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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  
 
Σκοπός του µικρού γραπτού απολογισµού του Προγράµµατος «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου» είναι:  
 

-‐ Η σύντοµη αναφορά στα κύρια σηµεία δράσης κατά την διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος.  

-‐ Η καταγραφή ενός συνοπτικού καταλόγου µε όλους τους διαδικτυακούς συνδέσµους που 
αφορούν το πρόγραµµα.  

-‐ Η µελλοντική χρήση του σαν οδηγός για την υλοποίηση παρόµοιων προγραµµάτων από 
οµάδες (θεσµικές ή µη) για την διεκδίκηση δικαιωµάτων αναφορικά µε την LGBTQ ατζέντα, 
αλλά και ευρύτερα σχετικά µε δικαιώµατα άλλων µειονοτικών ή καταπιεσµένων θεσµικά 
οµάδων.  

 

1.	   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	  ΤΟΥ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	  
 
H καµπάνια «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου» πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή τις ευρωεκλογές και τις 
δηµοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014, µε στόχο την ενθάρρυνση των LGBTQ ψηφοφόρων, ιδιαιτέρα 
των νέων, προκειµένου να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους ψηφίζοντας συνειδητά σε σχέση µ ‘αυτά. 
 
Το πρόγραµµα «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου» ήταν κοµµατικά ουδέτερο, και δεν στήριξε κανένα 
πολιτικό κόµµα. Υλοποιήθηκε από το Athens Pride και την Colour Youth – Kοινότητα LGBTQ Νέων 
Αθήνας, στα πλαίσια του Open Society Initiative for Europe. 
 
Επιµέρους στόχοι του προγράµµατος υπήρξαν:  
 
1. H ενδυνάµωση των LGBTQ ατόµων, κυρίως των νέων, προκειµένου να κινητοποιηθούν για την 
διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, και τελικά να ψηφίσουν πολιτικά κόµµατα και υποψήφια άτοµα που 
είναι υποστηρικτικά προς τα δικαιώµατα αυτά. 
 

• Αναγνώριση του επιπέδου γνώσης των LGBTQ δικαιωµάτων ανάµεσα τους, όπως και την 
σειρά προτεραιότητας µεταξύ των δικαιωµάτων που δεν έχουν κατοχυρωθεί, αλλά θα ήθελε η 
κοινότητα να απολαµβάνει. 

• Ενηµέρωση των ψηφοφόρων, κυρίως των LGBTQ ατόµων, σχετικά µε τα LGBTQ δικαιώµατα 
στην Ελλάδα, τόσο για τα ήδη κατοχυρωµένα όσο και για τα µη κατοχυρωµένα, τα οποία 
ωστόσο εντοπίζονται σε άλλα Κράτη–Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. σύµφωνο 
συµβίωσης, ισότιµοι γάµοι κλπ.).  

• Ενηµέρωση των LGBTQ ψηφοφόρων αναφορικά µε τις θέσεις των πολιτικών κοµµάτων και των 
υποψήφιων σχετικά µε την LGBTQ ατζέντα πολιτικών δικαιωµάτων, κυρίως για τα δικαιώµατα 
που η ίδια η LGBTQ κοινότητα τοποθετεί σε προτεραιότητα. 

 
2. Η άσκηση πολιτικής πίεσης σε κόµµατα και υποψήφια άτοµα για την αναγνώριση της LGBTQ 
κοινότητας και την διαχείριση των αντίστοιχων ζητηµάτων που ανακύπτουν, µε την ταυτόχρονη 
καταγραφή οµοφοβικών και τρανσφοβικών δηλώσεων από δηµόσια και πολιτικά πρόσωπα.  
 

• Καταγραφή και δηµόσια κριτική της οµοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής καθ’ όλη την 
διάρκεια της καµπάνιας. 

• Άσκηση πολιτικής πίεσης σε κόµµατα και υποψήφια άτοµα για την προγραµµατική 
ενσωµάτωση φιλικών θέσεων προς τα LGBTQ ζητήµατα.  

 
3. Ευαισθητοποίηση των ψηφοφόρων ευρύτερα της LGBTQ κοινότητας προκειµένου τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα να γίνουν προτεραιότητα κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 

• Αύξηση της ορατότητας της LGBTQ κοινότητας και των κύριων ζητηµάτων, που αυτή 
αντιµετωπίζει. 
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• Να κινητοποιηθούν  οι νέοι και νέες πέραν της LGBTQ κοινότητας, προκειµένου να 
υποστηρίξουν τα συγκεκριµένα δικαιώµατα αλλά και υποψήφιους/υποψήφιες που έχουν 
δηλώσει υπέρ των δικαιωµάτων αυτών.  

