεριφορά με αποτέλεσμα να αποκρύπτουν την οροθετικότητα τους.97 Η 

ενημέρωση, η πρόληψη, η παροχή υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες όπως γυναίκες, 

εκδιδόμενες, χρήστες/χρήστριες ενδοφλέβιων ουσιών, κρατούμενοι/ες και η 

πρόσβαση όλων σε ιατρική και φαρμακευτική περίλθαψη αποτελούν διαχρονικά 

αιτήματα όλων των προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Ο ιός HIV δεν κάνει διακρίσεις, δεν προσβάλει συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες όπως τρανς, ομοφυλόφιλους, εκδιδόμενες. Αυτές οι ομάδες 

μπορεί να  εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά οροθετικότητας, όμως ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός δεν πρέπει να θεωρείται συνώνυμο της οροθετικότητας και να 

φωτογραφίζει συγκεκριμένες ομάδες. «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και 

ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα», όπως προβλέπει το άρθρο 1 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 Βλ. για παραπέρα εμβάθυνση Άρθρο «Όσο ζει η ομοφοβία, δε θα πεθάνει το AIDS», στο 
Παράρτημα  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

 

 
 
 

Περιοχή 

Ενήλικες και 
παιδιά που 
ζουν με 
HIV/AIDS  

Ενήλικες και 
παιδιά που 
προσβλή 
θηκαν 
πρόσφατα  

Επικράτηση 
HIV/AIDS 
σε ποσοστό 
του 
συνολικού 
ενήλικου 
πληθυσμού 

Θάνατοι 
ενηλίκων και 
παιδιών από 
αιτίες 
σχετιζόμενες 
με το AIDS  

Υποσαχάρια Αφρική 23,5 
εκατομμύρια 

1,8 
εκατομμύρια 

4,9% 1,2 
εκατομμύρια 

Βόρεια Αφρική και 
Μέση Ανατολή 

300.000 37.000 0,2% 23.000 

Νότια και 
Νοτιοανατολική Ασία 

4 
εκατομμύρια 

280.000 0,3% 250.000 

Ανατολική Ασία 830.000 89.000 0,1% 59.000 
Ωκεανία 53.000 2.900 0,3% 1.300 
Λατινική Αμερική 1,4 

εκατομμύρια 
83.000 0,4% 54.000 

Καραϊβική 230.000 13.000 1% 10.000 

Ανατολική Ευρώπη και 
Κεντρική Ασία 

1,4 
εκατομμύρια 

140.000 0,2% 92.000 

Βόρεια Αμερική 1,4 
εκατομμύρια 

51.000 0,6% 21.000 

Δυτική και Κεντρική 
Ευρώπη 

900.000 30.000 0,2% 7.000 

Σύνολο 34 
εκατομμύρια 

2,5 
εκατομμύρια 

0,8% 1,7 
εκατομμύρια 

 

 

Πίνακας 2 

 

Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτομα, κατά κατηγορία μετάδοσης και κατά 
φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2014 

Κατηγορία μετάδοσης Άνδρες  Γυναίκες  Σύνολο  

Ομο/αμφιφυλόφιλοι άνδρες 6.674 56,1% - - 6.674 46,2
% 

Χρήστες Ενδοφλέβιων 
Ναρκωτικών 

1.287 10,8% 266 10,7% 1.553 10,8
% 
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Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με 
παράγωγα αίματος 

220 1,8% 15 0,6% 235 1,6
% 

Μεταγγισθέντες/είσες 58 0,5% 43 1,7% 101 0,7
% 

Ετεροφυλόφιλοι/ες 1.422 12% 1.652 66,3% 3.079 21,3
% 

Κάθετη Μετάδοση 33 0,3% 31 1,2% 65 0,5
% 

Ακαθόριστοι/ες  2.202 18,5% 487 19,5% 2.727 18,9
% 

Σύνολο 11.896 100% 2.494 100% 14.434 100
% 

 

Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτομα, κατά κατηγορία μετάδοσης και κατά 

φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2014 

 

 

Απάντηση από συμμετέχοντα στη Θετική Φωνή 

 

Η παρακάτω απάντηση ανήκει στον ΔΜ και την έλαβα στις 19 Νοεμβρίου: 

 

Είμαι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν στο Ath Check Point, και στη 

συνέχεια με την καθοδήγηση κάποιων ατόμων της Θετικής Φωνής, οδηγήθηκα και εγώ 

για την υπόλοιπη διαδικασία σε δημόσιο νοσοκομείο. Το γεγονός ότι είμαι από τη 

Βόρεια Ελλάδα, με ανάγκασε να πάω στη ΜΕΛ του ΑΧΕΠΑ. Τότε δεν είχε 

δημιουργηθεί ακόμα το Thess Check Point αλλά η ΘΦ διατηρούσε ένα γραφείο στην 

Θεσσαλονίκη όπου υπεύθυνος ήταν ο ΓΠ, ο οποίος και με πήγε για πρώτη φορά στο 

ΑΧΕΠΑ ώστε να γίνουν τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση μου. Θεωρώ ότι η ΘΦ βοήθησε πολύ στο να αντιμετωπίσω όλη αυτήν 

την κατάσταση. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν θα ήταν τόσο 

εύκολη η εξέταση. Σε ένα χώρο όπως το check point πολύ φιλικό, gay friendly, με 

άτομα φιλικά και με πολύ εύκολη πρόσβαση, μπορούσα να κάνω τεστ χωρίς πολύ 

σκέψη. Το γεγονός ότι μπορείς να πάρεις ότι ώρα θέλεις τηλέφωνο και να κλείσεις 

ραντεβού άμεσα, καθώς επίσης και ότι μπορείς να μάθεις το αποτέλεσμα σε 20 λεπτά 

και όλα αυτά δωρεάν και κυρίως ΑΝΩΝΥΜΑ, ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Σε ένα 

δημόσιο νοσοκομείο δεν θα είχα όλες αυτές τις ανέσεις και θα ήταν πολύ δύσκολο να 
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αποφασίσω να πάω να εξεταστώ εκεί. Και αυτό ίσως είχε ως αποτέλεσμα μια 

καθυστερημένη διάγνωση.  

Βέβαια δεν βοηθήθηκα όσο θα ήθελα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της 

διαδικασίας με τους γιατρούς έπρεπε να το αναλάβω αποκλείστηκα μονός μου και να 

προσπαθήσω να λύσω πολλά προβλήματα που προέκυψαν, όπως η λήψη της αγωγής, 

και διάφορες αιματολογικές εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν κατά καιρούς και δεν είχε 

μεγάλη ευχέρεια καθώς ταυτόχρονα ήμουν και φαντάρος, αλλά για αυτό έχει ευθύνη 

κυρίως η πολιτεία, και ίσως να οφείλεται και στην οικονομική κρίση.  

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Μια από αυτές είναι το "εγω και ο ΗΙV", όπου μπορώ όχι μόνο να πάω να ενημερωθώ 

για διάφορα θέματα, αλλά και να συναναστραφώ με ανθρώπους και να μοιραστώ 

εμπειρίες. Είναι ένα κοινός τόπος συνάντησης ανθρώπων (οροθετικών και μη). Γενικά 

με αυτές τις δράσεις και με τη ΘΦ νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος στον κόσμο και ότι 

υπάρχουν οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να σε στηρίξουν. Μέσα από το σύλλογο 

έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ καλό φίλο με τον οποίο βγαίνουμε μαζί, πάμε βόλτες και 

κάμουμε αρκετή παρέα.  

Το μόνο που δεν μου αρέσει κάποιες φορές, είναι ότι υπάρχει μια διάθεση για 

κλειστότητα και γκετοποίηση από κάποια άτομα και μου δίνουν την αίσθηση ότι 

δημιουργούνται διάφορες κλειστές παρέες-κλίκες. 

