
AIDS : Παραμένει ακόμα επίκαιρo ; 

Η ιστορία του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη αποτελείται από 

πολέμους, φυσικές καταστροφές, διακεκριμένες επιστημονικές 
ανακαλύψεις και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η επέλαση μιας 
επιδημίας είναι το πλέον δραματικό γεγονός στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, όταν δε επεκταθεί ανεξέλεγκτα σε όλον τον πλανήτη, τότε 
μιλούμε για πανδημία. 

Η επέλαση των θανατηφόρων επιδημιών πανώλους, ευλογιάς και 
χολέρας εξολόθρευσε το 1/3 των κατοίκων της Ευρώπης κατά τον 
Μεσαίωνα σε συνθήκες σκοταδισμού και φτώχειας, ενώ κατά τον 20ό 

αιώνα η φυματίωση και η ελονοσία ήταν οι κύριες παγκόσμιες επιδημίες 
με τρομακτικό αριθμό θυμάτων στις οικονομικά αδύναμες χώρες! 

Η επιδημία του AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας), 
οφειλόμενη στον ιό HIV, ξεκίνησε από τον πίθηκο στις ακτές της Δυτικής 
Αφρικής, πέρασε στον ανθρωποκυνηγό σαν ανθρωποζωονόσος κατά την 

δεκαετία του 1950 και στην συνέχεια έγινε διασπορά με την σεξουαλική 
κυρίως επαφή σε όλον τον πληθυσμό της γης. 
 Η εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε παγκόσμιο επίπεδο ξάφνιασε έντονα την 

ανθρωπότητα, η οποία δυσκολεύτηκε πολύ να κατανοήσει πως ένας 
μικροοργανισμός που μετεδίδετο αποκλειστικά με την σεξουαλική οδό, 

μπορούσε να είναι τόσο μολυσματικός. Ο καθηγητής Luc Montagner, 
στο Ινστιτούτο Pasteur της Γαλλίας, ήταν αυτός που απομόνωσε τον ιό το 
1983 και στη συνέχεια η ιατρική έρευνα σε συνδυασμό με την 

τεχνολογία κατόρθωσε να ανακαλύψει το 1984 μία αποτελεσματική 
διαγνωστική μέθοδο καθώς και νέες θεραπείες.  

Ο ανθρώπινος ιός της ανοσοανεπάρκειας HIV προσβάλλει το 
ανοσοποιητικό σύστημα, καταστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την άμυνα 
του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις με τελική κατάληξη τον θάνατο. Η 

μόλυνση δεν οδηγεί αμέσως στην εμφάνιση του AIDS, το οποίο μπορεί 
να εκδηλωθεί μερικά χρόνια αργότερα με αποτέλεσμα οι μολυνθέντες να 
μην το γνωρίζουν και να το μεταδίδουν άθελά τους σε άλλα άτομα. 

Ο ιός μεταδίδεται με την κολπική και την πρωκτική συνουσία και 
κυκλοφορεί στο αίμα. Επομένως είναι δυνατόν να μεταδοθεί ενδοφλέβια 

από έναν χρήστη τοξικών ουσιών στο φίλο του επειδή χρησιμοποιούν την 
ίδια βελόνα. Μεταδίδεται επίσης από την μολυσμένη μητέρα στο 
αναπτυσσόμενο έμβρυο μέσα στην μήτρα, κατά τον τοκετό και τον 

θηλασμό. Οι μεταγγίσεις αίματος θεωρούνται ασφαλείς λόγω της 
καθολικής εφαρμογής μοριακού ελέγχου των μονάδων αίματος. 
Η επιδημία του AIDS μπόρεσε να ελεγχθεί και να περιοριστεί στις 

αναπτυγμένες χώρες, αφέθηκαν όμως στην τύχη τους οι αναπτυσσόμενες 
χώρες. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς υπήρξε μία αναζωπύρωση στις 

αναπτυγμένες χώρες σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας λόγω της μετακίνησης πληθυσμών από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες (παγκοσμιοποίηση), αλλά και λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 
Σήμερα το AIDS είναι μία σκληρή και θλιβερή πραγματικότητα που 

ΜΑΣ  ΑΦΟΡΑ  ΟΛΟΥΣ και είναι ασυγχώρητη Η ΑΓΝΟΙΑ  ΤΟΥ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 



Ο ιός δεν κάνει επιλογή. Είναι αλήθεια ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου 
(ναρκομανείς, ομοφυλόφιλοι) δέχτηκαν τα περισσότερα πλήγματα, ο 

