
 

Συνέντευξη με Μάριο Φρίξου (Συγγραφέας ,Εκπαιδευτικός και  

Αρθρογράφος) 

 

1. Μέσα από συνέντευξη σας, φάνηκε πως η εφηβική σας ηλικία ήταν δύσκολη. 

Γιατί; Υπήρξε bullying από τον κοινωνικό σας περίγυρο; 

 

Δυστυχώς ένας ομοφυλόφιλος έφηβος που είναι γεμάτος όνειρα για το μέλλον, 

όπως ο καθένας της ηλικίας του, βρίσκεται αντιμέτωπος –εκτός από τα καθημερινά 

προβλήματα όλων των εφήβων- και με ακόμα ένα σοβαρό. Βιώνει τον εκφοβισμό, 

την απόρριψη και τον χλευασμό από άλλους συνομηλίκους του, ένεκα της φύσης 

του. Ακόμα και μεγαλύτερους ηλικιακά. Υπόμενα όλον αυτόν τον κοινωνικό 

στιγματισμό, από συμμαθητές, καθηγητές και άτομα ενήλικα και ανήλικα από την 

ευρύτερη κοινωνία μας. Κοροϊδίες, ειρωνικά σχόλια, λογοπαίγνιο, ακόμα και 

επιθετικές λεκτικές και σωματικές συμπεριφορές.   

 

2.     Γενικότερα, τα άτομα του οικογενειακού σου κύκλου, πως αντέδρασαν; 

 

Υπήρξα εν μέρει τυχερός μπορώ να πω. Η μάνα μου (ο πατέρας μου δεν ζούσε), και 

τα δύο μου ετεροφυλόφιλα αδέλφια (άντρες) αν και από χωριό (Ξυλοφάγου) με 

στήριξαν πολύ. Όταν τους το δήλωσα δεν με απαρνήθηκαν σε καμία περίπτωση. 

Κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να με κατηγορήσουν και να με επηρεάσουν δήθεν 

να αλλάξω να πάρω δηλαδή τον ʺίσιο δρόμοʺ, αλλά η μάνα μου δεν τους το 

επέτρεψε ούτε στιγμή κι έτσι σταμάτησαν να ασχολούνται με το θέμα. Σίγουρα τον 

πρώτο καιρό που της το είπα ευθαρσώς (17 χρονών) απογοητεύτηκε, αλλά με τον 

καιρό συνήθισε και αργότερα το αποδέχτηκε πλήρως, με την έννοια της λέξης.  

 

3. Εσείς και το ταίρι σας είστε το πρώτο ζευγάρι ομοφυλοφίλων που παντρεύτηκε 

στην Κύπρο. Αυτή είναι μια γενναία και σπουδαία απόφαση. Πώς το σχολιάζετε; 

Πώς προέκυψε; Ποιες οι αντιδράσεις από την κοινωνία; 

 

 Κατ’ ακρίβεια είμαστε οι δεύτεροι. Απλά ο δικός μας γάμος δημοσιοποιήθηκε για 

διάφορους λόγους.. Αρχικά, σε μια συνέντευξη που έδωσα σε μια φίλη 



δημοσιογράφο για τα βιβλία μου, ρωτήθηκα και για τον επικείμενο γάμο μου και 

τότε έγινε ο κακός χαμός.. Δεν περιμέναμε αλήθεια τόσο πολύ ντόρο.. Από την 

πλευρά μας τουλάχιστον ήταν ειδικά για κοινωνικούς και ακτιβιστικούς λόγους που 

βγάλαμε στο φως το γάμο μας. Θελήσαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία γενικώς και 

όχι το αντίθετο. Παντρεύτηκα το σύζυγό μου μετά από δική του πρόταση. Είμαστε 

και εφτά χρόνια μαζί. Καιρός ήταν! Το κρεβάτι του καθενός σίγουρα είναι 

προσωπική υπόθεση. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται έξω από αυτό, δηλαδή στην 

κοινωνία. Η κοινωνία γενικώς λογικό ήταν να αντιδράσει. Πολλοί άνθρωποι θετικά 

και πολλοί άνθρωποι αρνητικά. Δεν πτοηθήκαμε όμως. Μια φορά ζει ο άνθρωπος 

και χίλιες στιγμές ελεύθερα, άμα το θέλει πραγματικά. 

 

4.     Ποια η γνώμη σας όσον αφορά τον πρόσφατο ομοφοβικό λόγο του 

Αρχιεπισκόπου; Γενικά, για την όλη θέση του απέναντι στο θέμα των 

ομοφυλοφίλων.  

 

  Ο Αρχιεπίσκοπος δεν εκπροσωπεί μια θρησκεία της Αγάπης. Απέχει έτη φωτός από 

την πραγματική και ουσιώδη αλήθεια. Όταν προσβάλλεις ολάκαιρη φύση του 

άλλου, δεν είσαι δημοκράτης με άποψη, αλλά εξ ορισμού φασίστας. Άλλο είναι το 

να κρίνεις τον άλλον για το αν είναι καλός ή όχι π.χ. στο επάγγελμά του, είναι 

δηλαδή η δημοκρατική άποψή σου και άλλο είναι το να κρίνεις τη φύση του. Δεν 

χωράει στη λογική το δεύτερο. Είναι απαιδευσία αυτό το πράγμα.  

 

5.     Αν σας ρωτήσουν να προσδιορίσετε την ομοφυλοφιλία με λίγα λόγια πως θα το 

ερμηνεύατε; 

 

Ετεροφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία στον έρωτα είναι το ίδιο και το αυτό. Είτε 

ερωτεύεσαι το αντίθετο φύλο είτε ερωτεύεσαι το ίδιο, δεν παύει να είναι έρωτας. 

Αισθήματα ψυχής. Το σεξ είναι άλλο θέμα. Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς 

ταμπέλες. Είσαι άνθρωπος και είναι φυσιολογικό να ερωτεύεσαι έναν άλλον 

άνθρωπο. Φτάνει να μην κάνεις κακό σε απροστάτευτα άτομα κ.α.  

  

6.     Υπάρχουν αρκετά άτομα στην κυπριακή κοινωνία που είναι ομοφυλόφιλοι 

όμως φοβούνται να το αποδεχτούν ή και να το εκδηλώσουν. Τι θα τους προτείνατε; 

   Ο οποιοσδήποτε έχει κάθε δικαίωμα για τους δικούς του λόγους 

(προσωπικούς/οικογενειακούς/επαγγελματικούς) να το κρύψει. Το σέβομαι 



απόλυτα. Φτάνει να μην ταλαιπωρείται ψυχικώς με αυτό. Ο ερωτικός κόσμος του 

ανθρώπου αποτελεί το ήμισυ του παντός, είναι ο εαυτός του. Δεν πρέπει να 

ντρεπόμαστε γι’ αυτό που είμαστε, για τον ίδιο τον εαυτό μας. Όμως.. Δεν 

συμφωνώ σε καμία περίπτωση με όσες και όσους ενώ το κρύβουν χλευάζουν 

αυτούς που το εκδηλώνουν (με αξιοπρεπείς τρόπους βέβαια). Πόσο μάλλον όσες 

και όσους παντρεύονται το αντίθετο φύλο, εν αγνοία πλήρη της/του συζύγου τους.  

 

 

 