Πλέον είμαι μέλος στη ΘΦ και όποτε μπορώ βοηθάω σε διάφορα θέματα του 

συλλόγου, όταν αυτό μου ζητείται. 

 

Συνέντευξη με πρόεδρο της Θετικής Φωνής 

 

 Η συνέντευξη που πήρα από τον πρόεδρο της Θετικής Φωνής κ. Νίκο Δέδε 

ζητώντας του να αξιολογήσει την επάρκεια των δράσεων για τον HIV σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. 

 

Ας ξεκινήσουμε με μια περιγραφή της κατάστασης και αξιολόγηση των 

δράσεων σε διεθνές επίπεδο.  

Το 2015 ο πληθυσμός των οροθετικών παγκοσμίως ήταν 37 εκατομμύρια. Ο 

σημαντικότερος στόχος που επετεύχθη τη χρονιά που πέρασε, έτσι όπως είχε τεθεί από 

τον WHO, ήταν η ένταξη 15 εκατομμυρίων ανθρώπων στη θεραπεία μέχρι το τέλος του 

έτους. Όταν αυτός ο στόχος είχε ανακοινωθεί το 2010 πολλοί θεώρησαν ότι ήταν 
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εντελώς ανέφικτος. Κι όμως ο στόχος επετεύχθη ήδη από τον Μάιο. Το δεύτερο 

επίτευγμα, το οποίο έχει ανακοινωθεί και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνεδρίου στο 

Βανκούβερ, είναι η απόδειξη της αναγκαιότητας για έναρξη θεραπείας αμέσως μετά τη 

διάγνωση. Ουσιαστικά επαληθεύθηκε η Οδηγία του WHO σύμφωνα με την οποία οι 

ασθενείς θα έπρεπε να εισάγονται σε αγωγή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πλέον ο πιο 

φιλόδοξος στόχος παγκοσμίως είναι ο Στόχος «90-90-90» μέχρι το 2020: από το 

σύνολο των ατόμων που ζουν με HIV το 90% να έχει διαγνωσθεί (αυτή τη στιγμή 

είμαστε γύρω στο 50%), από τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί το 90% να βρίσκεται σε 

θεραπευτική αγωγή και από τα άτομα υπό θεραπευτική αγωγή το 90% να είναι σε 

κατάσταση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου. Η σημασία αυτού του τελευταίου στόχου του 

ιικού φορτίου έγκειται στο ότι όταν κάποιος είναι μη ανιχνεύσιμος είναι και μη 

μεταδοτικός, ζήτημα τεράστιας σημασίας για την πρόληψη. Πέραν αυτού ένα σχήμα το 

οποίο καθιστά τον ιό  μη ανιχνεύσιμο σημαίνει ότι είναι επιτυχές, ότι ο ασθενής τηρεί 

τη θεραπεία και ότι έχει πρόσβαση στα φάρμακα –δεν τα ξεκίνησε και έπειτα διέκοψε, 

δεν γίνονται συνεχώς stock out. Η επίτευξη αυτού του στόχου στην Αφρική, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία δεν είναι κάτι το 

αυτονόητο. Η επίτευξη τέτοιων δεικτών θα ήταν δείκτης τεράστιας επιτυχίας του 

συστήματος.  

Ένας άλλος πολύ σημαντικός μας στόχος είναι η καταπολέμηση των 

διακρίσεων. Είναι αναγνωρισμένο στην επιστημονική κοινότητα πως μετά την τεράστια 

επιτυχία της εύρεσης αποτελεσματικών φαρμάκων το μεγαλύτερο εμπόδιο για την 

αναχαίτιση της μετάδοσης του HIV είναι το στίγμα προς τα άτομα που ζουν με HIV και 

των ομάδων που είναι ευπαθείς στον ιό. Στις χώρες της Αφρικής όπου υπάρχει 

γενικευμένη επιδημία (>3% του πληθυσμού), πολύ μεγάλος αριθμός οροθετικών είναι 

ετεροφυλόφιλοι. Ωστόσο στις πιο πολλές χώρες η επιδημία του HIV εντοπίζεται 

επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Σε αυτές τις ευάλωτες στον ιό 

ομάδες ανήκουν οι χρήστες ναρκωτικών, τα εκδιδόμενα άτομα (sex workers), οι 

κρατούμενοι σε φυλακές, οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) και οι μετανάστες. 

Πρόκειται για ομάδες κοινωνικά περιθωριοποιημένες που αποθαρρύνονται να 

χρησιμοποιήσουν ή αποκλείονται  από τις υπηρεσίες πρόνοιας και περίθαλψης. Είναι 

επιβεβλημένη η δημιουργία ενός νομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που θα 

διευκολύνει την καταπολέμηση του HIV.  Τη στιγμή που στην Ουγκάντα επρόκειτο να 

περάσει νόμος κατά τον οποίο η ομοφυλοφιλία επέφερε σχεδόν  θανατική καταδίκη, 

είναι αυτονόητο ότι αποκλείεται οποιαδήποτε δράση που να αφορά στον HIV στην gay 
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κοινότητα. Όταν στη Ρωσία ο χρήστης ουσιών δεν θεωρείται ασθενής αλλά φυλακίζεται 

και η καταπολέμηση των ναρκωτικών δε γίνεται με υπηρεσίες υγείας (διανομή 

συρίγγων, προγράμματα μείωσης βλάβης που είναι παγκοσμίως αποδεκτά) αλλά με 

υπηρεσίες αστυνόμευσης, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον για 

το πρόβλημα του HIV μεταξύ των χρηστών.  

Σε διεθνές επίπεδο σήμερα υπάρχει συστράτευση για τον HIV με προμετωπίδα 

το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και της 

φυματίωσης (Global Fund) άλλα και με άλλα μεγάλα προγράμματα χρηματοδότησης 

όπως το PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) των ΗΠΑ. Εκτός 

όμως από τα προγράμματα χρηματοδότησης, κολοσσιαίο επίτευγμα συνιστά και η 

παραγωγή φτηνών φαρμάκων από αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία που δίνουν τη 

δυνατότητα θεραπείας σε εκατομμύρια ασθενείς σε χώρες όπως αυτές της Αφρικής. 

Ενδεικτικά το ετήσιο κόστος μιας τριπλής θεραπευτικής αγωγής στην Ελλάδα φτάνει τα 

7 με 8 χιλιάδες ευρώ ενώ στην Ινδία κοστίζει μόλις 100 δολάρια. Η 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών είναι ίδια με αυτή των «πρωτότυπων» 

φαρμάκων του δυτικού κόσμου, πρόκειται για τα αμέσως προηγούμενα μοντέλα 

φαρμάκων από όσα κυκλοφορούν την παρούσα στιγμή στις αναπτυγμένες χώρες (π.χ. το 

Atripla, το οποίο μέχρι προχθές θεωρούνταν και στην Ελλάδα το καλύτερο 

αντιρετροϊκό φάρμακο) . Δεν αποκλείεται πολύ σύντομα το καλύτερο φάρμακο στο 

οποίο μπορεί κανείς να έχει σήμερα πρόσβαση στη Δύση να βρίσκεται πιο εύκολα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες καθώς το κόστος παραγωγής του είναι πολύ μικρό.  

Η περιοχή του πλανήτη με τη μικρότερη φαρμακευτική κάλυψη είναι οι χώρες 

της πρώην Σοβιετική Ένωση και κυρίως η Ρωσία. Η καλύτερη πηγή στατιστικών 

δεδομένων για τον HIV (πληθυσμός οροθετικών, αριθμός θανάτων, νέων μολύνσεων 

και τάσεις μείωσης θανάτων και ατόμων που εισάγονται σε θεραπεία) είναι τα 

πληροφοριακά δελτία (fact sheets) του UNAIDS. Και ο Στόχος «15 by 15» («15 

εκατομμύρια άτομα πουν ζουν με HIV σε θεραπεία μέχρι το 2015») ήταν για πολλούς 

άπιαστος όμως σήμερα είμαστε πεπεισμένοι  ότι ο στόχος «90-90-90» -στην 

πραγματικότητα είναι «90-83-71»- είναι εφικτός με μοναδική προϋπόθεση τη 

μεγαλύτερη χρηματοδότηση αλλά και τη διοχέτευση των χρημάτων στις πλέον 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις, δηλαδή στην εξέταση και τη χορήγηση των φαρμάκων.  

