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ικε τον Πάοuλο 

LOVE AFFAIRS 

EKEivOS ε ίναι Γ ερμavόs, γεννπθπ

κε και Ζει στπ Χαϊδελβέργπ. Ο όλ· 

λοs είναι ΒρaΖlλιάνοs, στπ Γερ

μανία δεν είναι πολύ καlρό.Όταν 

τροποποιπθπκε n νομοθεσία, 
όταν δπλαδΓΙ άρχισε να ισχύει ο 

νόμοs Tns «διό βίου συντροφlκό

TnTOS», αποφάσισαννa επισπμο

ποιπσοuν τπ σΧέσπ ΤQUS. Ανέβπ

καν, λοιπόν, τα σκαλιά του λπξιαρ

χείου κοι με κοuμπάροus, αλλά χω

pis παπά, ορκίστπκaνaιώνια πίστπ 

κοι aφοσίωσπ. Βίονανθόσπaρτον. 

ΚΕΙΜΕΝΟ · ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ βΑΙΟΥ 

«Seralegre e melhordo que ser tήste. Κα

λύτεραχαρσύμενοςπαρό λιmημένoς». Τοπα

ραπάνωαπόσπασμοaπόβραζιλιόνικησύνθε

ση μπόοο νόβα ήτον n επll(εφαλίδα της πρό
σκλησης για τηντελετήτπς «διό βΙου συvτρσ

φικότητας»του Γερμανού ξoδtpφoυ μου Aρvτ 

και του Βραζιλιόvoυφίλουτσυ Πάουλο.Χωρίς 

δεύτερη σκέΨη έκλεισα αεροπορικό εισιτήρω 

yιom Γερμανfα. 

Το Δεκέμβρωτου 2000 εΤl1κυρώθηκε από 
την κυβερνηηκή πλεωψηφΙα των Σ00lΟλδη

μοκρατών και Πρασίνωνο νόμOςτtlς «διά βί

ου συνφoφΙKότητας~ (Lebensparιnerschaft) 

και όρχισΕ να εφαρμόζεται από την Ι η Αυ

γούστοu200Ι. Μετη νoμllm κmαΧώρισήτους 

στα ληξιαρχεία τα ομόφυλο ζευγ6ρια σντρών 

και γυναικών αναγνωρίζονται ολικό ως συγ

γενικό πρόσωπα και εξισώνονται με τα ετε· 

ρόφυλα ζευγόριο σε πολλοΙΙςτομείς, όπως η 

κληρονομιό, το δικαίωμα πληροφόρηοης, η 

KOινωVΙKι'i και υγεωνoμΙKι'i ασφόλιση, το κοι

νό ειήθετο κ.λπ. Οι αλλοδαποί σΙΙνφοφοl Γερ

μανών υπηκόων αποκτοΙΙντο δικαίωμα αίτη

σης και χαρήγησης άδειας παραμανής και 

άδειας εργασίας. Αιπό στην περίπτωση του 

Πόουλο ι'iτoν καθοριστικό. 

«ΓνωΡΙOτι'iKαμε μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας GayRomco~ , λέει για mνπροϊ

στορΙο της σχέσηςτουςοΑρντ . «Οι περισσό

τεροι γκέιτπς Ι'ερμανίας έχσυν καταχωριστεί 

σε αιπή Τιινπλατφόρμο που δημιουργήθηκε 
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πριν από 6-7 χρόνω στο Βερολίνο. 'Οιονδιό
βοσα το προφίλ του Πόουλσ. του έγραψα με

ρικό λόγια στο πορτογαλικό. Εκείνος χάρηκε 

πάρα πολύ που κάποιος γράφει στη γλώσσα 

ταυ ΚΟ1 μου οπόναισε αμέσως». 

Από την ορχή της γνωρψίας τους συμφώ

νησαν και οι δύο όη επιθυμούσαν μια σταθε

ρή σχέση. ~ Eίvω πόρα πολύ δύσκολο νο γνω

ρΙσε ις κόποιονπαυ δεν ζητάει απλώς 6λλn μία 

περιπέτεΙCΙ. Στο δικό μου περιβό),λον ελάχι

στοι έχουν σταθερό σύντροφο» . διευκρινίζει 

ο ApVf. Όωντους ανέφερα τη ρήση "ο γόμος 

σκοτώνει ταν έρωτα», ο Πόουλο γέλασε. «Πό

ΥΤΟΤΕ είχα την επιθυμία να παντρευτώ έναν 

άντρα, από μικρός. Έχω ανάγκη απ6πολλή 

αγάπη. ειλικρίνεΙCΙ και αμοιβαία εμπισrοσUνn. 