 

2.	   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ	  
 
Ο ηλεκτρονικός ιστότοπος του προγράµµατος www.voteforyourrights.gr δηµιουργήθηκε µε στόχο την 
επικοινωνία των σκοπών και νέων της καµπάνιας, µε τον πιο εύληπτο και εύχρηστο τρόπο για τον 
επισκέπτη/την επισκέπτρια της ιστοσελίδας.  
 
Συγκεκριµένα οι κατηγορίες που περιλαµβάνει η ιστοσελίδα του «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου» είναι 
οι παρακάτω :  

 
-‐ Αρχική Σελίδα 
Παρουσίαση των νέων σε slideshow και αναγραφή των τµηµάτων της ιστοσελίδας.  
 

 

 
 

 
-‐ Μάθε για εµάς 
Σ’αυτή την ενότητα υπάρχει σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος και των επιµέρους στόχων του 
καθώς και των οργανώσεων που το υλοποιούν.  

 
-‐ Ανακοινώσεις  
Αυτή η ενότητα αποτέλεσε τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας των νέων και εξελίξεων του προγράµµατος, 
κατά την διάρκεια υλοποίησης του. Εδώ υπάρχουν συγκεντρωµένα τα Δελτία Τύπου, καθώς και 
οποιαδήποτε είδηση σχετκή µε την LGBT θεµατική ή/ και την πορεία του προγράµµατος.  

 
-‐ Media Gallery 
Σ’ αυτή την ενότητα βρίσκεται συγκεντρωµένο όλο το οπτικοακουστικό υλικό επικοινωνίας της 
καµπάνιας, όπως η αφίσα του προγράµµατος, φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του προγράµµατος και 
τα βίντεο που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του.   

 
-‐ Χρήσιµα Links  
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται χρήσιµοι ηλεκτρονικοί ιστότοποι, για την καλύτερη και πληρέστερη 
ενηµέρωση του χρήστη/χρήστριας αναφορικά µε τις Ευρωεκλογές 2014 και τα LGBT ζητήµατα, την 
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λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διακοµµατικών επιτροπών του, αλλά και την επιλογή 
υποψήφιου/ας µέσω πλατφόρµας προσοµοίωσης ψηφοφορίας. 
 
-‐ Επικοινωνία 
Η ενότητα αυτή προσφέρει την ηλεκτρονική φόρµα επικοινωνίας µε το πρόγραµµα καθώς και τα 
στοιχεία της Υπεύθυνης Προγράµµατος. 
 
-‐ Εκλογές 2014  
Η ενότητα αυτή προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες αναφορικά µε τις Ευρωεκλογές 2014, όπως 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής,τρόπος ψηφοφορίας και δικαίωµα εκλογικής ψήφου. 

 
-‐ Γιατί να Ψηφίσω  
Η συγκεκριµένη ενότητα παραθέτει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντικό να ψηφίσει ένα άτοµο 
τόσο στις Ευρωεκλογές όσο και στις Δηµοτικές εκλογές. 

 
-‐ LGBTQ Δικαιώµατα στην Ελλάδα 
Με αφετηρία την περιγραφή του χάρτη της ILGA-Europe για τα LGBT δικαιώµατα και την θέση της 
Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συγκεκριµένη ενότητα καταλήγει στο ποια δικαιώµατα καλύπτονται 
για τα LGBT άτοµα στην χώρα µας και ποιά όχι.   

 
-‐ Τι ψήφισαν – Τι δεσµεύτηκαν  
Στην συγκεκριµένη ενότητα αναφέρονται επιγραµµατικά κάποιες ψηφοφορίες – κλειδιά του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά µε τα LGBT ζητήµατα και ποιοί/ποιές έλληνες/ελληνίδες 
ευρωβουλευτές/τριες συµµετείχαν, καθώς και τι ψήφισαν. Επιπλέον και µε την βοήθεια 
σχεδιαγράµµατος παρουσιάζεται πόσα και ποιά άτοµα – υποψήφια για τις Ευρωεκλογές 2014, 
υπέγραψαν την Δέσµευση για τα LGBT Δικαιώµατα. 