Όσον αφορά στην έρευνα, είναι ένας συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής 

έρευνας. Τα πανεπιστήμια και τα κρατικά ερευνητικά κέντρα ( πχ το ΝΙΗ στις ΗΠΑ) 

διερευνούν καινούριους μηχανισμούς αλλά τις περισσότερες φορές δεν ασχολούνται με 
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την ανάπτυξη και την εκμετάλλευσή τους η οποία αφήνεται στη φαρμακοβιομηχανία. 

Υπάρχει μια αντίληψη πως όλα τα φάρμακα έχουν ξεκινήσει με δημόσια επένδυση από 

πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς έρευνας. Αυτό μπορεί να ισχύει για ένα σημαντικό 

ποσοστό αλλά συνήθως φθάνει μέχρι το εργαστήριο. Για να αναπτύξεις σε φάρμακο 

κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό στο εργαστήριο απαιτούνται αρκετά κεφάλαια. 

Πολύ συχνά κάτι πολύ ελπιδοφόρο σε πειραματόζωα, είναι δηλητήριο για τους 

ανθρώπους. Κάθε τρεις και λίγο στις εφημερίδες διαβάζουμε τίτλους όπως «Βρέθηκε 

εμβόλιο κατά του HIV» ή «Βρέθηκε η θεραπεία του καρκίνου». Πρόκειται για τίτλους 

άκρως παραπλανητικούς. Αυτό που ίσως βρέθηκε είναι ένας πολλά υποσχόμενος 

μηχανισμός του οποίου η λειτουργία όμως για να επαληθευτεί μπορεί να χρειαστούν 

ακόμη και 7 χρόνια έρευνας σε ανθρώπους. Η προσφορά λοιπόν του Δημοσίου και των 

πανεπιστημίων είναι σημαντική, αλλά στην αρχή της έρευνας. Για την παραγωγή του 

φαρμάκου, καταλληλότερη είναι η βιομηχανία ακριβώς επειδή απαιτούνται πολλά 

κεφάλαια τα οποία μπορούν να αντληθούν μόνο από την αγορά.  Είναι πολλοί εκείνοι 

που αμφισβητούν αυτό το μοντέλο έρευνας και τεχνολογίας, όμως με βεβαιότητα μπορώ 

να πω πως για να αλλάξει θα περάσουν αρκετά χρόνια. Τα φάρμακα αναπτύσσονται 

είτε από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες είτε από μικρές εταιρίες βιοτεχνολογίας από 

τις οποίες οι μεγάλες τα αγοράζουν καθώς συχνά οι μικρές δεν έχουν τη δυνατότητα να 

τα εξελίξουν. Στην πραγματικότητα η μεγάλη βιομηχανία λειτουργεί ως τράπεζα, 

δηλαδή μπορεί να αντλήσει χρήματα από την αγορά και να τα επενδύσει. Και βεβαίως 

πάρα πολλά φάρμακα αποτυγχάνουν. Από τα 100 υποψήφια φάρμακα μετά από 

σταδιακούς αποκλεισμούς μόνο τα 10 περνάν στη φάση ΙΙΙ. Και από αυτά τα 10 το ένα 

μόνο αποφέρει μεγάλο οικονομικό κέρδος. Στην τιμή του ενός αυτού φαρμάκου, είναι 

ενσωματωμένο το κόστος της έρευνας και των 100 υποψηφίων φαρμάκων.  Όπως 

καταλαβαίνετε, αν υπάρξει και δεύτερο φάρμακο σε κυκλοφορία, το κέρδος είναι ήδη 

τεράστιο.  

Η παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία έχει κοινωνική ευαισθησία γι’ 

αυτό το θέμα;  

Καμιά βιομηχανία δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Πρόκειται για οργανισμούς 

δομημένους με κεφάλαια από shareholders οι οποίοι επενδύουν με σκοπό το κέρδος. 

Οι στόχοι των φαρμακοβιομηχανιών είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων και της 

αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τις τιμές των 

φαρμάκων. Πολλοί αναρωτιούνται «Μα πόσο κοστίζει η παραγωγή τους για να 

πωλούνται σε τόσο υψηλές τιμές;» Στην πραγματικότητα όμως η τιμή ενός φαρμάκου 
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δεν καθορίζεται από το κόστος παραγωγής του, ούτε καν από το κόστος της έρευνας 

που απαιτήθηκε για την παραγωγή του. Εξαρτάται από το όφελος που έρχεται να 

προσφέρει στους ασθενείς και στο εθνικό σύστημα υγείας (κατά πόσο επιμηκύνει τη 

ζωή και βελτιώνει της ποιότητα της, το ποσό των χρημάτων που θα δινόταν για τα 

έξοδα νοσηλείας και πλέον εξοικονομείται). Από ‘κει και πέρα στα πλαίσια της 

εταιρικής πολιτείας είναι προς το συμφέρον της βιομηχανίας να ανταποκριθεί στις 

διαρκείς απαιτήσεις των ομάδων ασθενών -που εκφράζονται μέσω των media- για όσο 

το δυνατόν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση θέμα 

«ευαισθησίας» της βιομηχανίας, αλλά υπολογισμού του συμφέροντος και οικοδόμησης 

μιας θετικής εικόνας με μικρό κόστος για εκείνες (όπως η αποστολή βοήθειας σε 

αναπτυσσόμενες χώρες που μαστίζονται από ασθένειες απ’ όπου ούτως ή άλλως η 

βιομηχανία δε θα μπορούσε άμεσα να κερδίσει) που θα αποφέρει ακόμη περισσότερα 

κέρδη. Επίσης η κοινωνική πίεση έχει καταστήσει πλέον πάγια την τακτική της 

βιομηχανίας να επιστρέφει ένα μέρος των κερδών της στην κοινότητα από την οποία τα 

αποκόμισε, κάτι που ισχύει και στην περίπτωση της βιομηχανίας των αντιρετροϊκών 

φαρμάκων.  

Τα κράτη οφείλουν να διεκδικούν τιμές για τα φάρμακα τέτοιες ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των συστήματος υγείας και ασφάλισης. Η βιομηχανία 

ανταποκρίνεται και σε αυτές τις διεκδικήσεις και πραγματοποιεί υποχωρήσεις, πολλές 

φορές σημαντικότατες, όχι από φιλανθρωπία ή συμπάθεια προς το πολιτικό προσωπικό 

αλλά διότι η κατάρρευση των συστημάτων υγείας θα συνεπαγόταν και την συνεπάγεται 

αδυναμία αγοράς των φαρμάκων δηλαδή απώλεια κέρδους για την ίδια. Οπότε δεν 

πρόκειται για κάποια αγαθά κίνητρα! 

