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Γράμμα από 
έναν barebacker
Ένα «κλικ» για να ξεκινήσεις κι ένα ακόμα 
για να σταματήσεις.

Από τότε που χώρισα με 
τον Χ. ξεκίνησα να κάνω 
σεξ χωρίς προφυλάξεις με 

τους περιστασιακούς παρτενέρ 
μου. Στην αρχή απλά «συνέβη» 
και αισθανόμουν αγχωμένος και 
μετανιωμένος μετά. Σύντομα, 
όμως, το συνήθισα και απλά 
δεν το σκεφτόμουν. Ξέρω τα 
πάντα για τον HIV και φυσικά 
καταλάβαινα ότι αργά ή γρήγορα 
θα το έτρωγα το κεφάλι μου. 
Εντούτοις συνέχιζα, μπορώ να 
πω και πιο εντατικά. Κατά κάποιο 
τρόπο η συνειδητοποίηση ότι θα 
το κολλήσω με έκανε να επιδιώκω 
να συμβεί όσο πιο σύντομα γίνεται. 
Επιπλέον το ρίσκο έκανε πιο 
έντονες τις επαφές μου.
Τώρα είμαι ένα χρόνο με ένα παιδί 
και ακόμα θυμάμαι την αγωνία 
μου για τα αποτελέσματα του τεστ 
που κάναμε και οι δύο μας. Βγήκα 
αρνητικός. Θυμάμαι που, όταν 
αισθάνθηκα ότι κάτι καλό συνέβαινε 
με το άτομο αυτό και ήθελα να 
είμαστε μαζί, μετάνιωσα για όλα 
όσα είχα κάνει. Ευτυχώς τη γλίτωσα.

Το barebacking ήταν το δικό 
μου προσωπικό μυστικό. Έχω 
μανιοκατάθλιψη και βλέπω τακτικά 
τον γιατρό μου. Ούτε όμως σε 
αυτόν είχα πει τι έκανα. Τώρα, 
ένα χρόνο μετά έχουμε αρχίσει να 
το συζητάμε. Δεν ισχυρίζομαι ότι 
όποιος κάνει bareback είναι τόσο 
ψυχικά διαταραγμένος όσο εγώ. 
Εντοπίζω όμως κάποια μοτίβα 
σκέψης και συμπεριφοράς που 

μπορεί να τα μοιράζομαι και με 
άλλους. Μερικά από αυτά είναι:

Οργή προς τους άλλους, που 
στρέφεται στον εαυτό μου. Με άλλα 
λόγια, το να κάνω κακό στον εαυτό 
μου ήταν ένας ηλίθιος τρόπος για 
να εκδικηθώ τον Χ.

Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εδώ 
περιλαμβάνεται η έλλειψη 
ικανοτήτων επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης, οπότε άφηνα 
την επιλογή στον άλλο αν θα 
χρησιμοποιήσουμε προφυλακτικά.

Κατάθλιψη: Δεν έχει σημασία 
τίποτα, ούτε καν η μέριμνά μου 
να είμαι υγιής. Κατά κάποιο τρόπο 
ήθελα να αρρωστήσω.

Σύντομα όμως η επαφή με τον 
κίνδυνο άρχισε να μου δημιουργεί 
άλλα νέα συναισθήματα. Οι 
σεξουαλικές μου επαφές είχαν 
τεράστια ένταση, ήταν από τις 
καλύτερες που είχα ποτέ. Από τη 
μία όταν είχα τον παθητικό ρόλο, 
με κάβλωνε η ιδέα ότι ο άλλος 
έχει την απόλυτη κυριαρχία επάνω 
μου από όλες τις απόψεις – ακόμα 
και αν αυτό σημαίνει ότι καθορίζει 
το μέλλον μου. Όταν πάλι ήμουν 
ενεργητικός αισθανόμουν πάλι το 
ίδιο πράγμα αλλά από την ανάποδη. 
Ήταν τρελή κάβλα όταν γαμούσα 
ένα μικρό χωρίς καπότα.

Αυτοί που λένε ότι το 
προφυλακτικό καταστρέφει την 
αίσθηση ή δεν προλαβαίνουν και γι’ 
αυτό δεν το βάζουν είτε είναι πολύ 
τεμπέληδες είτε δεν έχουν κάτσει 
να σκεφτούν μερικά πράγματα. 

