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Αθήνα, 01/12/2010

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS
Η μάστιγα του AIDS αναδεικνύει με τον πλέον τραγικό και επιτακτικό τρόπο την
ανάγκη τα έθνη του κόσμου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στο παγκόσμιο
ιατροκοινωνικό πρόβλημα. Μπροστά στη ραγδαία εξάπλωση του ιού, οφείλουμε με
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμίων
διαστάσεων απειλή του AIDS που μας αφορά όλους, ολόκληρη την ανθρωπότητα και
καθένα μας ξεχωριστά.
Αν και όπως συμβαίνει συνήθως με πολλά πράγματα στη ζωή μας, το AIDS μας
έχει γίνει οικείο, εντούτοις στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματά του έχουν μια αυξητική
τάση.
Όλοι μας αποδεχόμαστε τους φορείς του AIDS ως κοινούς ασθενείς. Είναι
ενθαρρυντικό, επίσης, ότι όλοι και κυρίως οι νέοι, έχουν ενστερνιστεί την ανάγκη λήψης
όλων των προληπτικών μέτρων. Και μάλιστα οι ίδιοι προβαίνουν και σε πρωτοβουλίες
για περισσότερη και πληρέστερη ενημέρωση των συνομηλίκων τους.
Ανεξάρτητα όμως από αυτά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ακόμη και όταν η
επιστήμη θα μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον φοβερό ιό του AIDS, θα είναι
απαραίτητη η διαφώτιση και η ενημέρωση ως προς τα δυσάρεστα επακόλουθα που
σίγουρα έχει η άκαιρη, αλόγιστη και η χωρίς τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών
μέτρων ερωτική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και κυρίως των νέων. Γιατί δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι πάντα η φύση εκδικείται, όταν ο άνθρωπος δεν τηρεί το
μέτρο.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS καλό είναι να
τονίσουμε ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να τα έχουμε διαρκώς υπόψη μας. Διότι μόνο
έτσι θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τη φοβερή αυτή μάστιγα του αιώνα
μας, ακόμη και στη περίπτωση που η επιστήμη θα καταφέρει εναντίον της το
τελειωτικό χτύπημα.
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