 

Όσο αφορά στους διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τον HIV/AIDS, 

υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των δράσεων τους, ή είναι επαρκείς;   

Το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε μεγάλου οργανισμού, διεθνούς ή εθνικού,  

είναι η γραφειοκρατία. Σε ότι αφορά στον HIV η κινητοποίηση των ασθενών, των 

media, των διαφόρων ομάδων πίεσης, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των 

στόχων της: εξασφάλισε μεγάλα κονδύλια για την έρευνα, τόσο τη δημόσια όσο και στη 

βιομηχανία. Η ύπαρξη ενός τόσο ισχυρού και απαιτητικού lobby αποτελεί εγγύηση για 

τη βιομηχανία ότι η επένδυση στην έρευνα για τον HIV συμφέρει καθώς η παραγωγή 

όλο και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων θα απορροφηθεί ταχύτατα και θα αποφέρει 

κέρδη.  Η ίδια αυτή κινητοποίηση επιβάλλει και στα κράτη τη συνεχή υιοθέτηση 
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καινούριων, βελτιωμένων και συχνά ακριβότερων φαρμάκων. Επίσης η κινητοποίηση 

αυτή επιτάχυνε τους μηχανισμούς αξιολόγησης των φαρμάκων, όπως είναι το FDA. Η 

κινηματογραφική ταινία «Dallas Buyers Club» αναπαριστά με μεγάλη ακρίβεια 

παλαιότερες εποχές κατά τις οποίες η γραφειοκρατία επέβαλε μακροχρόνιες διαδικασίες 

για την έγκριση ενός φαρμάκου και οι ασθενείς ζητούσαν να τους χορηγηθούν τα νέα 

φάρμακα αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για πιθανές παρενέργειες καθώς ο HIV 

επέφερε τότε γρήγορα τον θάνατο.  

Επομένως η πίεση των ασθενών κάνει τόσο τους διεθνείς οργανισμούς όσο 

και τα κράτη να βελτιώνουν τις διαδικασίες.  

Σωστά. Και όσο βελτιώνονταν οι διαδικασίες, τόσο λιγότερα χρήματα 

δαπανούσε η βιομηχανία. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ ευνοϊκό κλίμα 

υπέρ της χρηματοδότησης της έρευνας. Βεβαίως ίσως ορισμένες φορές ξεπερνιέται το 

μέτρο και υπάρχουν σπατάλες αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε τι. Στην αρχή ο μόνος 

διεθνής φορέας που επιλήφθηκε του ζητήματος του HIV ήταν ο WHO. Το 1995 

δημιουργήθηκε το UNAIDS, ένα οριζόντιο πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον HIV στο οποίο 

μετείχαν εκτός του WHO και άλλοι οργανισμοί του ΟΗΕ όπως το UNICEF, το UNDP, 

η ILO. Οι αδυναμίες του UNAIDS να ανταπεξέλθει σε ορισμένες ανάγκες ήταν ο λόγος 

της δημιουργίας του Global Fund το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στη δημιουργία του 

UnitAid. Δηλαδή συνεχώς δημιουργούνται όργανα τα οποία χρηματοδοτούνται αδρώς. 

Το μοντέλο δημιουργίας του Global Fund είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός καθώς 

πριν δεν υπήρχε κανένας αντίστοιχος μηχανισμός για την υγεία.  

Όμως γίνεται σε ένα βαθμό κατάχρηση λόγω της «πολυτέλειας» των 

δυσανάλογων πόρων που διατίθενται για τον HIV. Αν από τη μία πλευρά δει κανείς τον 

αριθμό των θανάτων λόγω HIV και από την άλλη τον αριθμό των θανάτων λόγω 

άλλων νόσων ή κακής διαβίωσης (πχ κατανάλωση μη ασφαλούς νερού) γίνεται 

αντιληπτό πώς ενδεχομένως έχουμε φτάσει στο σημείο να διατίθενται για τον HIV 

χρήματα που εάν μέρος τους κατευθύνονταν στην καταπολέμηση άλλων νόσων ή στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, θα αποφευγόταν μεγαλύτερος αριθμός θανάτων. Ο 

προβληματισμός σχετικά με το ύψος των διατιθέμενων πόρων για τον HIV έχει ήδη 

προκύψει και εντός κάποιων διεθνών οργανισμών οι οποίοι έχουν αρχίσει να ασκούν 

κριτική στα προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα εδώ και πέντε περίπου χρόνια 

αμφισβητείται έντονα η καταλληλότητα των κάθετων προγραμμάτων (vertical 

programs) για την επίτευξη στόχων που αφορούν στον HIV. Με απλά λόγια κάθετα 

προγράμματα σημαίνει «σε χρηματοδοτώ για να κάνεις κάτι για τον HIV». Αντίθετα 
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υπάρχει η λογική χρηματοδότησης και ενίσχυσης των Εθνικών Συστημάτων Υγείας των 

χωρών για τη βελτίωσή τους, απ’ την οποία θα επωφεληθεί και ο ασθενής με HIV 

(health system strengthening), και η μέριμνα του υποστηριζόμενου  κράτους να εντάξει 

την οικονομική υποστήριξη στα πλαίσια μιας συνολικής, ολιστικής προσέγγισης της 

επίλυσης των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού παρέχοντας ενοποιημένες υπηρεσίες  

(Integrated Services). Με απλά λόγια ο στόχος είναι κάθε φορά που κάποιος εξετάζεται 

για HIV, να εξετάζεται επίσης για διαβήτη, υπέρταση και άλλα προβλήματα υγείας. Αν 

κάποιος μη εξοικειωμένος ρίξει μια ματιά στην παγκόσμια διάδοση των ασθενειών θα 

εκπλαγεί από το υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων στην 

Αφρική. Οι κύριες αιτίες θανάτου σε πολλές περιοχές της Αφρικής έχουν αρχίσει να 

μοιάζουν σε σημαντικό βαθμό με τις αιτίες θανάτου στις δυτικές χώρες καθώς υπάρχει 

κατακόρυφη αύξηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (non-communicable diseases) 

στην αντιμετώπιση των οποίων άρχισε να στρέφεται σε μεγάλο βαθμό πριν από 3-4 

χρόνια ο WHO. Σύμφωνα με μια αντίστροφη επιχειρηματολογία χάρη στα κάθετα 

προγράμματα για τον HIV (πχ PEPFAR) όχι απλώς περιθάλπονται οροθετικοί και 

αποτρέπονται μολύνσεις αλλά βελτιώθηκαν συνολικά τα συστήματα υγείας, κάτι που 

σίγουρα ισχύει μέχρι ενός σημείου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αξιόλογη δράση σε ότι αφορά στα ζητήματα 

του HIV; 

Η ΕΕ βάσει των συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία της προσδιορίζεται κατά 

κύριο λόγο από την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός του ευρωπαϊκού χώρου 

με όλες τις συνακόλουθες άρσεις των οικονομικών και κοινωνικών φραγμών μεταξύ 

των λαών, την ενιαία αγορά και το κοινό νόμισμα. Δεν είναι μια πολιτική ένωση ούτε 

αποτελεί έναν ενιαίο δρώντα σε πολλούς τομείς. Σίγουρα δεν αποτελεί ενιαίο δρώντα 

στον τομέα της υγείας, η οποία παραμένει αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών-

μελών. Με απλά λόγια, ότι καταφέρνει κάθε χώρα από μόνη της. Αν καταρρεύσει το 

εθνικό σύστημα υγείας είναι δικό μας πρόβλημα, δεν πρόκειται να το αποτρέψει η ΕΕ. 

Κοινή στρατηγική υγείας της ΕΕ συνίσταται μόνο κατά των λεγόμενων «μεγάλων 

απειλών» δηλαδή των πολύ σοβαρών και επικίνδυνων για το σύνολο της ΕΕ επιδημιών 

(πχ γρίπη των πτηνών, νόσος των τρελών αγελάδων).  Χάρη στο ισχυρό λόμπυ για τον 

HIV, ο HIV   συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο αυτό με αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινού 

ευρωπαϊκού σχεδίου για τον συντονισμό, την προώθηση και την χρηματοδότηση 

δράσεων που αφορούν σε ζητήματα HIV από ευρωπαϊκές Γενικές Διευθύνσεις (πχ DG 

Research) και της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς τα κεφάλαια που έχει στη διάθεση 
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της αυτή η στρατηγική είναι πολύ περιορισμένα. Ενδεικτικά το σύνολο των πόρων που 

διαθέτει για έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το DG Research αγγίζει μόλις το 5% των 

συνολικών πόρων που οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν για έρευνα, με το 95% να 

δίνεται στην έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Όταν η DG Research πριν από 5 

ή 6 χρόνια διέθεσε πόρους ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για βιοϊατρική έρευνα 

σχετική με διάφορες ασθένειες, το NIH στις ΗΠΑ διέθεσε συνολικά για έρευνα 27 

δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια εκ των οποίων κατευθύνονταν στην έρευνα για τον 

HIV.   

