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Βασικά σημεία εισήγησης: 

-Αναφορά στην περίοδο που καταγράφηκε στη συλλογική συνείδηση σαν ''η έκρηξη 

της HIV λοίμωξης στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας 

μεταξύ 2011-2013''. Περιστατικό της περιόδου είμαι και εγώ και έζησα από πρώτο 

χέρι μια σειρά από πράγματα όπως το γεγονός ότι οι Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

δεν ήταν έτοιμες να υποδεχθούν τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Η κα Παρασκευά-

ιατρός λοιμωξιολόγος, υπεύθυνη του γραφείου ΗΙV του ΚΕΕΛΠΝΟ, ομολογεί σε 

ντοκιμαντέρ  για τη μείωση βλάβης που γυρίστηκε για λογαριασμό της ΕΡΤ (και στο 

οποίο συμμετέχω και εγώ) ότι ήταν η πρώτη φορά που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

συνεργαστήκαν αποτελεσματικά ώστε να αναχαιτιστεί η επιδημική έξαρση.  

- Αναφορά στο πρόγραμμα ''Αριστοτέλης'' που ενσωμάτωσε ομοτίμους ώστε να 

προσελκύσουν άλλους με σκοπό να εξεταστούν. Ο ''Αριστοτέλης'' ξεκίνησε από πέρσι 

ξανά με σκοπό αυτή τη φορά την αναχαίτιση της HCV στους χρήστες και την ένταξη 

τους στα νέα φάρμακα που εκριζώνουν τον ιό. Από Σεπτέμβριο -τώρα δηλαδή- 

ξεκινάει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στη Θεσ/νίκη.  

- Αναφορά στην εργασιακή ενσωμάτωση ομοτίμων μετά το outbreak, στις βέλτιστες 

πρακτικές που εφαρμόζονται στα CheckPoints, στο Red Umbrella Athens (κέντρο 

ημέρας- drop in center for sex workers) και στην εργασία στο δρόμο. Επίσης στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση στην αρχή αλληλο-υποστήριξης ομοτίμων (peer support). 

Στον απώτερο σκοπό ο οποίος είναι η σύναψη ισχυρού ψυχικού δεσμού με τον 

άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας, διαμέσου ενός μη-επικριτικού περιβάλλοντος 

(non judgemental environment). 

- Εν κατακλείδι, τι πραγματικά σηματοδοτεί η συμμετοχή ομοτίμων/peers σε δομές 

μείωσης βλάβης, πως σπάνε οι άμυνες των ανθρώπων όταν μιλάς την ίδια γλώσσα 

μαζί τους και έχεις περάσει παρόμοιες εμπειρίες. Επίσης στο πόσο σημαντικό είναι 

οι ίδιοι peers, οι άμεσα θιγόμενοι δηλαδή από τις πολιτικές απέναντι στις ουσίες, να 

συμμετέχουν όχι μόνο σε δομές και δράσεις μείωσης βλάβης, όχι μόνο σε 

συλλογικότητες όπως είναι τα users unions (σύνδεσμοι και δίκτυα χρηστών) αλλά και 

στις δομές και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Από εκεί αντλεί και την αξία του το 

παλαιό σλόγκαν ''Τίποτα για Εμάς, Χωρίς Εμάς''.  

 