 
-‐ Δηλώσεις  

H κατηγορία «Δηλώσεις» αφορά τις σχετικές µε τα LGBT ζητήµατα δηλώσεις πολιτικών και δηµόσιων 
προσώπων εν γένει. Ο διαχωρισµός της συγκεκριµένης κατηγορίας έγινε στις δύο υποενότητες 
«Πολιτικοί» και «Δηµόσια Πρόσωπα», προκειµένου να καλυφθεί όλο το φάσµα δηλώσεων που 
µπορούσαν να προκύψουν κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και για λόγους πλήρους κατανόησης 
της πηγής από την οποία τα σχόλια αυτά προέρχονταν. 
 

3.	   ΜΕΣΑ	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	  ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	  (SOCIAL	  MEDIΑ)	  
 
Για την εκπόνηση της καµπάνιας σηµαντικό ρόλο έπαιξε η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(social media). Δηµιουργήθηκαν οι εξής λογαριασµοί: 

• Facebook (www.facebook.com/VOTEforYOURRights) 
• Twitter (www.twitter.com/v4yr2014) 
• YouTube (www.youtube.com/channel/UC2vfz2jeqmz9ZUC38ROnAzg), που χρησιµοποιήθηκε 

σαν µέσο δηµοσιοποίησης των τριών βίντεο που γυρίστηκαν κατά την διάρκεια του 
προγράµµατος, καθώς και της εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε µε την συµµετοχή 
υποψήφιων Ευρωβουλευτών 

 
Σηµαντικά αλλά όχι και πρωτόγνωρα συµπεράσµατα σχετικά µε την χρήση τους είναι τα εξής: (α) η 
πληρωµένη προώθηση στο Facebook ήταν κάτι που απέδωσε τα µέγιστα (β) παρατηρήθηκε από την 
αντίστοιχη οµάδα εθελοντών/εθελοντριών ότι µετά από ένα σηµείο η χρήση του Twitter ήταν δίχως 
αποτέλεσµα, κυρίως επειδή πρόκειται για µέσο το οποίο είναι όχι και τόσο σύνηθες στην χρήση στην 
Ελλάδα.  
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4.	   ΒΙΝΤΕΟ	  
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος γυρίστηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν τρία βίντεο αναφορικά µε την LGBT 
πολιτική ατζέντα.  
 
Συγκεκριµένα τα βίντεο καλύπτουν επιγραµµατικά τις εξής θεµατικές: 
 
1. Τα LGBT δικαιώµατα στην Ελλάδα: Εισαγωγή στην συγκεκριµένη κατηγορία πολιτικών 
δικαιωµάτων. 
 
2. Τα LGBT δικαιώµατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τι πράττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προς αυτή την κατεύθυνση και µε ποιόν τρόπο πραγµατοποιείται η προώθηση των LGBT 
δικαιωµάτων. 
 
3. Βιντεοσκόπηση των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
οµοφοβίας και τρνασφοβίας (IDAHOT): Βίντεο µε τους εθελοντές και τις εθελόντριες που 
συµµετείχαν στην δράση δρόµου για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της οµοφοβίας και τρανσφοβίας. 
 
Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιµα στο κανάλι του YouTube του προγράµµατος 
(https://www.youtube.com/channel/UC2vfz2jeqmz9ZUC38ROnAzg). 
 
Η λογική πάνω στην οποία χτίστηκαν όχι µόνο τα βίντεο, αλλά και η σειρά µε την οποία γυρίστηκαν και 
δηµοσιοποιηθηκαν, ήταν η απλή επεξήγηση της έννοιας των LGBT δικαιωµάτων καθώς και της 
κατάστασης που επικρατεί στην χώρα µας, κυρίως µέσω εργαλείων όπως είναι το animation και τα 
γραφιστικά. Η επιλογή των δικαιωµάτων τα οποία αναλύονται στα δύο πρώτα βίντεο, και κυρίως στο 
πρώτο, έγινε µετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της έρευνας στις τάσεις ψήφου της LGBT 
κοινότητας. Η επιλογή έγινε βάσει των απαντήσεων που δώθηκαν από τους συµµετέχοντες και τις 
συµµετέχουσες στις ερωτήσεις για τις γνώσεις τους σχετικά µε τα LGBT δικαιώµατα. 
 
Κάθε ένα από τα βίντεο αποτέλεσε και προποµπό ή υλικό για κάποια από τις εξωτερικές δράσεις της 
καµπάνιας. Παραδείγµατος χάρην το πρώτο βίντεο, το οποίο αφορά στα LGBT δικαιώµατα στην 
Ελλάδα, προωθήθηκε λίγο πριν την κύρια εκδήλωση του «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου», ενώ το 
τελευταίο αποτέλεσε σύνθεση στιγµιότυπων της εξωτερικής δράσης – street action του προγράµµατος.  