Χάρη στις προσπάθειες των επιστημόνων, των κοινωνικών φορέων και των 

ακτιβιστών έχει πλέον καταστεί σαφές ότι ο HIV δεν καταπολεμάται σε εθνικό αλλά σε 

περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η κατανόηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία 

συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ φορέων της ΕΕ που είχαν σαν 

αποτέλεσμα της παραγωγή σημαντικής επιστημονικής και οργανωτικής τεχνογνωσίας 

σχετικά με τον HIV, η  ενσωμάτωση της οποίας στα εθνικά συστήματα υγείας από τα 

κράτη-μέλη θα επέφερε σημαντικό όφελος. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) το οποίο διεξάγει επιδημιολογικό έλεγχο και παρέχει 

κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή της πρόληψης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εποπτείας των Ναρκωτικών (EMCDTA) κάνουν διαρκώς συστάσεις που όμως δεν 

εφαρμόζονται πάντα από τα κράτη-μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕ δεν μπορεί να 

επιφέρει καμία αλλαγή. Η Ελλάδα δυστυχώς δε δίνει καμία σημασία σε αυτές τις 

συστάσεις κι αυτό οδηγεί στα δυσάρεστα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.   

Υπάρχει διαφορά ως προς την ποιότητα στην περίθαλψη των οροθετικών 

στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες; Η Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται; 

Η Ελλάδα σε ότι αφορά στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των οροθετικών είναι 

σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αρκετά ψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Η 

συγκέντρωση των ασθενών σε περιορισμένο αριθμό μονάδων είναι ένα θετικό 

χαρακτηριστικό. Από τις μονάδες αυτές 12 βρίσκονται στην Αθήνα και μία στην 

Θεσσαλονίκη –πρόκειται για τις μεγαλύτερες. Από μία μονάδα υπάρχει σε 

Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο και Πάτρα (εκεί ο αριθμός των ασθενών είναι πολύ 

μικρότερος) ενώ η μονάδα στα Ιωάννινα έκλεισε. Οι ιατροί που στελεχώνουν τις 

μονάδες αυτές είναι άρτια καταρτισμένοι και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Δυστυχώς το σύστημα κλυδωνίζεται από την οικονομική κρίση. Συχνά τα αποτελέσματα 

των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται σταθερά οι οροθετικοί 

καθυστερούν πολύ λόγω ελλείψεων στα εργαστήρια. Σημειώνονται ελλείψεις 
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αντιρετροϊκών φαρμάκων οι οποίες, αν και αντιμετωπίζονται πάντα, μπορούν να 

δημιουργήσουν βλάβη καθώς η λήψη τους πρέπει να είναι αυστηρά ακριβής. Στο σημείο 

αυτό θα ήθελα να τονίσουμε ότι αυτό το διαχρονικό φαινόμενο οφείλεται στα 

γραφειοκρατικά προβλήματα διαχείρισης των προϋπολογισμών  των νοσοκομείων και 

στην απουσία ειδικού κονδυλίου για την αγορά αντιρετροϊκών και μερικών άλλων 

φαρμάκων εξωτερικών ασθενών νοσοκομείων, πάγιο αίτημα της Θετικής Φωνής και 

άλλων φορέων. Τα φάρμακα που έχουμε είναι τα καλύτερα και οι γιατροί –ας το 

επαναλάβουμε- έχουν άριστη γνώση.  

Στη Σουηδία για παράδειγμα ένας οροθετικός λαμβάνει πολύ καλύτερη 

περίθαλψη απ’ ότι στην Ελλάδα;  

Όχι! Και η ικανοποίηση ήταν μέχρι πρότινος πολύ υψηλή στην Ελλάδα. Τα 

τελευταία χρόνια έχει κλονιστεί.  

Ποια είναι τα σημαντικότερα κενά, οι παραλείψεις, στην ελληνική 

πολιτική για τον HIV;   

Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει ελληνική πολιτική για τον HIV.  Η ύπαρξη πολιτικής 

προϋποθέτει τη λειτουργία ενός οργάνου επισταμένης παρακολούθησης των ποιοτικών 

και ποσοτικών χαρακτηριστικών της επιδημίας στη χώρα και της κατάστασης των 

ασθενών, παραγωγής τεχνογνωσίας και εφεύρεσης καλών πρακτικών. Το ΚΕΕΛΠΝΟ 

δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον HIV  το 1992. Λόγω της μέχρι τότε απουσίας 

ελληνικού οργάνου για την πρόληψη και τον έλεγχο όλων των επιδημιών καθώς και της 

ανάγκης που προέκυψε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας για φορέα 

αντιμετώπισης βιοτρομοκρατίας, το αντικείμενο του ΚΕΕΛΠΝΟ –απολύτως ορθά- 

διευρύνθηκε και ο HIV αποτέλεσε όχι το επίκεντρο αλλά ένα από τα πολλά ζητήματα 

για τα οποία είχε αρμοδιότητα να παρακολουθεί. Το ΚΕΕΛΠΝΟ στελεχώνει τις 

μονάδες λοιμώξεων με υπαλλήλους του κι επιπρόσθετα πληρώνει για τα αντιδραστήρια 

των εργαστηρίων. Δυστυχώς όμως η δράση του στον κρίσιμο τομέα  της πρόληψης είναι 

ανεπαρκής –απαράδεκτο για εξειδικευμένο φορέα. Λόγου χάρη δεν απαίτησε από τις 

ανεπαρκέστατες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείο Υγείας και τους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται για τα ναρκωτικά α) την δωρεάν διανομή συρίγγων και β) 

παρεμβάσεις που θα εξάλειφαν τις ατελείωτες λίστες αναμονής για την πρόσβαση σε 

θεραπείες υποκατάστασης, προλαμβάνοντας την έξαρση της μετάδοσης του HIV στους 

χρήστες.  

Από τη χώρα μας λείπει πλήρως η συντονισμένη δράση. Σύμφωνα με το 

UNAIDS προϋπόθεση για επιτυχημένη καταπολέμηση του HIV είναι η εφαρμογή της 
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«αρχής των τριών»: α) εκπόνηση και εκτέλεση στρατηγικού σχεδίου τετραετούς ή 

πενταετούς ορίζοντα, β) σύσταση διατομεακής-διεπιστημονικής επιτροπής  με μέλη 

προερχόμενα από τον κρατικό μηχανισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ, την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, υπεύθυνη για την εκπόνηση και εκτέλεση αυτού του σχεδίου και 

γ) ένα όργανο επίβλεψης και αξιολόγησης (monitor and evaluation) της 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου και της υλοποίησής του. Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η 

δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου το 2008. Επρόκειτο για μια αντιγραφή αμάσητης 

τροφής από το εξωτερικό που κυκλοφόρησε χωρίς καν προϋπολογισμό.  