Για εμένα το γαμήσι είναι πολύ 
εγκεφαλική διαδικασία, είναι μια 
τέχνη (κι όχι απλά τεχνική). Δεν 
είναι μια σωματική ηδονή μόνο, 
ένα σπρώξιμο μέσα-έξω. Οι λίγο 
πιο βιτσιόζοι στο σεξ (και όλοι 
όσοι γνώρισα ήταν συμπτωματικά 
βιτσιόζοι) καταλαβαίνουν τι εννοώ.

Η γνωριμία μου με το παιδί που 
ανέφερα πιο πάνω με ταρακούνησε 
και κοίταξα τα πράγματα πολύ 
διαφορετικά. Εντούτοις αραιά και 
πού ακόμα καβλώνω τρελά με τη 
σκέψη των γαμησιών που έκανα. 
Δεν ξέρω αν στις bareback-ιες 
σου αισθάνεσαι κάποια από τα 
πράγματα που αισθανόμουν κι εγώ. 
Αν ναι, τότε καταλαβαινόμαστε για 
τους λόγους που δύσκολα το κόβεις 
άμα ξεκινήσεις συστηματικά.

Τέλος, να πω ότι οι παραγωγοί 
από τσόντες τελευταία γυρίζουν 
πάρα πολλές bareback ταινίες. 
Προφανώς είναι οι τελευταίοι από 
τους οποίους θα ζητούσε κάποιος 
κοινωνική πολιτική, άλλωστε δεν 
υπάρχει προσφορά αν δεν υπάρχει 
και ζήτηση. Αν όμως η τσόντα 
είναι μέρος της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης των γκέι (γιατί 
δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, πέρα 
από τις συζητήσεις με φίλους), 
καταλαβαίνεις τι συμβαίνει με τη 
νέα γενιά, στην οποία δημιουργείται 
η εντύπωση ότι, σιγά και τι έγινε με 
το AIDS, δεν πεθαίνεις κιόλας.

Με αγάπη
Μ.

Μην είσαι 
τόσο αρνητικός
Το να είσαι HIV αρνητικός όταν ο σύντροφός σου εί-
ναι θετικός δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δεν έχεις μόνο 
να αντιμετωπίσεις όλα τα σύνηθη μιας γκέι σχέσης, 
αλλά ο HIV θέτει επιπλέον ζητήματα. Η υγεία του συ-
ντρόφου σας, η πορεία της θεραπευτικής αγωγής και 
το πώς αντιμετωπίζετε και οι δύο το γεγονός ότι είναι 
οροθετικός μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση 
στη σχέση.

Ο οροθετικός σύντροφος δεν είναι και σπουδαίο 
πράγμα για τον Μιχάλη, αν και το σκεφτόταν στην 
αρχή.

«Έκανα όντως τη σκέψη ότι θα έμπαινα σε σχέση 
με κάποιον που θα μπορούσε να πεθάνει πρόωρα. 
Πράγματι αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα να το 
χειριστώ. Αλλά αποφάσισα τελικά ότι θα μπορούσα 
κάλλιστα να μην ανησυχώ και να δώσω μια ευκαιρία».

Και μετά από ένα χρόνο σχέσης, ο HIV δεν είχε 
μεγάλη επίπτωση πάνω τους ως ζευγάρι.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν ποτέ πραγμα-
τικό πρόβλημα γιατί η υγεία του συντρόφου μου 
είναι πολύ καλή. Δεν τίθενται συγκεκριμένα ειδικά 
ζητήματα, παρά μόνο κάτι δευτερεύοντα όπως ότι ο 
σύντροφός μου έχει την τάση να κουράζεται εύκο-
λα και ότι πρέπει να αποφεύγει συγκεκριμένα είδη 
τροφίμων. Αισθάνομαι ότι η σχέση μας είναι πάνω 
κάτω παρόμοια με άλλες γκέι σχέσεις, άσχετα με την 
κατάσταση HIV».

Δεν είναι όλες οι σχέσεις τόσο ανέμελες. Ο HIV 
αρνητικός παρτενέρ μπορεί να αισθάνεται απομονω-
μένος μέσα στη σχέση και ανήμπορος να μιλήσει για 
την κατάσταση του συντρόφου τους ή το πώς αυτή 
επηρεάζει τη σχέση. Μερικοί αισθάνονται ενοχές που 
είναι αρνητικοί και κάποιοι επιθυμούν να γίνουν θετι-
κοί για νομίζουν ότι έτσι θα ήταν πιο εύκολο. Κάποιοι 
θέλουν «να είναι εκεί» για τον σύντροφό τους, αλλά 
δεν ξέρουν πώς.

