Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
Επιστημονική εκδήλωση 1/12/2021
Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου

Κυρίες και κύριοι,
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών συνεχίζει τις παρεμβάσεις του σήμερα στα
μεγάλα κοινωνικά θέματα που άπτονται της Δημόσιας
Υγείας, με μια ειδική επιστημονική εκδήλωση σήμερα 1η
Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του ιού της
Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας, γνωστότερου ως
ιού HIV και του συναφούς συνδρόμου AIDS ― η 1η
Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί στην ευρύτερη κοινή γνώμη
ως παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.
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Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνει μια
συζήτηση αναφορικά με το νέο πλαίσιο δράσεων και
παρεμβάσεων που προωθείται για τον HIV.
Η φετινή 1η

Δεκεμβρίου νοηματοδοτείται

από το βίωμα της πανδημίας, αλλά και την
συμπλήρωση 40 ετών της πορείας του κινήματος
για τον HIV/AIDS στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η ακαδημαϊκή
κοινότητα έχει χρέος να υποστηρίξει την προσπάθεια της
Πολιτείας για ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε θέματα
δημόσιας υγείας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της
κοινωνίας μας.
Με αυτές τις παρεμβάσεις μας επιβεβαιώνουμε
την αποστολή μας ως ενός ισχυρού και καθολικού
Ανώτατου

Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος

μέσα

στην

Κοινωνία και δίπλα στις ανάγκες της.

Κυρίες και κύριοι,
Τα πρώτα περιστατικά AIDS καταγράφηκαν στις
ΗΠΑ το 1981. Ενώ το υπεύθυνο παθογόνο, ο HIV,
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ταυτοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Σε αυτά τα πρώτα
χρόνια γνωρίζαμε λίγα για τον HIV και το AIDS, τόσο η
επιστημονική κοινότητα, όσο και γενικότερα η κοινωνία.
Μέσα στα επόμενα χρόνια ο HIV εξαπλώθηκε σε
παγκόσμια κλίμακα λαμβάνοντας διαστάσεις επιδημίας.
Τον Νοέμβριο του 1990 στο περιοδικό LIFE
δημοσιεύθηκε από τη φωτογράφο Therese Frare η
φωτογραφία του αποσκελετωμένου, ετοιμοθάνατου
ασθενή και ακτιβιστή David Kirby. Αυτή η φωτογραφία
έμελλε να αλλάξει το πρόσωπο του AIDS, συγκροτώντας
μια αναπαράσταση που σόκαρε την παγκόσμια κοινή
γνώμη, η οποία έβλεπε για πρώτη φορά τόσο καθαρά
τον πόνο και τον τρόμο μιας ασθένειας, τόσο για τον
ασθενή, όσο και για την οικογένειά του .
Από τότε, όμως, με τα λίγα που γνωρίζαμε ως
επιστημονική κοινότητα και με τον φόβο και τον τρόμο
που προκαλούσε ακόμα και το άκουσμα των όρων
HIV/AIDS, οι επιστημονικές εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα
ήταν πολλές και σημαντικές.
Όμως, πλέον σήμερα μπορούμε να αφήσουμε
τον φόβο και τον τρόμο πίσω, κυρίως λόγω της
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επιστημονικής γνώσης και των διαθέσιμων μέσων
για την αντιμετώπιση του ιού HIV.

Κυρίες και κύριοι,
Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να
υψώσουμε ένα αποτελεσματικό τοίχος προστασίας
έναντι

και

του

ιού

της

Ανθρώπινης

Ανοσοανεπάρκειας, σάς καλωσορίζω σήμερα εδώ στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας!
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