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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας 
ιδιαίτερα με την ομοφυλοφιλική κοινότητα 
 
Στη σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε άντρες που ενέχονται σε σεξουαλική 
δραστηριότητα με άτομα του ιδίου φύλου, με κύριο στόχο την ενημέρωσή τους για 
θέματα σεξουαλικής υγείας και ιδιαίτερα του HIV, εφόσον η ομάδα αυτή του 
πληθυσμού θεωρείται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του ιού 
επικεντρώνεται το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «EVERYWHERE ΗΙV/AIDS», 
στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Τα τελευταία στατιστικά δεδομένα της Κύπρου 
καταδεικνύουν ότι ποσοστό που ξεπερνά το 90% των οροθετικών ατόμων στην 
Κύπρο έχουν μολυνθεί με σεξουαλική επαφή, οι δε μισοί από αυτούς με 
ετεροσεξουαλική επαφή και υπόλοιποι με σεξουαλική επαφή μεταξύ αντρών. 
Επίσης, επιδημιολογικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του 
οργανισμού UNAIDS καταδεικνύουν ότι η σεξουαλική επαφή παραμένει σταθερά 
από την αρχή της επιδημίας ο κύριος τρόπος μετάδοσης τον ιού HIV. Το εν λόγω 
πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει επίσημα και η χώρα μας που εκπροσωπείται στις 
συνεδρίες των συμμετεχουσών χωρών (Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Σλοβενία, 
Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία) από τον δρ Κωνσταντίνο Φελλά, Κοσμήτορα 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών & Νομικής, Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, στοχεύει στο να βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς να αναπτύξουν 
κανάλια επικοινωνίας ιδιαίτερα με την ομοφυλοφιλική κοινότητα και ταυτόχρονα να 
προωθήσει γενικότερα προγράμματα πρόληψης γύρω από το HIV/AIDS. Οπως 
εξήγησε, με δηλώσεις του στη «Χ», ο δρ Φελλάς, ο τρόπος με τον οποίο 
επιτυγχάνεται αυτό είναι η επιδίωξη ανάπτυξης συνεργασίας με επιχειρήσεις που 
έχουν ομοφυλόφιλους πελάτες (π. χ. δισκοθήκες, clubs, μπαρς, ξενοδοχεία, ξενώνες 
κλπ) με σκοπό να προωθήσουν μέσω των υπηρεσιών τους σε αυτή την ιδιαίτερη 
κατηγορία πελατών τα σωστά μηνύματα για την προφύλαξή τους σε θέματα 
HIV/AIDS. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο δρ Φελλάς, στη στενή συνεργασία του 
προγράμματος με το Εθνικό Πρόγραμμα του AIDS του Υπουργείου Υγείας, καθώς 
ένας από τους κύριους στόχους του Εθνικού Προγράμματος είναι η δημιουργία 
καναλιών επικοινωνίας με την ομοφυλοφιλική κοινότητα. Μέχρι σήμερα, είπε, δεν 
κατέστη δυνατή η επίσημη ανάπτυξη συνεργασίας με την ομάδα αυτή του 
πληθυσμού, λόγω καχυποψίας των ομοφυλόφιλων ατόμων που οφείλεται στην 
κοινωνική προκατάληψη που βιώνουν. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι διάρκειας 
δύο χρόνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2010. «Τελικός 
στόχος είναι η δημιουργία ενός καταστατικού (charter) το οποίο θα 
προσυπογράψουν διάφοροι οργανισμοί, δεσμευόμενοι να προωθήσουν τα σωστά 
μηνύματα και την κατάλληλη ενημέρωση γύρω από το θέμα του HIV/AIDS ανάμεσα 
στους ομοφυλόφιλους πελάτες τους», υπέδειξε ο καθηγητής. Δεν παρέλειψε τέλος 
να σημειώσει ότι η Κύπρος έχει επιλεγεί από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας (DG 
Sanco) της Ε. Ε. και το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (Executive Agency for Health 
and Consumers), για την επόμενη συνάντηση του προγράμματος EVERYWHERE 
που προγραμματίζεται για τις 28-29 Ιανουαρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
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