
  
 
 

  

 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα 
Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   
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Οι τρεις οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα HIV/AIDS στην Ελλάδα, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική 
Φωνή», το «Κέντρο Ζωής» και η «PRAKSIS», έχουμε συγκροτήσει μία πλατφόρμα συνεργασίας με σκοπό την  
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS, την 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους, την αύξηση της ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κύριων διαμορφωτών των πολιτικών και της κοινής γνώμης, όπως το κοινοβούλιο, 
η τοπική αυτοδιοίκηση και τα μέσα ενημέρωσης.  
 
Αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή το άρθρο με τίτλο «Σοκ για το ελληνικό θέατρο! Πασίγνωστη ηθοποιός 
πάσχει από AIDS» που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα σας την 1η Φεβρουαρίου 2015, όπου μέσα σε μερικές γραμμές 
συμπυκνώνονται μία σειρά από στερεοτυπικές προσεγγίσεις του HIV/AIDS. Πέρα από το γεγονός, πως η κατάσταση του 
καθενός – διάσημου προσώπου ή όχι - ως προς τον HIV, αποτελεί αυστηρά προσωπικό δεδομένο, η διαχείριση του 
θέματος με το συγκεκριμένο τρόπο, συμβάλλει στη διατήρηση στάσεων και αντιλήψεων, που ενισχύουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό συνανθρώπων μας.  
 
Στο κείμενο, η HIV λοίμωξη χαρακτηρίζεται ως «η θανατηφόρος ασθένεια του αιώνα μας». Παρόμοιες υπερβολές 
αποτελούν μία εύκολη λύση εντυπωσιασμού δεν αποδίδουν όμως την πραγματικότητα. Χάρη στα νέας γενιάς 
αντιρετροϊκά φάρμακα, οι φορείς HIV δε φτάνουν ποτέ στο τελικό στάδιο, εκτός από ειδικές εξαιρέσεις. Ως αποτέλεσμα o 
ΗΙV αποτελεί πλέον μία χρόνια πάθηση και όχι μία καταληκτική νόσο. 
 
Στο άρθρο σημειώνεται επίσης πως «οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερήσουν τα συμπτώματα της 
ασθένειας, αλλά και να βοηθήσουν τη μεγάλη σταρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου να είναι αξιοπρεπής». Δε 
γνωρίζουμε και δεν αποτελεί ζητούμενο για εμάς ο προσδιορισμός του βαθμού ακρίβειας της συγκεκριμένης είδησης, 
οφείλουμε ωστόσο να σας ενημερώσουμε πως η μεγάλη πλειοψηφία των συνανθρώπων μας που ζουν με HIV/AIDS, δε 
ζουν σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης». Με μία φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιδιαίτερες ή πάντως όχι μόνιμες παρενέργειες 
και με περιοδική παρακολούθηση από γιατρό, η λοίμωξη δεν επιφέρει καμία αρνητική συνέπεια στην καθημερινότητα 
του φορέα. Σε καμία περίπτωση πάντως, η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου δεν επηρεάζει και δεν πρέπει να επηρεάζει 
την αξιοπρέπειά του και την αξία του.  
 
Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ως προς τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 
δημοσιεύσατε και είμαστε βέβαιοι πως θα σας βρούμε σύμμαχο στην προσπάθεια εξάλειψης των ανακριβών αναφορών 
για το HIV/AIDS στα μέσα ενημέρωσης, που αποτελούν κρίσιμο διαμορφωτή της κοινής γνώμης και των κυρίαρχων 
στερεοτύπων.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση,  

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

Λεωνίδας Βακερλής, Πρόεδρος, Κέντρο Ζωής 

Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος, PRAKSIS 

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

