
Δρώμενο διαμαρτυρίας έξω από το ΑΧΕΠΑ για τα προβλήματα 

των φορέων του HIV στη Βόρεια Ελλάδα 

Η Homophonia - Thessaloniki Pride με αφορμή την παγκόσμια μέρα HIV/AIDS (1η 

Δεκέμβρη) διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά δράσεις, προκειμένου να ενημερώσει 

τους πολίτες και να υποστηρίξει τα δικαιώματα ανθρώπων με HIV/AIDS. 

 

Τα κρούσματα HIV ολοένα και αυξάνονται στη Θεσσαλονίκη και γενικά τη Β. Ελλάδα, 

ενώ παράλληλα το υπουργείο υγείας επιβάλλει μεγάλες περικοπές στα νοσοκομεία 

και τα φάρμακα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα οροθετικά άτομα. Αυτός είναι ένας 

μονάχα από τους λόγους για τον οποίο καλούμε σε άμεση κινητοποίηση του κόσμου 

και προβληματισμό του αρμόδιου υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. 

 

Συγκεκριμένα, η Homophonia - Thessaloniki Pride θα πραγματοποιήσει συμβολική 

διαμαρτυρία μπροστά απο το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ επί της οδού Αγίου Δημητρίου την 

Κυριακή 1 Δεκέμβρη και ώρα 10:00 το πρωί.  

 

Ακτιβιστές της Homophonia - Thessaloniki Pride θα πέσουν ''νεκροί'' ως ηθοποιοί 

μπροστά στην είσοδο του ΑΧΕΠΑ μιμούμενοι με αυτόν τον τρόπο τα (στην Ελλάδα 

ευτυχώς ελάχιστα) θύματα που καταλήγουν κάθε χρόνο εξαιτίας της ελλειμματικής 

αγωγής και της ελλιπούς ενημέρωσης του κόσμου. Θα προβληθούν μηνύματα 

διαμαρτυρίας προς τον υπουργό καθώς και προς την κοινωνία, μεγάλο μέρος της 

οποίας στιγματίζει τα οροθετικά άτομα και τα απομακρύνει. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο HIV έχει πάψει εδώ και 16 χρόνια να είναι θανατηφόρος ιός, 

επιλέγουμε να περάσουμε το μήνυμα "του θανάτου", γιατί εάν η αντιρετροϊκή αγωγή 

πάψει να είναι δωρεάν για όλους και όλες, μεγάλο μέρος των οροθετικών δε θα έχει 

πρόσβαση σε αυτήν λόγω του υπέρογκου κόστους, που ελάχιστοι θα μπορούν να το 

καλύψουν για τον εαυτό τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο HIV στην Ελλάδα θα 

μετατραπεί και πάλι σε θανατηφόρο ιό...  

 

Καλούμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (MME) να στηρίξουν την προσπάθεια 

αυτή και να συμβάλουν στην προώθηση των μηνυμάτων προς τον υπουργό και τον 

κόσμο, μέσω της κάλυψης της ακτιβιστικής μας διαμαρτυρίας.  

 

Μετά το δρώμενο, θα ακολουθήσει ενημέρωση του κόσμου καθ' όλη την διάρκεια της 

ημέρας στην πλατεία Αριστοτέλους, έξω από το Ολύμπιον. Σας επισυνάπτουμε το 

κείμενο που θα μοιράζουμε.  

 

με εκτίμηση, 

HOMOphonia - Thessaloniki Pride 

www.thessalonikipride.com.gr 
 

http://www.thessalonikipride.com.gr/

