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BEST4OLDER LGBTI –Προσωπικές Μαρτυρίες –Δελτίο Τύπου 

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Best4OlderLGBTI –χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένειας της Ε.Ε- ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην εκστρατεία 
προσωπικών μαρτυριών (video), η οποία συνέβαλλε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.  

Κάθε Τετάρτη του Οκτωβρίου, ένα νέο βίντεο δημοσιευόταν στην ιστοσελίδα ή το Facebook 
παρουσιάζοντας μία νέα προσωπική ιστορία. Αντικείμενο της εκστρατείας ήταν η δημιουργία ενός 
εικονικού χώρου, όπου οι φωνές μίας μειονότητας που συχνά υφίσταται διακρίσεις θα μπορούσαν να 
ακουστούν και να διαδοθούν. 

Ας γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές… 

Η εκστρατεία ξεκίνησε με τον Raffaele, ιδιοκτήτη του παλαιότερου βιβλιοπωλείου queer στην καρδιά της 
Μπολόνια, στην Ιταλία. Από την δεκαετία του 70’ όπου μεγάλωνε ως νεαρός ομοφυλόφιλος χωρίς να 
αποκαλύπτει την ταυτότητά του, έως τον γάμο του με τον σύζυγό του Luca, ο Raffaele διηγήθηκε το 
προσωπικό του ταξίδι αυτοαποδοχής. 

Με το δεύτερο βίντεο, ταξιδέψαμε στην Ολλανδία, όπου συναντήσαμε την Marjet και την Ineke: ένα 
ομόφυλο ζευγάρι γυναικών όπου μοιράζονται τη ζωή και την αφοσίωσή τους στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα 
Ολλανδίας μέσω του ακτιβισμού τους με το Roze 50+, έναν από τους πιο σημαντικούς ΛΟΑΤΚΙ 
οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο τρίτο βίντεο, βρισκόμαστε στην Ελλάδα και συναντάμε τον Γρηγόρη, έναν πολιτικό επιστήμονα που 
μένει στην Αθήνα. Ο Γρηγόρης είναι πρώην εκπρόσωπος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Ελλάδα και ένα 
από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα, που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία. Μέσα από τις λέξεις 
του, ταξιδεύουμε πίσω στην εποχή του 80’, όπου από το σκάνδαλο και την δημόσια απειλή φθάνουμε 
στην σημασία του να μιλήσουμε ανοιχτά. 

Με την Mizia, στο τέταρτο βίντεο πήγαμε στην Ιταλία, η οποία μας άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της για 
να μιλήσουμε για την ζωή της ως τρανσέξουαλ. 

Στο τελευταίο βίντεο συναντήσαμε τον Αντώνη και την ιστορία αγάπης με τον σύζυγό του Steve, οι οποίοι 
γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80’ και έκτοτε ζούνε μαζί.  Στην συνέντευξή του, υπογράμμισε 
την σημασία της αποδοχής του ατόμου, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 
φύλου: «Είμαστε το ίδιο, απλά εκφράζουμε τους εαυτούς μας με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος σύμφωνα 
με την κοινωνίας μας χαρακτηρίζει ως μειονότητα, αλλά δεν υπάρχει καμία διαφορά.» 

Η εκστρατεία προωθήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστοσελίδων του εταίρων του 
Best4Older LGBTI, αγγίζοντας εκατοντάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη! 

Μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα βίντεο εδώ. 

Θες να ενημερώνεσαι για το BEST4Older LGBTI; Καταχώρησε το mail σου ή ακολούθησε μας στο 
Facebook.   

Εάν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψου την ιστοσελίδα: www.best4older-lgbti.org   

 
 

https://www.best4older-lgbti.org/
https://www.best4older-lgbti.org/best4olderlgbti-testimonial-videos2.html
https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
https://youtu.be/fK32ZBc7YJU
https://youtu.be/fK32ZBc7YJU
https://www.youtube.com/watch?v=BSzXMXcaJeU
https://youtu.be/qQHO9UUmsRw
https://www.youtube.com/watch?v=Noi3YUnnZEs&feature=youtu.be
https://www.best4older-lgbti.org/best4olderlgbti-testimonial-videos2.html
https://www.best4older-lgbti.org/contact.html
https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
http://www.best4older-lgbti.org/
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο Best4OlderLGBTI, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο να καταπολεμήσει τις διακρίσεις σε βάρος 
ηλικιωμένων λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης και 
χαρακτηριστικών φύλου. Απώτερος σκοπός του είναι να προωθήσει τα δικαιώματα των μεγαλύτερων σε 
ηλικία (ΛΟΑΤΙ) ατόμων, µέσω της ευαισθητοποίησης ποικίλων ομάδων-στόχου, και να συμβάλει στη 
διαμόρφωση μίας κοινωνίας περισσότερο ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς. Το έργο περιλαμβάνει μία 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης, η οποία θα συμβάλει: (α) στη μείωση των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων υπηρεσιών και επαγγελματιών από τον χώρο της 
υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και (β) στην ενθάρρυνση της καταγγελίας περιστατικών διακριτικής 
μεταχείρισης. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε: https://www.best4older-lgbti.org/  

https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://www.best4older-lgbti.org/
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