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ΛΕΑΔΘΔΞΛΕΜΑ ΜΞΡΗΛΑΑ Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΘΑ ΕΦΑΠΛΞΡΕΘ ΡΑ ΚΣΙΕΘΑ ΞΣ ΗΠΑΙΚΕΘΞΣ) 

ΛΕΠΞΡ Θ.  

A). Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΡΑ ΚΣΙΕΘΑ: 

Μεηά ηηο επηηπρεκέλεο ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο ζηελ ζηξαηεπκέλε λενιαία (126 .Μ, .Δ.Α.Π, 133 .Μ 

θαη 138 .Μ, ελεκεξώζεθαλ 750 άηνκα), αθνινπζεί ε καζεηηώζα λενιαία ησλ Λπθείσλ ηεο πόιεο 

Ηξαθιείνπ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 4457/10-11-204 θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηα Λύθεηα 

ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθειείνπ. 

Ο ζρεδηαζκόο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη ην Κέληξν Διέγρνπ 

Δεηδθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, έρεη βάιιεη σο πξνηεξαηόηεηα ηε 

λενιαία θαη κεηά ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, όπσο θαη θάζε άιιε νξγαλσκέλε νκάδα 

ελειίθσλ. Οη δύν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο, θαιό είλαη από 

ηώξα λα επηθνηλσλνύλ ηνλ ππεύζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Ν. Ηξαθιείνπ Μαλόιε Βνπηπξάθε ζηελ 

Ν.Δ.Λ.Δ Ηξαθειείνπ θαη ζηα ηειέθσλα 2810-289410 –Φαμ: 2810- 280813. 

Σν πξόγξακκα γίλεηαη πηινηηθά ζε 8 λνκνύο (όπνπ είλαη νη έδξεο πεξηθεξεηώλ) κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην 

Ηξάθιεην. Αθνύ πξννδεπηηθά αμηνινγεζνύλ νη δξάζεηο ην πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί θαη ζηνπο ππόινηπνπο 

λνκνύο ηεο Διιάδαο. 

Σα Λύθεηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί, λα αξρίζνπλ κε ηε ζεηξά εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είλαη: 

Πεηξακαηηθό Λύθεην (Γ/ληήο θ. Φξαγθηαδνπιάθεο Μάλνο), 10ν Δληαίν Λύθεην (Γ/ληεο θ.Υξήζηνο 

Παπαδνγηάλλεο), 8Ο Δληαίν Λύθεην (Γ/λη.ήο θ Βξαλάθεο Γεκ.), 3ν Δληαίν Λύθεην (Γ/ληξηα θ. νθία 

Καλάθε),13ν Δληαίν Λύθεην (Γ/ληήο θ Υαηδάθεο ηαύξνο) θ.ι.π. 

Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ ησλ παξαπάλσ Λπθείσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 1227 άηνκα. Ο ρξόλνο έλαξμεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα Λύθεηα θαη ηα 2-σξα πνπ ζα πινπνηεζεί, ζα γίλεη κεηά από πξνζσπηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ, ώζηε θαη ηα καζήκαηα 

λα κελ επεξεαζζνύλ, αιιά θαη ην πξόγξακκα λα έρεη επηηπρία. ίγνπξα όκσο ε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζα είλαη σο ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ. 

Με αθνξκή ηελ (μελόθεξηε) ενξηή ησλ εξσηεπκέλσλ ζηηο 14 Φιεβάξε, ζα αθηεξώζνπκε κέξνο ηεο 

ελεκέξσζεο πνπ θάλνπκε γηα ην AIDS, ζηνπο πνιίηεο ηεο πόιεο καο θαη εηδηθά ζα γξάςνπκε γηα ην ηη 

είλαη ν ηόο απηόο, πώο κεηαδίδεηαη, πσο δελ κεηαδίδεηαη θαη ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ: 

B) Θ ΕΘΜΑΘ Ξ ΘΞΡ HIV (Human Immunodeficiency Virus); 

Δίλαη ν ηόο ηεο αλζξώπηλεο ανζναλεπάξθεηαο, ν ηόο δειαδή πνπ πξνθαιεί ην AIDS (ύλδξνκν Δπίθηεηεο 

Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο). Ο HIV πξνζβάιιεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Απηό ην 

ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ ελάληηα ζε ινηκώμεηο, όγθνπο θαη άιιεο 

αζζέλεηεο. 

Γ) Οωρ δπα ο HIV; 

O ηόο θαηαζηξέθεη κηα θαηεγνξία θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (CD4+). Απηή είλαη κηα 

αξγή, αιιά ζηαδηαθή δηαδηθαζία. Όηαλ ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ απηώλ πέζεη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, 

ηόηε ν νξγαληζκόο δελ κπνξεί λα ακπλζεί απνηειεζκαηηθά ελάληηα ζε δηάθνξεο ινηκώμεηο ή άιιεο 

αζζέλεηεο όπσο όγθνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζνληαη κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο λόζνη, ηηο νπνίεο έλα 

άηνκν αξλεηηθό ζηνλ ηό θάησ από ζπλήζεηο ζπλζήθεο λα αληηκεησπίζεη. 

Δ) ι ζημαίνει είμαι οποθεηικόρ (θοπέαρ ΑΘDS); 

εκαίλεη όηη έρεηε κνιπλζεί από ηνλ HIV. O ηόο θπθινθνξεί κέζα ζην ζώκα καο. ηα αξρηθά ζηάδηα απηό 

δελ πξνθαιεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη γη΄ απηό δελ κπνξείηε λα ην αληηιεθζείηε. Δίλαη πνιύ πηζαλό λα 

αηζζάλεζηε πάξα πνιύ θαιά. 