Δεν με ενδιέφερε ποτέ το εφήμερο. Μεγάλω

σα σε μια καθολική κοινωνία κοι ο γάμος για 

μένα είναι ιερός». Ο Αρντ μου εξήγησε ότι το 

σεξ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους άντρες 

ομοφυλόφιλους. ~O Πόουλοθέλει ναδώσει το 

σήγμα του. Θέλει να δnλωσει ξεκάθαρο ποιος 

είναι και ποια είναι n οικογένειά του». 

Αντίθετα από τον Πάουλο , ο Αρντ δεν φα

νταζότανότι κάπαια ~IέραθαέΨΤOνεσmνπόρ

τα του ληξιαρχε!ου γlΟ να νομιμοποιήσει τη 

σχέση του. 'Oι"ανστηνπoλιηκι'i σκηνή της Γερ

μανιας άΡΧlΟε να συζητείται το θέμα ενός συμ

φώνου συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, θε

ώρησε όη το ζήτημα δεντον αφορά. Δεν ήθε-
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το ΠΙΟ ΜΕΓΑ.λΟ 

2ΑΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΠ 

ΤI $ βέρα οΑρντιι;οlο 

Πάουλο Τ1$ ΟΥόΡΟQ"ον 
mv τελεο.ποίο Ο"Τ1Υμή 
(π';'νωορlοτιρ';') . Τπν 

εnομtvn~ο οnόΥtuμα 

nΡΟQ"ήλθον Ο"ΤΟ 

λnξtαρχείοm$ 

ΧαϊδελβέΡΥΠ$ (π';'νω 
δtξι.;,). Ο Υ';'μοι έγινε 

crm μεγάλπ αίθουσα 
τελετών ιιι;eπω 

αριατ~ράl:Oλα έγlναν 

σύμφωναμl Τ1Ι 

παραδάαιιι, οιι;άμα 
ιι;οl Π τελεroυρylιι;ή 

ιι;οπήmιγομήλιαι 

τούρται (ιι;eπω δ εξtά). 

λε να μιμηθεί τα ετερόφυλα ζευγάρια. Αργότερα, βλέπΟΥt:Oς κάποιους 

άνφες να κάνουν αυτό το βήμα, ά)J,αξε άποψη. «Είναι η μόνη δυνα

τότητα γlΟ εμάς να ζήσουμε εδώ μαζί. Ο Πάαυλο, ως Bρaζιλιάνoς, δεν 

έχε ι τη δυνατότητα να ανανεώσει τη βίζα του έπε ιτα από ένα Χρόνο 

παρομονήςστη Γερμανία. Θα μπαροίίσε να ξανάρθει μονάχα γlΟ τρεις 

μήνες ως τουρίστας. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να ζήσω μόνιμο 

στη Βραζιλlο ... 

Ικπνέs από ένα γάμα 

Ι'ώτησα τον Πάουλοπώς θα αντιδρούσαν η οικογένε ιό του και οι φl

λοι του στη Βραζιλία ονΠΟΡσυσίαζε τον Αρντ ως σύζυγό του. «Οι ηε

ρισσότεροι θα με κοlταζαν παράξενα. Να φανωστείς, η μητέρα μου 

με έδιωξε από το OlliTi ότονέμαθε άτι είμοι γκέι. Ήμουν 17 χρόνων. 
Στη χώρα μου το πρόγματο είναι δύσκολο, ιδlως στις νοτιοανατολικές 

επαΡΧίες, απ' όπου κατάγομαΙ. Ως γκέ ι , χωρίς να κρύβομαι, μπορού

σα να ζήσω μόνο στο Σάο Πάολο». 