Και όσον αφορά τη σχέση, ο χειρισμός μιας πιθα-
νής κατάθλιψης, οι αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιό-
τητες και η κατανόηση πώς ο σύντροφος αντιμετωπί-
ζει την κατάσταση HIV του, μπορούν να προκαλέσουν 
προβλήματα.

Στο εξωτερικό, υπάρχουν εργαστήρια όπου οι 
οροαρνητικοί έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα 
προβλήματά τους. Η επικοινωνία και οι εμπειρίες των 
άλλων είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που 
λένε ότι αποκομίζουν από τις συναντήσεις αυτές. 
Πολλοί μαθαίνουν ξανά ότι είναι αυτόνομες υπάρξεις 
στη σχέση τους και ότι δεν περιστρέφονται όλα γύρω 
από τον HIV.

Αλλά και στη σχέση του Μιχάλη, η επικοινωνία 
είναι το κλειδί για την επιτυχία. «Συζητήσαμε προη-
γούμενες ασθένειές του, πώς αισθάνεται που είναι 
οροθετικός και πώς θέλει να τον αντιμετωπίζουν (έχει 
HIV, δεν είναι γυάλινος). Συζητήσαμε επίσης τι θα 
κάναμε αν αρρώσταινε». Και οι δυο τους κοιτάζουν 
το μέλλον: «Δεν έχει νόημα να αρνούμαστε ότι έχει 
HIV, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε λες και αύριο θα 
πεθάνει. Έτσι κάνουμε σχέδια, έχουμε δραστηριότητες 
και ταξιδεύουμε, όπως και όλος ο κόσμος».



Πρόσεχε εκεί μέσα
Μετά τον HIV, ο καρκίνος είναι η 
μεγαλύτερη απειλή υγείας για τους γκέι 
άντρες. Και για έναν πολύ καλό λόγο.

Γκέι καρκίνος ήταν κάποτε ο 
όρος που χρησιμοποιούταν 
κάποτε για τον HIV 

και το AIDS στην αρχή της 
επιδημίας και ελάχιστοι ήταν 
αυτοί που λυπήθηκαν όταν 
αυτός καταργήθηκε. Σήμερα, 
χρησιμοποιείται ξανά, όχι 
αναφερόμενος στο AIDS αλλά στον 
καρκίνο του πρωκτού.

Ο καρκίνος του πρωκτού 
στους γκέι άνδρες βρίσκεται σε 
ταχεία άνοδο. Τις περισσότερες 
φορές σχετίζεται με μόλυνση από 
των ιό HPV, ο οποίος προκαλεί 
τα κονδυλώματα στα γεννητικά 
όργανα.

Ο ιός μπορεί επίσης να 
προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας στις γυναίκες. Αλλά 
ενώ είναι ρουτίνα ο έλεγχος με 
το παπ-τεστ στις γυναίκες, σπάνια 
προσφέρεται στους άντρες, παρά το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις καρκίνου 
του πρωκτού είναι περισσότερες 
από αυτές του τραχήλου της μήτρας.

Οι HIV-θετικοί άντρες είναι δύο 
φορές πιθανότερο σε σχέση με τους 
αρνητικούς να αναπτύξουν καρκίνο 
του πρωκτού. Αλλά δεν χρειάζεται 
να είσαι γκέι ή να έχεις γαμηθεί 
για να βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Σε 
μια πρόσφατη έρευνα, 85% των 
HIV θετικών γκέι αντρών βρέθηκε 
ότι είχαν τον ιό στον πρωκτό τους, 
αλλά 46% των στρέητ αντρών 
(που ήταν χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών) οι οποίοι ανέφεραν 
ότι ποτέ δεν έκαναν πρωκτικό σεξ, 
είχαν την μόλυνση στο πρωκτό. Η 

αναφορά κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι όλοι οι HIV θετικοί άντρες με 
χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα 
βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η επιτυχία των θεραπειών κατά 
του HIV μπορεί να είναι ο λόγος 
που τώρα βλέπουμε μια άνοδο 
του καρκίνου του πρωκτού. Ο 
καρκίνος και οι όγκοι κάνουν χρόνια 
να αναπτυχθούν πλήρως και να 
γίνουν παρατηρήσιμοι. Πριν από τα 
επιτυχή φάρμακα κατά του HIV, ο 
κόσμος πέθαινε πριν παρατηρηθούν 
οι κακώσεις και οι όγκοι. Οι νέες 
θεραπείες σημαίνουν ότι ο κόσμος 
ζει περισσότερο, οπότε ο καρκίνος 
έχει χρόνο να αναπτυχθεί.