5.	   ΑΣΚΗΣΗ	  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	  ΠΙΕΣΗΣ	  (LOBBYING)	  
 
Αναπόσπαστο και κύριο κοµµάτι της καµπάνιας αποτέλεσε η άσκηση πολιτικής πίεσης σε υποψήφιους 
και υποψήφιες για τις Ευρωεκλογές 2014, προκειµένου να επιτευχθεί η στήριξη της LGBT ατζέντας 
πολιτικών δικαιωµάτων.  
 
Η άσκηση πολιτικής πίεσης (lobbying) δοµήθηκε µε πυρήνα την «Δέσµευση για τα LGBTΙ 
δικαιώµατα», όπως αυτή σχεδιάστηκε και επικοινωνήθηκε από την ILGA-Europe. Επιπλέον και 
προκειµένου να γίνει µια εναρµόνιση του προγράµµατος µε τα ελληνικά δεδοµένα, δηµιουργήθηκε 
επιπλέον υλικό, το οποίο στόχο είχε να ενηµερώσει τους υποψήφιους και τις υποψήφιες γιατί πρέπει να 
στηρίξουν την συγκεκριµένη ατζέντα πολιτικών δικαιωµάτων.  
 
Την Δέσµευση στα ελληνικά όπως στάλθηκε στα υποψήφια άτοµα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 
µπορείτε να βρείτε παρακάτω στο Παράρτηµα στο τέλος αυτού του απολογισµού. 
 
Το υλικό στάλθηκε σε συνεργασία µε την καµπάνια «Όχι µίσος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας για το 2014» που συντονίστηκε από τις οργανώσεις ΟΛΚΕ και  Αντιγόνη. 
 
Η δέσµευση στάλθηκε σε όλα τα άτοµα που διατέλεσαν Ευρωβουλευτές κατά την περίοδο 2009–2014 
ενώ απευθύνθηκε και σε όλα τα κόµµατα-σχηµατισµούς που βρίσκονται µέσα στο δηµοκρατικό φάσµα 
και τις καταστατικές αρχές και αξίες που πρεσβεύουν οι διοργανώτριες οµάδες Colour Youth και Athens 
Pride.  
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Η δέσµευση στάλθηκε συνολικά σε 95 υποψήφιους/ες αριθµός διόλου ευκαταφρόνητος δεδοµένου του 
ότι πολλοί/πολλές εκ των οποίων βρέθηκαν για πρώτη φορά στην πολιτική σκηνή και εποµένως δεν 
υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας µαζί τους, ενώ πολλά από τα ίδια τα κόµµατα και τους σχηµατισµούς 
ήταν νεόδµητα.  
 
Παρόλο που οι πολιτικοί εκλέγονται από τον λαό, τον εκπροσωπούν και λογοδοτούν σε αυτόν, 
γενικότερα η επικοινωνία µε υποψήφιους δυστυχώς δεν ήταν πάντα εύκολη καθώς πολύ λίγα κόµµατα 
δηµοσίευσαν στοιχεία επικοινωνίας, και πιο αποτελεσµατικός τρόπος επικοινωνίας αποδείχθηκαν οι 
προσωπικές επαφές. 
 
Αναλυτικά τα κόµµατα στα οποία στάλθηκε η Δέσµευση είναι τα εξής:  
 
ΕΛΙΑ  
Νέα Δηµοκρατία  
Το Ποτάµι  
Γέφυρες  
Οικολόγοι Πράσινοι 
Πράσινοι – Αλληλεγγύη, Δηµιουργία, Οικολογία 
ΔΗΜΑΡ  
ΣΥΡΙΖΑ 
 
Ακολουθεί το υλικό στο σύνολο του, όπως στάλθηκε στα υποψήφια άτοµα 
http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/Letter_sample_GR.pdf 
 