Απόγευμα . ΤΟ ζευγάριέηρεπε νο αγοράσει βέρες. Οι πωλήτριες του 

χρυοοχοεΙου, βλέποντος ότι οι δύο άντρες ήταν λlγο κουμπωμένοι, 

τους ρωτησαν αν επιθυμούσαν «δαχτυλίδια φιλίας» και τους εξUΠη

ρέτησανμεμεγάλη υπομονή. Έπεηο απόαΡKεrή ώρα, τοζευΥάριεπέ

λεξε δύσ λιτά οσημένια δοΧΤυλΙδιο. 

ΤοεπόμενοπρωΙ συναντηθήκαμε όλοι οι καλεσμένοι στις 12:ΟΟτο με

σημέρι στο διψαρχεΙο. Οι περισσότεροι είχαν ψτάσει από διάφορα μέ

ρη της Γερμανίας ειδικά για την ημέρα αυτή. Ο Πάουλο έκλαιγε οπό 

συγκίνηο η. ~θα αΠΟI..ϊήοω μια νέο οικογένεια» , έλΕγε βλέnOντOςΤOυς 

φΙλους κω συΥΥενεΙς τού Αρντ για πρωτιι φορό. Ο κάθε γομπρός ε[χε 

τον κουμπόροτου. Ο Πόουλοτσν Μπέρνχαρντ, ΓερμαVΌφ!λOτoυ, ηου 

!l Υuνaiκaτσu tiv01 Βραζιλιάνο. ΟΑρνττον ΙΡOVΌφίλoτoυ Ρέζο, που 
ζει χρόνω στη ΓερμανΙο και ε[ναι ποντρεμένος με ΤοέΧο. 

Α νεβιiKOμε οτονπρωτο όροφο TOU διιμορχε lου, dnou στεγάζεται το 



ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΕΣ Για πολλά Ζευγάρια ο γάμΟ5 OημCΙίνει πιν επιaφρι:'ιΥΙΟΠ μια , βαθιά$ α ... ίσπι, γι ' Otrιό ατnν τκλετή roν γιορτάΖουν μι αύμβολα τρυφερόπιτοι, 

άπωι ΟΙ Kaρδoίιλaι που σπμOTOδόmO'CΙν πιν ένωοη "ο, τΟυ Aρvτ με ΤΟν Πάουλο . 

ληξιαρχεΙο. ΤΟ ζEuydPI μαζ! με τοuς κοuμπά

ρους μπήκε σε ένα γραφείο για να oUΖnmθotiν 

οι τελεuταΙες λεmομέρειες και νο υπογρα

φούντο τελευταΙα χαρτιά. ITonλEupόTou Πά

οuλο βρισκόταν η διερμηνέας του ληξιορχεΙ

ounoUTou To μετέφραζε όλο στα πορτογαλι
κά. Μου εκμυστηpεύlηKε ότι για εκε ίνη ήταν 

η πΡώτπ φορό που εΙχε «πελότες» Μο άνrpες 

και ότι χρειάστηκε λΙγο παροπάνω προετοι

μαοΙο επειδή τα κείμενα ι'iταν κόπως διαφο

ρετικό απ' ό,τι στο γάμΟεΊεροφυλ6φιλων.ΛΙ

γο αργότερα μπήκομε σε μία αηότις ΤΊΙΟ ωραΙ

ες αΙθουσες τελετών Τ10λπικων γόμων της 

Γερμανίας. Η διακόσμηση κοι η θολωτή ορο

φή που στηρΙζετοι σε μαρμάρινες κολόνες 

προοέδιδανπομπώδη ατμόσφαιρα στο χώρο. 

Μια υπέροχη οικογένεια 

Η διεUΘΎντριατoυ λnξωΡXEίOυ μάς χαιρέτισε 

φιλικό και Koθισμένn σε μια EvnmωolOKnOKQ

λισrι'i καρέκλα απήγγειλε δυο ποιήματα με θέ

μα τον έρωτα. Στην εγκάρδω ομιλία που επα

κολούθησε είπε μεταξύ άλλων όη n αγάπη 
ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εκδπλωνεται συ