Τα περισσότερα κονδυλώματα 
προκαλούνται από παραλλαγές 
χαμηλού κινδύνου του HPV, που δεν 
οδηγούν στον καρκίνο. Ο καρκίνος 
του πρωκτού μπορεί να ανιχνευθεί 
μόνο με πρωκτικό παπ-τεστ (όπου 
ένα μάκτρο εισάγεται στον πρωκτό 
του ασθενούς και κατόπιν στέλνεται 
στο εργαστήριο για να ελεγχθούν 
προ-καρκινικά ή καρκινικά κύτταρα). 
Εάν συλληφθούν νωρίς πριν 
αναπτυχθεί ο καρκίνος, τότε αυτός 
μπορεί να θεραπευθεί εύκολα.

Γιατροί και ακτιβιστές σε Ευρώπη 
και Αμερική ζητούν να γίνει έλεγχος 
ρουτίνας το παπ τεστ για τους 
γκέι άντρες, με τον ίδιο τρόπο που 
γίνεται το τεστ παπ στις γυναίκες 
για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας. Ιδιαίτερα εφόσον τα 
ποσοστά του καρκίνου του πρωκτού 
στους γκέι άντρες αντιστοιχούν 
στα ποσοστά του καρκίνου του 

τραχήλου πριν την καθιέρωση του 
τεστ παπ. Ο κ. Joel Palefsky, σε μια 
έκθεσή του που δημοσιεύτηκε στο 
American Journal of Medicine λέει: 
«Κανείς δεν ήξερε ότι ο καρκίνος 
του τραχήλου μπορούσε να 
προληφθεί πριν γίνει διαδεδομένη η 
χρήση του τεστ παπ τη δεκαετία του 
’60 και μειωθούν οι περιπτώσεις 
της ασθένειας κατά 80%. Ελπίζουμε 
ότι μια απλή διαδικασίας πρώιμης 
ανίχνευσης του οφειλόμενου στον 
HPV καρκίνου του πρωκτού θα 
οδηγούσε σε παρόμοια πτώση στη 
νόσηση και στο θάνατο».

Τα Εθνικά Συστήματα Υγείας 
στη Ευρώπη, και φυσικά στην 
Ελλάδα, δείχνουν να αγνοούν 
τις επιστημονικές δυνατότητες. Ο 
Άγγλος ακτιβιστής Peter Tatchell 
σημειώνει σε επιστολή του 
προς το Υπουργείο Υγείας: «Δεν 
μπορεί να είναι ιατρικά ή ηθικά 
δικαιολογημένο να μεταχειρίζονται 
τα άτομα με κίνδυνο για καρκίνο 
του πρωκτού διαφορετικά από αυτά 
που κινδυνεύουν από καρκίνο του 
τραχήλου. Και τα δύο μέρη αξίζουν 
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 
από το ΕΣΥ».

Όλα δείχνουν ότι για μια ακόμα 
φορά επαφίεται στους γκέι άντρες 
και στις γκέι οργανώσεις υγείας 
να απαιτήσουν να ληφθεί σοβαρά 
και κατά προτεραιότητα υπόψη ο 
καρκίνος του πρωκτού. Να μια καλή 
ιδέα για όσους αναρωτιούνται αν οι 
γκέι δράσεις περιορίζονται τελικά 
στην Εκδήλωση Υπερηφάνειας και 
το δικαίωμα στο γάμο.

Παίξε μπάλα
Ο γρήγορος και εύκολος 
οδηγός για να ελέγξεις τα 
μπαλάκια σου για καρκίνο 
των όρχεων (και μια 
φτηνή δικαιολογία για να 
καμαρώσεις το ζευγάρι από 
τα φιλαράκια σου).

Προτείνουμε να ελέγχεις καλά το σώμα σου μία φορά τον μήνα. Ο 
σκοπός της εξέτασης δεν είναι τόσο να ελέγξεις να κάτι δεν πάει 
καλά, αλλά να συνηθίσεις στον σχήμα και την αίσθηση από τα 

μπαλάκια σου και του σάκου ώστε να παρατηρήσεις αν κάτι αλλάξει.