Μέχρι και την ηµέρα των Ευρωεκλογών την Δέσµεση είχαν υπογράψει συνολικά 41 υποψήφιοι 
και υποψήφιες. Η αναλυτική λίστα των υποψηφίων που υπέγραψαν είναι διαθέσιµη εδώ: 
http://voteforyourrights.gr/?page_id=29. Στο παρακάτω γράφηµα φαίνονται τα κόµµατα από τα οποία 
προέρχονται οι υποψήφιοι και υποψήφιες Ευρωβουλευτές που υπέγραψαν την Δέσµευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.	   MONITORING	  ΟΜΟΦΟΒΙΚΩΝ	  &	  ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΚΩΝ	  ΔΗΛΩΣΕΩΝ	  
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, όπως σχεδιάστηκε – κατατέθηκε και υλοποιήθηκε, αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα και για πρώτη φορά η καταγραφή οµοφοβικών και τρανσφοβικών σχολίων, όπως αυτά 
εκφράστηκαν από πολιτικά και δηµόσια πρόσωπα. Εν τούτοις κατάγραφηκαν και δηλώσεις µε θετικό 
περιεχόµενο προς τα LGBT δικαιώµατα. 
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Η καταγραφή των δηλώσεων, όπως θα αναφερθούν παρακάτω επιγραµµατικά, έγινε από µέλη της 
αντίστοιχης οµάδας εθελοντών και εθελοντριών, η οποία και χρησιµοποίησε συγκεκριµένο πρότυπο 
σχέδιο καταγραφής (template) για την πληρέστερη και πιο αποτελεσµατική καταγραφή των δηλώσεων.  
 
Συγκεκριµένα οι δηλώσεις διαχωρίστηκαν σ’αυτές (α) πολιτικών προσώπων και (β) δηµόσιων 
προσώπων.  
 
Οι δηλώσεις επιγραµµατικά είναι οι παρακάτω:  
 
15/5/14 – Η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου 
11/5/14 – Βόσσου και Σαββιδάκης - Τραγουδιστές 
14/4/14 – Καπερνάρος, Βαλλιανάτος και Κωσταντίνου - Υποψήφιοι Δήµαρχοι Αθήνας 
15/4/14 – Σταύρος Τσακυράκης - Υποψήφιος Ευρωβουλευτής µε το "Ποτάµι" και καθ. Συνταγµατικού 
Δικαίου 
14/4/14 – Ηλίας Παναγιώταρος - Βουλευτής της Χρυσής Αυγής και Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής 
10/4/14 – Χαράλαµπος Αθανασίου - Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
7/4/14 – Χαϊκάλης, Γιαννακάκη και Τζήµερος - Υποψήφιοι Περιφερειάρχες Αττικής 
23/2/14 – Αλέξης Τσίπρας - Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
5/3/14 – Δήµος Βερύκιος - Δηµοσιογράφος 
8/1/14 – Βασίλης Μιχαλολιάκος - Δήµαρχος Πειραιά 
27/11/13 – Σεραφείµ - Μητροπολίτης Πειραιώς 
 
Τις δηλώσεις αναλυτικά καθώς και τις πηγές τους θα βρείτε στο Παράρτηµα. 
 

7.	   ΕΡΕΥΝΑ	  ΣΤΙΣ	  ΤΑΣΕΙΣ	  ΨΗΦΟΥ	  ΤΗΣ	  LGBTQ	  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	  
 
Η έρευνα στις τάσεις ψήφου της LGBTQ κοινότητας εκπονήθηκε σε δύο στάδια, πριν και µετά τις 
εκλογές.  
 

Α.	  Προεκλογικό	  στάδιο	  	  
 
Το ερωτηµατολόγιο του πρώτου σταδίου συµπλήρωσαν πάνω από 500 άτοµα, ενώ στόχοι ήταν να 
αναδειχθούν: α) το επίπεδο γνώσεων των LGBTQ ατόµων σχετικά µε τα δικαιώµατα τους β) τα 
δικαιώµατα που θεωρούν προτεραιότητα τα LGBT άτοµα καθώς και ποια πολιτικά κόµµατα θεωρούν 
ότι υποστηρίζουν αυτά τα δικαιώµατα, γ) η πρόθεση ψήφου και τα κύρια κριτήρια για την επιλογή 
υποψήφιου/ας και κόµµατος, και δ) ποσοστά συµµετοχής σε προηγούµενες εκλογές.  
 
Συνοπτικά ακολουθούν κάποια από τα κύρια αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της έρευνας.	  
 
Το 91,9% των συµµετεχόντων πιστεύει ότι τα δικαιώµατα των LGBT ατόµων στην Ελλάδα 
σήµερα εξασφαλίζονται σε µικρό βαθµό ή καθόλου. Παρά τη νοµική κατοχύρωση κάποιων LGBT 
δικαιωµάτων, πρακτικά αυτά παραβιάζονται καθηµερινά τόσο από την πολιτεία όσο και από άλλους 
θεσµικούς φορείς. 
 