Αυτό με λίγα λόγια είναι το κενό στη δράση της ελληνικής πολιτείας για τον HIV 

και ο λόγος που συστάθηκε η Θετική Φωνή. Πρωτεύων στόχος της Θετικής Φωνής 

είναι η αναχαίτιση της επιδημίας και η μείωση των επιπτώσεων στα άτομα που ζουν με 

HIV.  Δεν πρόκειται για ένα συνδικαλιστικό όργανο με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση 

των κεκτημένων και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων αλλά για έναν εξειδικευμένο φορέα 

παραγωγής και επεξεργασίας ιδεών που προτάσσει την αναχαίτιση της μετάδοσης του 

HIV, κάτι που είναι προς όφελος των ατόμων που ζουν με HIV. Οι 1500 νέες μολύνσεις 

χρηστών που η κρατική παρέμβαση στάθηκε ανίκανη να αποτρέψει επιβάρυνε 

σημαντικά τις μονάδες ζημιώνοντας όλους. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι οροθετικοί 

αυξήθηκαν κατά 50%. Προστέθηκε δε και μια νέα κατηγορία ασθενών, οι χρήστες 

ουσιών,  οι οποίοι αντιμετώπιζαν συνδυασμό προβλημάτων υγείας, σε μια περίοδο κατά 

τη διάρκεια της οποίας όχι μόνο οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

ήταν παγωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και επιτήρησης αλλά και πολλοί ιατροί 

κατέφυγαν στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια το προσωπικό στις μονάδες είτε μειωνόταν 

είτε στην καλύτερη περίπτωση παρέμενε σταθερό, οι μισθοί του προσωπικού 

μειώνονταν, τα απαραίτητα υλικά μειώνονταν  ενώ οι ασθενείς αυξάνονταν. Είναι 

προφανώς λοιπόν προς όφελος μας να σταματήσουμε τις νέες μολύνσεις. Η παρουσία 

της Θετικής Φωνής, η παρέμβαση της στο χώρο της πρόληψης και της ενημέρωσης, 

αναμόχλευσε την ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με τον HIV αναπτύσσοντας άμιλλα 

μεταξύ των ΜΚΟ που ασχολούνται με το ζήτημα, στοιχείο που βελτίωσε σημαντικά την 

ποιότητα των υπηρεσιών τους, με το συνολικό αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ θετικό.  

Η Θετική Φωνή θα μπορούσε να επιφέρει βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία 

της λειτουργίας και της δράσης της; Υπάρχουν κάποια προβλήματα;  

Η ουσία της παρουσίας του συλλόγου μας είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου των 

οροθετικών. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν οι προσωπικές προσδοκίες του 

καθενός που απευθύνεται στη Θετική Φωνή, η αντιμετώπιση που επιθυμεί να έχει από 
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τον σύλλογο ως άτομο. Κάποιες φορές εξαιτίας αυτών των προσδοκιών δεν είναι ορατή 

απ΄ όλους η προσφορά της Θετικής Φωνής με συνέπεια τη δημιουργία λανθασμένων 

εντυπώσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητά της να ασχοληθεί με τα προβλήματα των 

οροθετικών. Όμως όλοι οι οργανισμοί που δουλεύουν πραγματικά σκληρά 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και την παρουσίαση των δράσεών τους. 

Συνήθως η επικοινωνιακή δυνατότητα και αυτοπροβολή είναι αντιστρόφως ανάλογη 

της εργατικότητας. Η Θετική Φωνή δεν έχει αυτήν την πολυτέλεια. Εδώ δεν έχουμε 

προλάβει ακόμη να εκδώσουμε μία Ετήσια Αναφορά γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία 

και οι ανάγκες συνεχώς τρέχουν! Η Θετική Φωνή αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς 

διαθέτοντας μια σειρά δράσεων σε κοινότητες με αυξημένη έκθεση στον HIV όπως 

είναι οι ομοφυλόφιλοι, οι ρομά, οι κρατούμενοι σε φυλακές, τα εκδιδόμενα άτομα. 

Μεγάλος αριθμός ατόμων εξυπηρετείται και από την τηλεφωνική μας υπηρεσία. Το 

αντικείμενο δράσης της Θετικής Φωνής συνεχώς διευρύνεται, κάτι που αντανακλάται 

και στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μελών, των εθελοντών, των εργαζομένων και 

του προϋπολογισμού. Το Checkpoint διέγνωσε το 19% των νέων μολύνσεων που 

σημειώθηκαν το 2014 και μέχρι σήμερα έχει διαγνώσει το 28% των νέων μολύνσεων 

που έχουν σημειωθεί το 2015. Έχουμε καταφέρει να πείσουμε έναν σημαντικό αριθμό 

συμπολιτών μας προσεγγίζοντας τον άμεσα και ενεργά για την αναγκαιότητα της συχνής 

εξέτασης και με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών εξέτασης και υποστήριξης που 

παρέχουμε ο κόσμος αυτός επιλέγει να απευθυνθεί σε εμάς για αυτό το σκοπό. Πάντοτε 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και επιθυμία για επίτευξη νέων στόχων, πολλές φορές 

μάλιστα ιδιαίτερα φιλόδοξων.  

Ας μιλήσουμε και για τις κοινωνικές διαστάσεις του HIV, με λίγα λόγια 

το στίγμα. Σε τι βαθμό υφίσταται στη χώρα μας; 

Στις έρευνες που πραγματοποίησε η EuroStat σχετικά με τη γνώση των 

ευρωπαίων πολιτών γύρω από τον HIV και τους τρόπους μετάδοσης, η Ελλάδα και η 

Κύπρος κατέχουν τα πρωτεία στην άγνοια. Όταν κάποιος  αγνοεί πως μεταδίδεται ο 

HIV, βασίζεται σε εικόνες και αναπαραστάσεις από ταινίες στις οποίες όσοι 

προσβάλλονται από τον ιό «λιώνουν» και «πεθαίνουν» και θεωρεί τη μετάδοση του ιού 

συνώνυμο της «ανηθικότητας» και φυσικό επακόλουθο συγκεκριμένων σεξουαλικών 

προτιμήσεων, καταλήγει να φοβάται. Και ο φόβος δημιουργεί το στίγμα, τον 

εξοστρακισμό. Δεν είναι καθόλου να απορεί κανείς λοιπόν για ποιους λόγους στην 

Ελλάδα η αποκάλυψη της οροθετικότητας συνεπάγεται μια σειρά από έντονα 

προβλήματα. Εδώ φοβούνται οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες. Φοβούνται μην 
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κολλήσουν με το που σε βλέπουν. Όχι μόνο δεν υπάρχει ενημέρωση προς τον γενικό 

πληθυσμό, αλλά ούτε καν επαρκής στις σχολές στις οποίες φοιτά το ιατρικό και το 

νοσηλευτικό προσωπικό.  

Ξέρετε άτομα που αποκρύπτουν την οροθετικότητά τους ακόμη και από 

τις οικογένειές τους;    

Φυσικά! Πάρα πολύς κόσμος. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των οροθετικών είναι 

ομοφυλόφιλοι άνδρες και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό στον κόσμο και στους ίδιους 

τους οροθετικούς. Αν κάποιος ομοφυλόφιλος δεν έχει αποκαλύψει στους δικούς του την 

σεξουαλική του προτίμηση και επιθυμεί να συνεχίσει να μην το κάνει, θα αποκρύψει και 

την οροθετικότητά του. Γι’ αυτό ακριβώς συσχετίζεται άμεσα το ζήτημα του HIV με το 

ζήτημα των LGBT δικαιωμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική αποδοχή της γκέι 

ταυτότητας και συμπεριφοράς (σημείο κοινωνικής αποδοχής αποτελεί το σύμφωνο 

συμβίωσης για παράδειγμα), τόσο ευκολότερη είναι η αποκάλυψη της οροθετικότητας. 

Η ορατότητα είναι προϋπόθεση της κατάκτησης των δικαιωμάτων, τόσο των γκέι όσο 

και των οροθετικών.          