ΝΑ ΠΩΣ:
Είναι καλύτερο να κάνεις την αυτοεξέταση μετά από ένα χλιαρό ντους ή 
μπάνιο. Με αυτόν τον τρόπο το όσχεο είναι πιο χαλαρό, και οι ανωμαλίες 
είναι ευκολότερα ανιχνεύσιμες.

Στήσου μπροστά σε έναν καθρέφτη ώστε να εξετάσεις το οσχεϊκό δέρμα 
και να ελέγξεις για οποιοδήποτε πρήξιμο.

Πρώτα, κύλισε τους όρχεις σου μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη 
(Εικόνα 1). Έλεγξε για οποιουσδήποτε σκληρούς, αναίσθητους όγκους. Η 
εξέταση αυτή δεν θα έπρεπε να σου προκαλεί καθόλου πόνο. Μην ανησυχείς 
αν ο ένας όρχις είναι μεγαλύτερος από τον άλλο, είναι συνηθισμένο.

Ψηλάφισε γύρω από την κορυφή και το πίσω μέρος των όρχεων για να βρεις 
την επιδιδυμίδα (Εικόνα 2), η οποία είναι ο σωλήνα πίσω από τους όρχεις 
σου που συλλέγει και μεταφέρει το σπέρμα. Εδώ είσαι πιο ευαίσθητος από το 
υπόλοιπο όσχεο. Εφόσον εξοικειωθείς με αυτό το τμήμα του όσχεου, δεν θα 
το μπερδέψεις με όγκο.

Εξέτασε το σωλήνα-φορέα του σπέρματος που ξεκινά από την επιδιδυμίδα.

Οι καρκινικοί όγκοι γενικά εντοπίζονται στο πλάι από τα μπαλάκια σου, 
αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστούν και μπροστά (Εικόνα 3). Όγκοι στην 
επιδιδυμίδα δεν είναι καρκινικοί.

Αν βρεις οποιοδήποτε όγκο που μοιάζει παράξενος ή ασυνήθιστοw, δες έναν 
γιατρό το συντομότερο δυνατόν. Μπορεί να μην είναι καρκίνος, αλλά των 
φρονίμων τα παιδιά... 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ
•  Οποιαδήποτε μεγέθυνση ή σημαντική μείωση του μεγέθους ενός όρχεως (γι’ 

αυτό είναι σημαντικό να ξέρεις από την αρχή αν έχεις έναν όρχι μεγαλύτερο 
από τον άλλο).

•  Αίσθημα βάρους ή αμβλύς πόνος στο όσχεο ή στο κάτω μέρος την κοιλιάς
•  Ξαφνική συλλογή υγρού στο όσχεο.
•  Πόνος ή ενόχληση σε έναν όρχι.



ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρέπει οι θετικοί άντρες πάντα να ενημερώνουν έναν 
καινούριο παρτενέρ πριν κάνουν σεξ;

Πρέπει οι θετικοί άντρες να το 

λένε πάντα σε εναν καινούριο 

παρτενέρ πριν κάνουν σεξ;
ΔΙΑΦΩΝΩ

 
Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε 
να αναμένουμε από τους 
θετικούς άντρες πάντα να 

αποκαλύπτουν την κατάστασή τους 
γιατί αν δυο άντρες συναντιούνται 
και αποφασίζουν να κάνουν σεξ, δεν 
περιμένεις από αυτούς να μοιραστούν 
τα πιο προσωπικά κομμάτια της 
ζωής τους. Δεν θέλω να ξέρεις ότι 
είμαι μανιοκαταθλιπτικός, ότι ήμουν 
κάποτε drag queen ή ότι αξιωματικός 
αναστολής μου με κακοποίησε 
σεξουαλικά. Όμως, αφού ειδωθούμε 
αρκετές φορές, έχουμε τουλάχιστον 
ένα δείπνο μαζί και μάθουμε ο ένας 
το επίθετο του άλλου, μπορεί να 
θέλω να ξέρω ποιος είναι ο τύπος 
που σε έχει αγκαλιά στο αυτοκόλλητο 
στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να θέλω 
να ξέρω για το σεξουαλικό ιστορικό 
σου, συμπεριλαμβάνομενης της HIV 
κατάστασής σου.