Πάνω από 1 στα 3 άτοµα (37,9%) θεωρεί ότι κανένα κόµµα, και κανένας υποψήφιος/α δεν 
υποστηρίζει τα δικαιώµατα που αυτός/η θεωρεί σηµαντικά. Αριστερά και κέντρο-αριστερά κόµµατα 
φαίνεται να θεωρούνται πιο φιλικά προς τα LGBT άτοµα, εν τούτοις έντονη είναι η πεποίθηση ότι ως 
κόµµατα δεν υπερασπίζονται τα δικαιώµατα που είναι σηµαντικά για τα LGBT άτοµα. 
 
Τα LGBT δικαιώµατα αποτελούν σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή υποψήφιου/ας, κόµµατος ή 
συνδυασµού. Τέσσερα στα πέντε άτοµα (81,6%) δεν θα ψήφιζαν κάποιον/α υποψήφιο/α, κόµµα ή 
συνδυασµό που διαφωνεί µαζί τους σχετικά µε τα LGBT δικαιώµατα. 
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Οι LGBT νέοι και νέες θα ψήφιζαν σε γενικές γραµµές κόµµατα τα οποία υποστηρίζουν ή 
τουλάχιστον είναι θετικά προσκείµενα προς τα LGBT δικαιώµατα. Ενώ αυτό είναι θετικό, 
σηµαντικό θα είναι να δούµε τι θα κάνουν τέτοια κόµµατα στην πράξη όταν και εφόσον εκλεγούν. 
 
Τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της έρευνας δηµοσιοποιήθηκαν σε σχετικό άρθρο της 
«Εφηµερίδας των Συντακτών» http://www.efsyn.gr/?p=197060. 
 
Η περίληψη των αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου της έρευνας είναι διαθέσιµη στα Ελληνικά εδώ: 
http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/V4YR-Pre-election-summary.pdf 
 

Β.	  Μετεκλογικό	  στάδιο	  
 
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν 379 άτοµα, ενώ σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθούν 
τα κριτήρια ψήφου των ερωτηθέντων σε σχέση µε τις δηµοτικές/περιφερειακές εκλογές & τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014. Επιπλέον, εντοπίστηκε και ο βαθµός στον οποίο το 
πρόγραµµα «Ψήφισε για τα δικαιώµατα σου» συντέλεσε στην ενηµέρωση της LGBT κοινότητας 
αναφορικά µε τα δικαιώµατα της και τις θέσεις των υποψήφιων σε σχέση µ’ αυτά. Τέλος, το µέσω του 
δεύτερου ερωτηµατολογίου έγινε αξιολόγηση του προγράµµατος. 
 
Συνοπτικά ακολουθούν κάποια από τα κύρια αποτελέσµατα του δεύτερου σταδίου της έρευνας. 
 
83,1% (4 στους 5) δήλωσε ότι τα LGBT δικαιώµατα αποτέλεσαν σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή 
κόµµατος / συνδυασµού / υποψηφίων στις Ευρωεκλογές 2014. 
 
Το 44,6% των συµµετεχόντων δηλώνει πως ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο κόµµα ήταν «Το Ποτάµι» µε 
ποσοστό 11,1%, δηλαδή µικρότερο του ποσοστού των συµµετεχόντων που δεν ψήφισαν 
(16,6%).	  Τα υπόλοιπα κόµµατα έλαβαν 5% ή λιγότερο των ψήφων των συµµετεχόντων.  
 
Όπως αναφέρεται και στα αποτελέσµατα του προεκλογικού σταδίου της έρευνας, πολλά από τα 
κόµµατα της αριστεράς και της κεντρό-αριστεράς που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τα LGBT δικαιώµατα 
πρέπει να εκφράσουν εντονότερα και πιο έµπρακτα την υποστήριξή τους, ούτως ώστε µεγαλύτερο 
µέρος των LGBT  ψηφοφόρων να πεισθούν πως τα κόµµατα αυτά αποτελούν συµµάχους στον αγώνα 
τους για ισότητα και ισοτιµία. 
 
Μεταξύ άλλων, σκοπός του προγράµµατος αποτέλεσε και η ενηµέρωση των LGBTQ νέων σχετικά µε 
τα δικαιώµατά τους. Στο µετεκλογικό στάδιο παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο γνώσης των 
συµµετεχόντων αναφορικά µε κάποια δικαιώµατα.. Για παράδειγµα το 73,1% επέλεξε την ορθή 
απάντηση στην ερώτηση «Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία στην Ελλάδα, τα τρανς άτοµα έχουν το 
δικαίωµα αλλαγής των επίσηµων εγγράφων ταυτότητας τους;», ποσοστό 7,7% µεγαλύτερο σε 
σχέση µε το πρώτο ερωτηµατολόγιο.  
 