Όσο χειρότερη είναι η αντιμετώπιση των γκέι σε μια κοινωνία, τόσο 

περισσότερο οξύνεται η επιδημία του HIV σε αυτήν; 

Αυτό είναι επαρκώς περιγεγραμμένο από τη βιβλιογραφία. Η σεξουαλική 

συμπεριφορά του ανθρώπου, ασφαλής ή επικίνδυνη, έχει άμεση σχέση με την 

αυτοεκτίμηση του. Όταν η κοινωνία απαξιώνει τη σεξουαλική σου συμπεριφορά, πώς 

για παράδειγμα να μην αισθανθείς ότι αυτός που συνευρίσκεται μαζί σου, σου κάνει 

χάρη;  Πώς να διεκδικήσεις την ασφάλειά σου; Αν θεωρείς τον εαυτό σου μίασμα, έχεις 

αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ σύνηθες άτομα τα οποία 

διαγιγνώσκονται με HIV να το θεωρούν «τιμωρία», φυσικό επακόλουθο της 

«παραβατικής» τους συμπεριφοράς. Και αν επίσης δεν έχεις τη δυνατότητα να 

αποκτήσεις μία συζυγική σχέση (ακόμη και οι πιο σταθερές σχέσεις των γκέι είναι 

δύσκολο να μείνουν μακριά από μυστικοπάθειες, καχυποψίες κλπ) εξωθείσαι σε 

συγκεκριμένο τρόπο ζωής που δεν είναι από μόνος του κάτι «κακό» αλλά αυξάνει τις 

πιθανότητες μετάδοσης του HIV. Αν το λεγόμενο «gay lifestyle» επέτασσε να 

παντρευτείς και να αποκτήσεις παιδί, πόσο εύκολη θα ήταν η μετάδοσή του HIV;  Τέλος 

όλοι γνωρίζουμε πως για το ελληνικό σχολείο η σεξουαλικότητα αποτελεί taboo. Καμία 

σεξουαλική αγωγή δεν υφίσταται, καμία μέριμνα ώστε να καταστεί συνείδηση η ανάγκη 

χρήσης προφυλακτικού. Πόσο μάλλον να ειπωθεί ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ενέχει το 

πρωκτικό σεξ  για τη μετάδοση του HIV. 
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Άρθρο «Όσο ζει η ομοφοβία, δε θα πεθάνει το AIDS» 

 

Κλείνοντας, παραθέτω το άρθρο με τίτλο  του Mannasseh Phiri, ακτιβιστή για 

το HIV/AIDS και εκτελεστικό διευθυντή ενός οργανισμού υγείας στη Ζάμπια. Ο κ. 

Phiri παραδέχεται πως υπήρξε κατά το παρελθόν τόσο ομοφοβικός, όσο οι 

περισσότεροι αξιωματούχοι στον χώρο της υγείας στη Νότιο Αφρική. Η γνωριμία του 

όμως με έναν ανοιχτά οροθετικό γκέι, είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει απόψεις 

σχετικά με τους γκέι και την ασθένεια. Τώρα προειδοποιεί πως εάν δεν 

ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά του, το AIDS θα συνεχίσει να εξαπλώνεται 

στην Αφρική και τον κόσμο. Η ιστορία έχει έναν ατυχή τρόπο να επαναλαμβάνεται. 

 

Πριν από 30 χρόνια, η γκέι κοινότητα στη Δύση ήρθε αντιμέτωπη με μια 

απρόβλεπτη κρίση – ένας νέος, άγνωστος ιός που αφαιρούσε τις ζωές πολλών γκέι, από 

το San Francisco ως την Στοκχόλμη. Ήταν μια υγειονομική κρίση η οποία 

επιδεινωνόταν από την σιωπή των πολιτικών και του μεγαλύτερου μέρους της 

κοινωνίας, αφήνοντας την γκέι κοινότητα τελείως μόνη – για χρόνια – στην μάχη που 

έδιναν για να ενημερώσουν τον κόσμο και να σώσουν ζωές.  

Μόνο όταν ο ευρύς πληθυσμός συνειδητοποίησε ότι ο ιός αυτός – που τώρα 

γνωρίζουμε ότι ονομάζεται HIV – αφορούσε ανθρώπους με κάθε σεξουαλική 

ταυτότητα, φύλο, φυλή και εθνικότητα, οι κυβερνήσεις, οι εταιρίες και τα ΜΜΕ έδωσαν 

βάρος στην καταπολέμηση αυτής της επιδημίας. 

Στην χώρα μου, την Ζάμπια, το σενάριο παίχτηκε αντίστροφα. Η κρίση του 

HIV/AIDS είναι ένα θέμα που αφορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας και η κυβέρνηση, τα 

ΜΜΕ καθώς και διεθνείς και τοπικοί οργανισμοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα και πόρους 

για να προστατέψουν μωρά, ζευγάρια και μεμονωμένα άτομα από την HIV μόλυνση και 

να περιθάλψουν όσους και όσες μολύνονται. Σήμερα, περισσότεροι από 400,000 

άνθρωποι στην Ζάμπια λαμβάνουν δωρεάν αντιρετροϊκή θεραπεία και περίθαλψη, και 

εκατομμύρια ακόμη έχουν πρόσβαση στην εξέταση και σε πληροφόρηση για την 

πρόληψη, σε εργαλεία και υπηρεσίες. Εκτός από την γκέι κοινότητα. 

Λόγω της ενδημικής ομοφοβίας και του φόβου στην κοινωνία της Ζάμπια, οι 

άνδρες που αυτοπροσδιορίζονται ως γκέι αλλά και άλλοι άνδρες που κάνουν σεξ με 

άνδρες είναι τελείως απόντες από την συζήτηση γύρω από το HIV/AIDS, αφήνοντάς 

τους έτσι ανενημέρωτους σχετικά με τον HIV, χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης 
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και θεραπείας και μόνους στον αγώνα κατά του HIV/AIDS. Αυτό είναι ένα μη-αποδεκτό 

σενάριο – ένα σενάριο που αποτρέπει να αλλάξει η κατάσταση σχετικά με το HIV/AIDS 

στην Ζάμπια και στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής. Για να σπάσουμε το κατεστημένο, 

πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να κάνουμε ανακατανομή των 

προτεραιοτήτων μας. Πριν από 6 χρόνια, χρειάστηκε να κάνω το ίδιο ακριβώς, σε 

προσωπικό επίπεδο. 

Μέχρι το 2005, ήμουν τόσο ομοφοβικός, όσο ο μέσος, μορφωμένος και 

ταξιδεμένος Ζαμπιανός άνδρας. Η προσωπική και επαγγελματική μου ζωή πήγαινε 

πολύ καλά. Είχα καθιερωθεί ως οικογενειακός ιατρός και ήμουν γνωστός εκφωνητής 

ειδήσεων και αρθρογράφος. Με πολλούς τρόπους, μέσα από τον ακτιβισμό και το 

προφίλ μου στα ΜΜΕ, είχα γίνει ένα ευρέως γνωστό και αναγνωρίσιμο πρόσωπο στο 

κίνημα της Ζάμπια για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Αλλά όλη μου η δουλειά – και 

τα λόγια μου – άφηναν εκτός, μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες στην Ζάμπια. 

Καθώς δεν ανεχόμουν και δεν ενέκρινα τους γκέι και τις πρακτικές τους, δεν με 

πείραζε η ύπαρξή τους στην κοινωνία της Ζάμπια, αρκεί να κρατούσαν μια απόσταση 

από εμένα, την οικογένειά μου και την καριέρα μου. Αυτό που δεν συνειδητοποιούσα 

είναι ότι η προκατάληψη μου και ο τρόπος που σκεφτόμουν (όντας ένας “μορφωμένος 

ακτιβιστής για το HIV”, και τίποτα λιγότερο) ήταν ακριβώς ο λόγος που η γκέι 

κοινότητα εξαιρούνται από την συζήτηση γύρω από το HIV/AIDS. Αφήνονταν μόνοι. 

Αφήνονταν, σε πολλές περιπτώσεις, να μολυνθούν, να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. 