Υl\θως με μικρές πράξεις, γω παρ6δειγμα. με 

την προσφορά ενός λουλουδιού, και ότι ένα 

ζευγάρι μοφάζεταl την αγάηη αιπι'i στην κο

θημερινή του ζωή. Ύ σrερα παρακάλεσε όλους 

τoυςπαpευpιoK6μενoUς να σηκωθούν και ρώ

τηοετο ζεvγόρι αν δέχεται για άντρα του τον 

Ο νόμοsμάs 
ιαοσταθμ,ίΖει 
με τα υπολοιπα 
Ζευγάρια 
KOΙOUΤό 
αποκαθιστά 
mv αξιοπρέπειά 
μαs, μαs 

αναγνωρίΖει 
δικαιώματα 
καιοδπγεί 
αmν απάλειψη 
μαKρ~xρόνιων 
διακρισεων. 
Η αγάπη αξίΖει 
το σεβασμό 
όλων 

σύνrροφότοu. Οι Suo νεόνuμφοl σπάνmoσν θετικό, φ6ρεοαν τις βέ

ρες και φιλήθηκαν. 

Ο Aρνr και ο ndouλo δέxτnKανης εuχές των συγγενών και φίλων, 

οι οποlοl έβγαλανπολλές φωτογραφΙες. Δεν ήταν οι μόνοι Πάρα πολ

λοΙ τοuρίστες nou βρtθηKαν εκείνο το μεοημέρl στο Kένrρo της Χαϊ

δελβέργης απαθανόTlσαντο ζευΥάρl καθώς δlέοχlζε χέρι-χέρι τον κε

νφlκό πεζόδρομο της πόλης για να πάει στην aieouoa εκδηλώσεων 
nou είχε νοικ ιαστεΙ για τη γιορτή. Εκεί μας περίμενε ήδη η τριώροφη 

γαμήλια τούρτα , επιθυμiατου Πάουλο. ΤΟ οοκ ήταν όμως μεγάλο μό

λις την αντικρίσαμε. Α νr! γlO «Aρνr και Π άουλο» ο ζαχαροπλάστης εΙ

χε γράψε ι πάνω στηντοuρτα ~Aρντ κοι Πόοuλα» και ανrί να την αφή

σε ι χωρlς στολιομό, όπως ε[Χε ζητηθεΙ ε[Χε τοποθετήσει στην κορυ

φήτης μια ΝUφη και έναν γαμπρό. ΊΌ όνομα διορθώθηκε αμέοως από 

μια φίλη ζωγράφο και στΙI θέση τουπλαστlκοuστολιδιοu έβαλε οΠό

οuλο Μο όμορφοuς πλαστl κοuς Υομπροuς, τους οποlους ε[χε αγορά

οει απότοΔιαδΙκτυο. "ΕΙναι αναμενόμενο κάποιοι να μην μποροuν 

ακόμα να χωνέψοuν ότι πλέον νομιμοποιούνται οι οχέοεlς μεταξύ αν

θρώπων TOU iSιou φύλοu» . μου λέει ο Aρνr. «Ακόμα και για μένα αυτό 

μοιάζει με κβαντικό όλμα. Ποιος θα μπορούοε νcι το διανοηθεΙπριν 

από 40 Χρόνια: Ο νόμος μός ιοοοταθμΙζεl με τα ιmόλolπα ζευγόρια και 
αυτό αποκαθιστά την αξιαπρέπειό μας, μας αναγνωρΙζε l δικαιώματα 

και οδηγεί στην απόλε ιψη μακροχρόνιων διακρiσεων. Αυτό nou τόνι
σε η διεUΘύνrρια TOU ληξιαρχείου στην ομιλio της εl\'Οl πάρα πoΛU οη
μανrlKό: η αγάπη αξΙζει το σεβασμό όλων» . 

Η γιορτή συνεχiστηκεέωςτα μεσόνu",o με ένονωραίο μπουφέ, μια 

βόλτα στην πόλη, πολύ κραοl, μοuσlκή και χορό. Μερικοί φίλοι απήγ. 

γειλανποιήματα και άλλοι έπαιξαν ένα μικρό σκετς. Ήταν μια όμορφη, 

ζωνrανή συνάνrηση και όλοι οι καλεσμένοι ευχαριστήθrlκανποu μοι 

ράστηκαν με τον Aρνr και τον Πόοuλο τη σημανnKή αυτή στιγμή της 

ζωήςτοuς . • 
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