αγοραίος έρωτας επίσης, αλλά στην συνέχεια ο ΗIV εξαπλώθηκε μέσα 
στον κοινωνικό ιστό χωρίς διάκριση. Τα μόνα όπλα που έχουμε είναι η 

διαρκής ενημέρωση και η χρήση προφυλακτικού. Δεν θα πρέπει να 
μας διαφεύγει ότι οι θεραπεία σήμερα με τους νέους συνδυασμούς 
φαρμάκων είναι μεν  αποτελεσματική σταματώντας τον πολλαπλασιασμό 

του ιού, όμως εκρίζωση της νόσου δεν υπάρχει προς το παρόν και 
οι φορείς ζουν εφόρου ζωής με το πρόβλημα. Επομένως η καλλίτερη 
επιλογή είναι η πρόληψη. 

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ο 
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια. Εξακολουθούμε να 

θεωρούμε την μόλυνση από τον HIV σαν μία «τιμωρία» για την κακή 
συμπεριφορά κάποιου ατόμου. Είμαστε έτοιμοι να τον στιγματίσουμε και 
να τον απομονώσουμε, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την ενημέρωση 

και την υπεύθυνη συμπεριφορά. Θεωρούμε ότι φορέας του AIDS δεν 
μπορεί να είναι ο διπλανός μας, αλλά μόνο κάποιος που διάγει έναν 

περιθωριακό τρόπο ζωής (πόρνες, αλλοδαπές στα φανάρια, 
φυλακισμένοι, χρήστες , ομοφυλόφιλοι, ρομά κλπ.). 
Αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη προσφορά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, 

στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης των συνεργατών του 
Κέντρου Αναφοράς HIV/AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε το 
1987 από τον Καθηγητή κ. Κονδάκη. Αξίζει επίσης να θυμηθούμε ότι  

επί Διευθύνσεως της κ. Σπηλιωτακάρα Άννας στο Κέντρο Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»  και εν συνεχεία από το 2003, όταν 

ανέλαβα χρέη Διευθύντριας στο Κέντρο, είχαμε αρχίσει συστηματικές 
ενημερώσεις στα σχολεία της πόλης μας για την διάδοση της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών 

Αιμοδοτών Ν. Αχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» επί προεδρίας του αείμνηστου 
Γιώργου Σιμιγιάτου . Στις διαλέξεις αυτές γινόταν ταυτόχρονα ενημέρωση 
και για το  AIDS με αποτέλεσμα η ευαισθητοποίηση των μαθητών να 

είναι αρκετά μεγάλη. 
Μία πολύ σημαντική δραστηριότητα ήταν και αυτή του Δημοτικού 

Οργανισμού Υγείας Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων επί προεδρίας του κ. 
Χαροκόπου Αντώνη, ο οποίος  σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας διοργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών σχετικά με το AIDS και τα υπόλοιπα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα κατά το σχολικό έτος 2010 και 2011. 
Πολύ σημαντικές είναι επίσης οι εκδηλώσεις σχετικά με το AIDS που 

γίνονται κάθε χρόνο από τον κ. Δετοράκη Ι. Υγεινολόγο και τέως 
Καθηγητή του Κέντρου Αναφοράς HIV/AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας, 
αλλά και από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Σήμερα, σαν Κέντρο Αναφοράς HIV/AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας, 
απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες της Πάτρας και ειδικά στην 

νεολαία μας για να τονίσουμε την μεγάλη αξία του προληπτικού 
ελέγχου που γίνεται δωρεάν, είναι εμπιστευτικός και ανώνυμος. 



Βασική μας επιδίωξη είναι να προβαίνουμε σε πολύ λεπτομερή και 
κατατοπιστική ενημέρωση, να διαλύουμε τις προκαταλήψεις και να 

στηρίζουμε ψυχολογικά τους εξεταζόμενους, παρέχοντας παράλληλα, 
γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Βασική μας επίσης αποστολή είναι η αγαστή συνεργασία με όλους τους 
φορείς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το 
συγκεκριμένο θέμα, ώστε να ενημερώσουμε και τον τελευταίο πολίτη της 

περιοχής μας για τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβει η 
συμπεριφορά του και να του προτείνουμε τρόπους προστασίας του, 
χωρίς να επιχειρήσουμε να του ανατρέψουμε πρότυπα, αρχές και 

επιθυμίες. 
Επιθυμία μας είναι να έχουμε μείωση έως μηδενισμό των νέων 

οροθετικών HIV στο άμεσο μέλλον. 
 Το Κέντρο Αναφοράς HIV/AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας εδρεύει στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» στον 3ο όροφο του 

Ταχύρυθμου Κτιρίου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2610-227984 
και 227986. 
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