
Συνέντευξη με ανώνυμο 22χρονο ομοφυλόφιλο φοιτητή 

 

Ακόμα και σήμερα στην Κύπρο του 2016, η ομοφυλοφιλία αποτελεί ένα από 

τα πιο έντονα θέματα προς  συζήτηση. Πολλοί είναι αυτοί που αποφεύγουν 

να μιλούν γι’ αυτό το θέμα ενώ άλλοι τόσοι να κάνουν παρέα με έναν 

ομοφυλόφιλο. 

Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μου μιλήσεις, ανώνυμα εννοείται για σένα και 

γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι στη 

Κύπρο.  

Καταρχάς μίλησε μου λίγο για τη ζωή σου και το πότε κατάλαβες ότι 

είσαι ομοφυλόφιλος.  

Ως ομοφυλόφιλος στην Κύπρο, δεν ήταν τόσο εύκολο να το 

συνειδητοποιήσω. Από μικρός ζούσα μια ζωή γεμάτη στερεότυπα, όπου ο 

άντρας ξυπνούσε μια μέρα και «ερωτευόταν» γυναίκα. Έτσι μου είχαν 

μάθει από μικρή ηλικία και έτσι το σεβόμουν. Ως μια μέρα. Ήμουν στο 

στρατό όπου είχα αρχίσει να έχω αμφιβολίες για το τι ήμουν/είμαι. Μέχρι 

το λύκειο συμβιβαζόμουν με το τι μου έμαθαν. Είχα σχέσεις με το 

αντίθετο φύλο. Στο στρατό όμως άρχισα να βλέπω διαφορετικά τον 

κόσμο, όπως έπρεπε. Εάν αυτό είναι φυσιολογικό. Πειραματίστηκα και 

κατάλαβα πως είμαι λάτρης του όμοιου φύλου.  

Υπήρξε bulling από τον κοινωνικό σου περίγυρο;  

Bulling υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο να 

δεχτώ τα σχόλια των bullies μου. Θυμάμαι υπήρχαν νύχτες που έπεφτα 

για ύπνο στα δάκρυα μου. Σιγά σιγά όμως έμαθα να τα αντιμετωπίζω 

όπως έπρεπε. Έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου και ότι κι αν πουν για μένα 

γιατί στο τέλος της ημέρας έχω τον εαυτό μου μόνο για να αγαπώ. 

1. Τα άτομα του οικογενειακού σου κύκλου πως αντέδρασαν; Η μητέρα 

σου, ο πατέρας σου το αποδέχτηκαν;   

Όλοι στην οικογένεια μου το αντιμετώπισαν διαφορετικά. Οι αδελφές μου 

όσο εντάξη και να είναι δεν θέλουν να ακούν λεπτομέρειες για τις σχέσεις 

μου. Η μητέρα μου το πήρε κατάκαρδα και έκλεγε. Αργότερα ήταν εντάξη 

αλλά πιστεύει και αυτή και ο πατέρας μου πως είναι μια φάση που περνώ 



σαν 22χρονος. Ντάξη οι περισσότεροι γονείς έτσι νιώθουν για τα παιδιά 

τους που είναι ομοφυλόφιλα.  

Ποια είναι η γνώμη σου για τα ομοφοβικά σχόλια του Αρχιεπισκόπου 

για τους γκέι. Πρόσφατα στις δηλώσεις του είπε ότι οι γκέι δεν είναι 

φυσιολογικοί, είναι ασεβείς έχουν ξετσιπωθεί κτλ.  

Εγώ πιστεύω πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει βγει ποτέ από το σπίτι του για 

να προσέξει πως οι φυσιολογικοί άνθρωποι οι οποίοι αναφέρει δεν είναι 

και τόσο καλό πρότυπο. Τόσα εγκλήματα γίνονται, τόσοι φόνοι μια 

ολόκληρη κρίση υπάρχει και το μόνο για το οποίο έχει θέση να σχολιάσει 

είναι οι ομοφυλόφιλοι; Είναι αδύναμος για να καταλάβει ότι είμαστε 

φυσιολογικοί. Ήμαστε ακριβός όπως μας έφτιαξε ο Θεός. Είναι ασεβής 

γιατί δεν σέβεται τα αισθήματα κάποιου παιδιού του οποίου λέει πως δεν 

είναι φυσιολογικός. Λέτε και διδάσκετε στις εκκλησίες πως τους 

ομοφυλόφιλους πρέπει να τους θανατώνουν επειδή είναι αυτό που είναι 

και στην εκκλησία σας αυτό είναι αμαρτία. Τι θα σκεφτεί αυτό το παιδί; 

Όταν ένα παιδί γεννιέται χωρίς πόδια και χέρια ισχυρίζεστε πως πρέπει να 

θανατωθεί. Τι θα σκεφτεί αυτό το παιδί; Πριν πείτε αμήν στο σπίτι σας και 

στον τόπο λατρείας σας, σταματήστε και σκεφτείτε ότι ένα αθώο παιδί 

ακούει. Άρα έχεις θυμό μέσα σου για αυτά που είπε ο αρχιεπίσκοπος; 

Φυσικά! 

Εσύ φοβάσαι να εκδηλωθείς; Δηλαδή να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι 

ομοφυλόφιλος; Ντρέπεσαι να δείξεις ότι είσαι γκέι;  

Όχι κατηγορηματικά. Δεν φοβάμαι να εκδηλώσω ότι είμαι ομοφυλόφιλος. 

Δεν έχω να κρύψω κάτι, τίποτε. Αγαπώ τον εαυτό μου και δεν φοβάμαι 

κάποιον που κρίνει γιατί για εμένα ο μόνος κριτής είναι ο Θεός.  

 

Ως ομοφυλόφιλος πως αισθάνεσαι για την κοινωνία μας; Υπάρχουν 

αρκετά άτομα που δεν αποδέχονται την λέξη ομοφυλοφιλία και το 

γεγονός ότι ένα άτομο ενδιαφέρεται για άτομα του ίδιου φύλου.  

Πιστεύω πως πρέπει να ξυπνήσουμε και να κατακτήσουμε δική μας 

ελεύθερη βούληση. Δεν είναι σωστό να κρεμόμαστε από τα χείλη κάποιου 

της εκκλησίας ο οποίος τολμά να προσβάλει ανθρώπους οι οποίοι το μόνο 

που κάνουν είναι να προσπαθούν να τους δεχτεί η κοινωνία. Είμαστε όλοι 



ίδιοι, όλοι όμοιοι, όλοι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν απλά μια ήρεμη 

ζωή.  

 

 

 

 