Το 50,9% των συµµετεχόντων δήλωσε πως το πρόγραµµα επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την απόφασή 
τους σχετικά µε τα κόµµατα και τους υποψήφιους / τις υποψήφιες που ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου 2014. 
 
Το 84,1% θεωρεί πως είναι σηµαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το «Ψήφισε για τα 
δικαιώµατα σου» εν όψει προεκλογικών και εκλογικών περιόδων, αναδεικνύοντας την επιτακτική 
ανάγκη να ασκήται πολιτική πίεση σε σχέση µε τα LGBT δικαιώµατα και σε µελλοντικές εκλογές. 
 
Η περίληψη των αποτελεσµάτων του προεκλογικού σταδίου1 δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014 πριν τις 
Ευρωεκλογές, και τα κύρια αποτελέµσατα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Eσύ θα ψηφίσεις για τα 
δικαιώµατα σου» στις 5 Μαΐου. Η πλήρης έκθεση αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου καθώς και η 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Περίληψη αποτελεσµάτων προεκλογικού σταδίου http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/Pre-election-summary-
EL.pdf 



	  10	  

έκθεση αποτελεσµάτων του µετεκλογικού σταδίου είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του 
προγράµµατος.2,3 

8.	   ΕΚΔΗΛΩΣΗ	   5ΗΣ	  ΜΑΗ	   2014:	   «ΕΣΥ	   ΘΑ	  ΨΗΦΙΣΕΙΣ	   ΓΙΑ	   ΤΑ	   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	  
ΣΟΥ;»	  
 
Κοµβικό σηµείο κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αποτέλεσε η εκδήλωση «Εσύ θα ψηφίσεις για 
τα δικαιώµατα σου;», η οποία συνέδεσε την προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο πολιτικής πίεσης µε την 
αντίστοιχη προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης τόσο της LGBT κοινότητας, όσο και της 
κοινωνίας ευρύτερα, αναφορικά µε τα LGBT δικαιώµατα και την σύνδεση τους µε τις Ευρωεκλογές 
2014. Η εκδήλωση πραγµατοποίηθηκε στον χώρο του ραδιοφωνικού σταθµού «Αθήνα 9,84» στην 
Τεχνόπολις του Δήµου Αθηναίων. 
 
Την συζήτηση παρακολούθησαν µε φυσική παρουσία περί τα 60 άτοµα ενώ µέσω ζωντανής 
διαδικτυακής αναµετάδωσης έφτασαν τα 145.  
 
Στην εκδήλωση έγινε σύντοµη παρουσίαση των αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου της έρευνας, 
καθώς και σύντοµη παρουσίαση σχετικά µε τα LGBT δικαιώµατα και την λειτουργία του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  
 
Το σηµείο στο οποίο δώθηκε περισσότερη έµφαση ήταν το πάνελ υποψήφιων Ευρωβουλευτών, καθώς 
και η διάδραση µεταξύ του πάνελ και του κοινού µέσα από µια δεξαµενή ερωτήσεων, τις οποίες το 
κοινό µπορούσε να καταθέσει από τις 25 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου στο info@voteforyourrights.gr. 
 
Συγκεκριµένα στο πάνελ των οµιλητών/τριών παρευρέθηκαν:  
 

- Δηµήτρης Χριστόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ)  
- Γουσέτης Διονύσσης (Γέφυρες)  
- Κοσµίδου Κωνσταντίνα (Οικολόγοι Πράσινοι) 
- Κοππά Μαριλένα (ΔΗΜΑΡ)  
- Κυµπουρόπουλος Στέλιος (Πράσινοι – Αλληλεγγύη, Δηµιουργία, Οικολογία) 
- Αγανίδης Πασχάλης (ΕΛΙΑ) 
- Γιατροµανωλάκης Νικόλας (Το Ποτάµι)  

 
Την συζήτηση συντόνισε η δηµοσιογράφος Ντίνα Δασκαλοπούλου.  
 
Έγινε προσέγγιση και στη Νέα Δηµοκρατία, η οποία επικοινωνία ωστόσο απέβει  
ατελέσφορη.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Έκθεση αποτελεσµάτων του προεκλογικού σταδίου: http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/Pre-election-full-report-
EL.pdf  
3 Έκθεση αποτελεσµάτων µετεκλογικού σταδίου: http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/Post-election-full-report-EL.pdf	  
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9.	   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	   ΣΛΟΓΚΑΝ	   &	   ΔΡΑΣΗ	   ΔΡΟΜΟΥ	   ΓΙΑ	   ΤΗΝ	   ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ	  
ΗΜΕΡΑ	  ΚΑΤΑ	  ΤΗΣ	  ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ	  ΚΑΙ	  ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑΣ	  (IDAHOT)	  	  
 
Στο πλαίσιο των προγραµµατισµένων δράσεων απεύθυνσης της καµπάνιας προς την LGBT κοινότητα 
αλλά και το ευρύτερο κοινό,πραγµατοποιήθηκε δράση δρόµου µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
της οµοφοβίας και της τρανσφοβίας (International Day Against Homophobia and Transphobia).  
 