Όλα άλλαξαν την ημέρα που γνώρισα τον Hayden Horner κατά την διάρκεια 

μιας εκπαίδευσης την οποία βοήθησα στο να συντονιστεί στην περιοχή της Νοτίου 

Αφρικής, τέλη του 2005. Ο Hayden σήκωσε το χέρι του στη μέση μιας συνεδρίας την 

οποία συντόνιζα σχετικά με την αντιρετροϊκή θεραπεία. Δήλωσε ότι κόλλησε HIV 

κάνοντας σεξ με αρκετούς άντρες, και ότι τώρα έπαιρνε αντιρετροϊκά. Αργότερα εκείνη 

την ημέρα, κάθισα μαζί του και άκουσα την ιστορία του. Άκουσα για το πως πάσχιζε να 

βρει πληροφορίες σχετικά με το HIV/AIDS ώστε να διατηρήσει όχι μόνο τη ζωή του, 

αλλά και τις ζωές των φίλων του. 

Ο Hayden μου είπε για το εβδομαδιαίο “Ημερολόγιο του Hayden” το οποίο 

δημοσιεύτηκε στο Plusnews, μια διαδικτυακή υπηρεσία πληροφόρησης των Ηνωμένων 

Εθνών. Εκεί έγραψε με θάρρος και συναίσθημα για την ζωή του ως νεαρός, γκέι, 

Αφρικανός δημοσιογράφος που ζει με HIV. Καθώς μιλούσε, έγινε στα μάτια μου, με 

απόλυτη φυσικότητα, απλά ένας ακόμη άνθρωπος που ζούσε με HIV (και είχα δει 
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πολλούς). Προσωποποίησε την αποτυχία μου ως ιατρού και ως ακτιβιστή – για την 

προστασία της υγείας και του μέλλοντος των ανθρώπων της Ζάμπια. 

Οι γκέι άντρες υπάρχουν παντού, και οι ηγέτες της Αφρικής σε θέματα 

HIV/AIDS πρέπει να αποδεχτούν αυτό το γεγονός. Οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες 

είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο HIV/AIDS στη Ζάμπια, κυρίως 

επειδή είναι “κρυμμένοι” και ανήμποροι να έχουν πρόσβαση ή να ρωτήσουν για 

υπηρεσίες υγείας ελεύθερα λόγω της προκατάληψης και της εκτεταμένης ομοφοβίας 

στην παραδοσιακή Αφρικανική κοινωνία. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι άνδρες που κάνουν 

σεξ με άνδρες έχουν μεγάλο ρίσκο θανάτου από ασθένειες που σχετίζονται με το 

HIV/AIDS – μια σκανδαλώδης στατιστική, σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι με HIV 

ζουν παραγωγικές ζωές, με αισιοδοξία, με δωρεάν, σύγχρονες θεραπείες. 

Αφού γνώρισα τον Hayden ήξερα ότι δεν μπορούσα πια να στέκομαι στην άκρη. 

Δημοσίευσα το άρθρο αυτό στην εβδομαδιαία στήλη μου σε εφημερίδα και συνεχίζω να 

πιέζω για την εξάλειψη της ομοφοβίας και για να γίνουν οι υπηρεσίες για το HIV/AIDS 

προσβάσιμες σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. 

Φέτος, στην ετήσια συνάντηση της “Παγκόσμιας πρωτοβουλίας Clinton” 

(Clinton Global Initiative) στην Νέα Υόρκη, έκανα μια δέσμευση – μια δέσμευση όχι 

μόνο επαγγελματική, αλλά και προσωπική. Δεσμεύτηκα να φέρω το θέμα του 

σεξουαλικού ρίσκου των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες στην πρώτη γραμμή των 

πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων στη Ζάμπια και ευελπιστώ και στην υπόλοιπη 

Αφρική. Δεσμεύτηκα και ήδη ξεκίνησα έναν δημόσιο διάλογο γύρω από τους άνδρες 

που κάνουν σεξ με άνδρες και το HIV, μέσα από ραδιοφωνικά προγράμματα, άρθρα σε 

εφημερίδες και κάθε ευκαιρία για δημόσιο λόγο γύρω από το HIV (και έχω πολλές!) 

Γνωρίζω ότι πολλοί στη Ζάμπια θα ισχυριστούν ότι είμαι μια “μαριονέτα” των 

Δυτικών και ότι η αφοσίωσή μου στην αρωγή για τους άνδρες που κάνουν σεξ με 

άνδρες έχει ως στόχο οικονομικές και προσωπικές απολαβές . Τίποτα δε θα μπορούσε 

να απέχει περισσότερο από την αλήθεια, αλλά δε με πειράζει, δε δέχομαι κανενός 

είδους οικονομικές η άλλες απολαβές από καμία πλευρά. Ο ακτιβισμός μου είναι δική 

μου υπόθεση και συνοδεύεται από κάποιο προσωπικό ρίσκο για μένα, αλλά το ρίσκο 

αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο ρίσκο που αντιμετωπίζει η “κρυμμένη” γκέι 

κοινότητα στη Ζάμπια. 

Το κάνω επειδή με νοιάζει η Ζάμπια – και οι άνθρωποι της – όλοι και όλες 

τους. Νοιάζομαι βαθύτατα για την εξάλειψη του HIV και του AIDS από το μέλλον μας. 

Και ξέρω ότι δε μπορούμε να καταπολεμήσουμε στο μέγιστο την επιδημία εάν δεν 
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απευθυνθούμε σε όλες τις ομάδες πληθυσμού – χωρίς εξαίρεση – με πληροφορίες για 

την υγεία και τις υπηρεσίες που χρειάζονται και δικαιούνται. 

Η 1η Δεκέμβρη είναι η Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS, και η θεματική φέτος 

(και για τα επόμενα 4 χρόνια) είναι “Φτάνοντας στο μηδέν : Μηδενισμός των νέων 

μολύνσεων. Μηδενισμός των διακρίσεων και μηδενισμός των θανάτων που σχετίζονται 

με το AIDS”. Πως θα μπορούσαμε στη Ζάμπια, έστω και να ελπίζουμε να 

κατακτήσουμε το μηδέν σε νέες μολύνσεις όταν οι γκέι και οι άνδρες που κάνουν σεξ με 

άνδρες υφίστανται διακρίσεις, είναι δακτυλοδεικτούμενοι και φοβούνται να προσέλθουν 

σε υπηρεσίες για το HIV; 

Ένας από τους μέντορες της ζωής μου είναι ο Καθηγητής Michael J. Kelly, 

ένας καθολικός ιερέας, επιμορφωτής, και ακτιβιστής για τον HIV. Στο βιβλίο του που 

εκδόθηκε το 2008 με τίτλο “Εκπαίδευση : Για μια Αφρική χωρίς AIDS”, απάντησε στην 

ερώτηση “Κοιτάζουμε προς την σωστή κατεύθυνση;” με τη δήλωση : “Είμαστε σαν ένα 

άτομο, σε μια σκοτεινή νύχτα, που ψάχνει κάτω από το φως μιας λάμπας για ένα 

χαμένο κλειδί – όχι επειδή το έχασε σε εκείνο το σημείο, αλλά επειδή εκείνο είναι το 

σημείο που μπορεί να δει”. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, ψάχνουμε για λύσεις και απαντήσεις σχετικά με το 

HIV/AIDS εκεί που μπορούμε να δούμε, αφήνοντας κάποιους από τους πολύ ευάλωτους 

συνανθρώπους μας στο σκοτάδι. Είναι καιρός να φωτίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι 

καιρός να σταματήσουμε τον αναίτιο πόνο και τους θανάτους στους γκέι και τους 

άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, μόνο και μόνο επειδή δεν τους παρέχουμε πρόσβαση 

στις υπηρεσίες για το HIV. Είναι καιρός να γίνει κάτι σήμερα. 

“Οτιδήποτε έρχεται εδώ, μας αφορά όλους και όλες!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