Ε) ι ζημαίνει «έσω αναπηύξει AIDS;» ή έσω νοζήζει; 

Όηαλ o HIV θαηαζηξέςεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, ηόηε ν νξγαληζκόο δελ κπνξεί 

λα ακπλζεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο ινηκώμεηο ή άιιεο αζζέλεηεο πνπ ζπλήζσο δελ πξνθαινύλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο. Δάλ έρεηε αλαπηύμεη κία από απηέο ηηο ινηκώμεηο ή 

λόζνπο, ηόηε έρεηε αλαπηύμεη AIDS. 

Ρ) Οοιόρ μποπεί να μολςνθεί από ηον HIV; 



Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα κνιπλζεί από ηνλ ηό, αλεμαξηήησο θύινπ, ειηθίαο, ρξώκαηνο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ. 

Ζ) Οώρ μεηαδίδεηαι ο ιόρ; 

- Με ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε θάπνην νξνζεηηθό άηνκν ρσξίο ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ. Ο ηόο βξίζθεηαη ζην 

αίκα, ηα ζπεξκαηηθά, πξνζπεξκηηθά, θαη θνιπηθά πγξά θαη κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζώκα καο κέζσ 

κηθξνζθνπηθώλ ή κεγαιύηεξσλ πιεγώλ ζην δέξκα καο, κέζσ ηνπ θόιπνπ, ηνπ πξσθηνύ, ηνπ πένπο θαη 

ηνπ ζηόκαηνο. Η ηαπηόρξνλε ύπαξμε άιισλ ζεμνπαιηθώλ κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ επλνεί ηε κεηάδνζε 

ηνπ ηνύ. 

- Με ηελ θνηλή ρξήζε ζπξηγγώλ βεινλώλ ή άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία πιηθνύ γηα ηε ρξήζε 

ελζνθιεβίσλ λαξθσηηθώλ. 

- Από ηε κεηέξα ζην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο, ηνπ ηνθεηνύ ή ηνπ ζειαζκνύ. 

Η) Οωρ δεν μεηαδίδεηαι ο ιόρ; 

- Από θνηλσληθέο επαθέο, όπσο ρεηξαςία, αγθάιηαζκα ή θηιί ζην κάγνπιν. 

- ην ρώξν ηεο δνπιεηάο ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ρώξν ζηνλ νπνίν ζπλαζξνίδνληαη άλζξσπνη, όπσο 

ζέαηξα, ζηάδηα, ζρνιεία,, γξαθεία, θ.ι.π. 

- Από ηε ζάιαζζα ή ηελ πηζίλα, από ηνλ ηδξώηα θαη ην ζάιην, από ηα ξνύρα, ζθεπάζκαηα, πηάηα, πνηήξηα 

θαη καραηξνπίξνπλα, ηειέθσλα. 

- Από ηηο ηνπαιέηεο, από ηα θνπλνύπηα ή άιια έληνκα. 

Θ) ι μποπώ να κάνω για να πποζηαηεςθώ; 

- Να ρξεζηκνπνηείηαη πξνθπιαθηηθά θάζε θνξά πνπ έρεηε ζεμνπαιηθή επαθή, είηε απηή είλαη θνιπηθή, είηε 

ζηνκαηηθή, είηε πξσθηηθή. Υξεζηκνπνηείηαη πξνθπιαθηηθό από LATEX. 

- Πξνζπαζήζηε λα κεηώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ζεμνπαιηθώλ ζαο ζπληξόθσλ. Όζν κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο 

ησλ ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ πνπ έρεηε, ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα λα εθηεζείηε ζην ηό. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ιηπαληηθό, κε βάδεηε βαδειίλε ή άιιν ηέηνην πιηθό γηαηί 

θαηαζηξέθεη ην πξνθπιαθηηθό. Πξνκεζεπηείηε έλα πδαηνδηαιπηό ιηπαληηθό. 

- ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ελδνθιέβηα έλεζε λαξθσηηθά ή άιιεο νπζίεο κε κνηξάδεζηε κε άιινπο 

ζύξηγγεο ή βειόλεο. 

- Με κνηξάδεζηε κε άιινπο αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ππνιείκκαηα από αίκα, όπσο 

νδνληόβνπξηζεο ή μπξαθάθηα. 

- ε πεξίπησζε πνπ είζηε έγθπνο ή ζθνπεύεηε λα κείλεηε, δεηήζηε πιεξνθόξεζε από ην γηαηξό ζαο. 

πδεηήζηε καδί ηνπ γηα ηνλ HIV. 

Θ) Οώρ μποπώ να μάθω αν έσω μολςνθεί από ηον HIV; 

Ο κόλνο ζίγνπξνο ηξόπνο γηα λα κάζεηε εάλ έρεηε κνιπλζεί από ηνλ ηό είλαη λα θάλεηε ην αληίζηνηρν ηεζη. 

Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ ηό κπνξεί λα αηζζάλνληαη θαη λα θαίλνληαη απόιπηα πγηήο. 

Σν ηεζη κπνξείηε λα ην θάλεηε δσξεάλ ζε έλα από ηα Κέληξα Αλαθνξάο AIDS (ζην Ηξάθιεην ππάξρνπλ 

αληίζηνηρεο κνλάδεο ηόζν ζην ΠΑ.Γ.ΝΗ, όζν θαη Βεληδέιεην), είηε ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα. Σν απνηέιεζκα 

ηεο εμέηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε κνιπλζεί, είλαη απνιύησο εκπηζηεπηηθό θαη πξνζηαηεύεηαη από ην 

ηαηξηθό απόξξεην. Μόλν ην αλαγθαίν πξνζσπηθό ζα κπνξεί λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

εμέηαζεο. 
 

 