Κάθε γκέι άντρας που απολαμβάνει 
τυχαίες επαφές οφείλει να είναι 
ενήμερος για τα ρίσκα και τις ευθύνες 

που συνεπάγονται. Γιατί τα τυχαία 
γαμήσια μου πρέπει να ξέρουν την 
κατάστασή μου αν ούτως ή άλλως 
κάνουμε ασφαλέστερο σεξ; Δεν θέλω 
να πάρεις ρίσκα που δεν θέλεις κι 
εσύ, οπότε γιατί περιμένουν από 
εμένα να πάρω ρίσκο και μοιραστώ 
τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της 
ζωής μου μαζί σου;

Αντρέας,

Κατά το παρελθόν είχα κάποιους 
θετικούς παρτενέρ, η πλειοψηφία 
των οποίων δεν το αποκάλυψε μέχρι 
να είχε περάσει κάποιος χρόνος από 
τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε 
σεξ – όταν το αισθάνθηκαν πρέπον. 
Κατά τη γνώμη μου είναι δικό τους 
θέμα η αποκάλυψη, όχι δικό μου – 
οπότε αισθάνομαι ότι επαφίεται στο 
θετικό παλικάρι να αποφασίσει τι 
είναι σωστό για αυτόν – δεν έχω το 
δικαίωμα να απαιτώ να μου πει.

Ακόμα κι όταν το σεξ είναι 
περιστασιακό δεν αισθάνομαι ότι 
χρειάζεται. Εφόσον και οι δύο 
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για τους 

εαυτούς μας, και το σεξ που κάνουμε 
είναι ασφαλές, ποια γαμημένη 
διαφορά μπορεί να έχει;

Τα λίγα παιδιά που μου το είπαν 
επέλεξαν να το κάνουν την ώρα που 
ετοιμαζόμασταν να γαμηθούμε – με 
το λιπαντικό και τα προφυλακτικά στη 
θέση τους και μετά «α! Νομίζω ότι 
πρέπει να ξέρεις ότι είμαι θετικός».

Αυτό μου γυρίζει τα μυαλά – γιατί 
μου το λένε τώρα; Θα βγάλει το 
προφυλακτικό; Θέλει να το κάνω 
εγώ; Αφαιρεί απλά τον αυθορμητισμό 
και την ευχαρίστηση. Ακούγεται 
εγωιστικό, ε; Δεν είναι. Είμαι απλά 
ειλικρινής. Όταν κάνω σεξ με ένα 
παιδί – ξέρω ότι έχω ευθύνη για τη 
σεξουαλική ασφάλειά μου και δεν θα 
επιτρέψω στον εαυτό μου να εκτεθεί 
στον HIV – επομένως ποιο είναι το 
όφελός μου αν υπάρχει αποκάλυψη 
σε αυτό το στάδιο; Ενθαρρύνω 
του άντρες να το λένε, και τους 
ενθαρρύνω να έχουν συναίσθηση 
πότε και γιατί το κάνουν. Σκεφτείτε το 
λιγάκι.

Γιάννης,

ΣΥΜΦΩΝΩ

 
Πιστεύω ότι κάθε γκέι 
άντρας θα έπρεπε 
να αναλαμβάνει την 

υπευθυνότητα για τη μετάδοση του 
HIV, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει 
να μοιράζεται 50-50 μεταξύ των 
παρτενέρ. Αν ένας HIV  αρνητικός 
κάνει τα μισά από όσα μπορεί να 
κάνει για να αποτρέψει τη μόλυνσή 
του, τότε αφήνεται ανοιχτός στη 
μόλυνση. Παρομοίως, αν ένας 
HIV θετικός άντρας κάνει μόνο τα 
μισά από όσα μπορεί ώστε να μην 
περάσει τη μόλυνση, τότε υπάρχουν 
μεγάλες πιθανότητες να γίνει η 
μετάδοση. Αν ο καθένας τους 
αναλάβει πραγματικά το ρόλο του 
στην αποτροπή της μετάδοσης του 
HIV, τότε ο κάθε άντρας θα έπρεπε 
να κάνει ό,τι μπορεί για μην περάσει 
ο ιός.

Αυτό σημαίνει για τον HIV θετικό 
άντρα ότι θα έπρεπε να βεβαιώνεται 
ότι ο ένας γνωρίζει αν ο άλλος είναι 
θετικός ή αρνητικός, πριν κάνουν 

σεξ. Και αν ο παρτενέρ του πιστεύει 
ότι είναι αρνητικός, ο HIV θετικός 
άντρας θα έπρεπε να επιμένει να 
χρησιμοποιηθούν προφυλακτικά 
– ακόμα κι αν  ο παρτενέρ του 
εκλιπαρεί για σεξ χωρίς αυτά.

Βασίλης, 

Η αποκάλυψη ότι είσαι θετικός 
είναι μια δοκιμασία που πρέπει να 
συνηθίσεις αφότου αποδεχτείς ότι 
είσαι HIV θετικός. Κάποιοι επιλέγουν 
να αποφεύγουν τα ραντεβού και το 
σύνολο της «σκηνής», επιλέγοντας 
ομάδες υποστήριξης, chat rooms 
και υπηρεσίες γνωριμιών ώστε 
να αποφύγουν το στρες της 
αποκάλυψης. Φυσικά δεν υπάρχει 
τίποτα στραβό στο να χτίζεις μια 
κοινότητα με άτομα που σκέφτονται 
παρόμοια με εσένα, αλλά παραμένει 
απερίφραστα λάθος να μην 
αποκαλύπτεις ότι είσαι θετικός, ενώ 
είναι εξίσου ζωτικό να μην κάνεις 
υποθέσεις για την κατάσταση ενός 
υποψήφιου παρτενέρ. Φαντάζομαι 
ότι θα μπορούσε να συγκριθεί με 

ένα «coming out» που συμβαίνει 
ξανά και ξανά. Αλλά θα το κάνεις 
όσο κι αν ζορίζεσαι: είναι σημαντικό 
να ενημερώνεις τους ανθρώπους 
με τους οποίους πρόκειται να 
έχεις την πιο προσωπική όλων των 
σχέσεων για όλους τους πιθανούς 
κινδύνους και να μειώσεις κατά 
συνέπεια τον κίνδυνο μόλυνσης. Όχι 
μόνο πιστεύω ότι πρέπει να το λες 
στους παρτενέρ όταν κάνεις σεξ με 
προφυλάξεις, όπου ακόμα υπάρχουν 
κίνδυνοι, αλλά στην περίπτωση 
του σεξ δίχως προφυλάξεις είναι 
ζωτικό. Υπερβολικά πολλοί φίλοι 
μας έχουν πεθάνει καθ’ οδόν 
ώστε να έχουμε την πολυτέλεια 
να αγνοούμε το μάθημά μας. Ενώ 
εκείνες οι διαφημίσεις του ’80 
που μας προειδοποιούσαν να μην 
πεθάνουμε από άγνοια μπορεί να 
ήταν τρομοκρατία του χειρίστου 
είδους, η άγνοια δεν θα έπρεπε 
να είναι χαρακτηριστικό μας δύο 
δεκαετίες μετά.

Μάκης,

Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι έχεις μολυνθεί με τον 

HIV και θα είσαι για πάντα HIV θετικός. Παρόλο που οι 

θεραπείες μπορούν να επιμηκύνουν τη ζωή σου θα έχεις 

πάντα την ικανότητα να μεταδίδεις τον ιό.



FUCK
A I D S1/12

LOVE CIRCUS 19 :00-21:00 ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ηµιουργία  κορδέλας στο κέντρο 
της πλατείας Αριστοτέλους, φιλιά και free hugs. Εντυποδιανοµή, ενηµέρωση και δωρεάν 
προφυλακτικά.

2/12
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HIV:
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ
Οµιλητές: Ιωάννα Ρόκκου (PRAKSIS) “Testing Rapidly Men Having Sex with Men”, Παναγιώτης ∆αµάσκος (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
“Η κατασκευή του στίγµατος στην περίπτωση του aids: παράγοντες και συνέπειες”, Παναγιώτης Βότσης (Κέντρο Ζωής) 
“LGBT & Οροθετικότητα”, “HIV και MSM” (Θετική Φωνή)

∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ 20΄ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ PRAKSIS 
2/12, 18:00–00:00, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  
3,4/12,  23:00 – 3:00 ΣΤΟ ENOLA CLUB, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19
5/12, 17:00 – 22:00  ΣΤΑ SEVEN FILM GALLERY, ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ 45 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ (21:00 & 23:00)
MR. INDIA Haobam Paban Kumar, INDIA
SUCCESS STORY [a project on HIV] του  Μάνου Λαλόπουλου

FUCK AIDS PARTY 00:00 @ENOLA, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

∆ΩΡΕΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