Αφετηρία της δράσης αποτέλεσε ο διαδικτυακός διαγωνισµός σλόγκαν - συνθήµατος (slogan 
competition), «Γράψε ένα σύνθηµα για τα Δικαιώµατα σου». Από τις 9/5 έως και τις 14/5 το κοινό 
µπορούσε να στείλει τα συνθήµατα του στο info@voteforyourrights.gr. 
 
Η ιδέα της δράσης ήταν απλή: µια οµάδα εθελοντών και εθελοντριών τόσο από την Colour Youth όσο 
και από το Athens Pride, οι οποίοι/οποίες θα κρατούσαν πλακάτ µε τα συνθήµατα που στάλθηκαν σε 
έναν “ακτιβιστικό περίπατο” στα κεντρικότερα σηµεία της Αθήνας.  
 
Το Σάββατο 17 Μαΐου στις 12.00, µε σηµείο εκκίνησης την πλατεία Συντάγµατος και µε µια οµάδα 
περίπου 10 ατόµων η οποία στην συνέχεια “µεγάλωσε”, µοίρασε ενηµερωτικά φυλλάδια του 
προγράµµατος, κονκάρδες και φορώντας τα µπλουζάκια µε το λογότυπο της καµπάνιας προχώρησε 
στην Καπνικαρέα, στην µέση της οδού Ερµού. 
 
Τα άτοµα που συµµετείχαν διαδράσανε µε τον κόσµο και κατέλειξαν στην πλατεία  Μοναστηράκι, όπου 
και σταθήκαν κρατώντας ψηλά τα πλακάτ µε τα συνθήµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.	   ΠΡΟΩΘΗΣΗ	  ΤΟΥ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	  
 
Ραδιοφωνικό σπότ του προγράµµατος,το οποίο ηχογραφήθηκε µε αφορµή την εκδήλωση  
(https://www.youtube.com/watch?v=LCpbgY4LP94&feature=youtu.be), το οποίο συντάχθηκε από τον 
Δηµήτρη Κοµνηνό  και εκφωνήθηκε από εθελοντές/ντριες του προγράµµατος στο στούντιο του 
ραδιοφωνικού σταθµού “Αθήνα 9,84”. 	  
	  
Στο υλικό προώθησης συµπεριλαµβάνεται και η αφίσα του προγράµµατος, η οποία αναρτήθηκε για 
χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων πριν τις Ευρωεκλογές 2014 σε στάσεις λεωφορείων στην ευρύτερη 
περιοχή του νοµού Αττικής. 	  
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Επιπλέον σχεδιάστηκαν και παράχθηκαν κονκάρδες του προγράµµατος, οι οποίες διανεµήθηκαν σε 
περαστικούς µαζί µε έντυπο υλικό, από εθελοντές/ντριες του προγράµµατος κατά την διεξαγωγή της 
δράσης δρόµου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.	   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	   ΜΕ	   ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ	   2014–2019	   ΜΕΤΑ	   ΤΙΣ	  
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ	  
 
Την Ελλάδα εκπροσωπούν συνολικά 21 Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς δεν 
εκλέχθηκε κανένα από τα άτοµα τα οποία είχαν υπογράψει την «Δέσµευση για τα LGBTI δικαιώµατα». 
 
Μετά το πέρας των Ευροεκλογών στάλθηκε ευχαριστήρια επιστολή στους Ευρωβουλευτές και τις 
Ευρωβουλεύτριες που συνεργάστηκαν µαζί µας κατά την διάρκεια του προγράµµατος ,ενώ τους 
κοινοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξάχθηκε σε προεκλογικό και µετεκλογικό 
επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	  
 
Άρθρα σχετικά µε το πρόγραµµα: 
Antivirus magazine, Issue 54 http://issuu.com/gp179/docs/antivirus54web 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/programma-psifise-gia-ta-dikaiwmata-sou 
http://www.avmag.gr/av/44714/esi-psifises-gia-ta-dikeomata-sou/ 
http://www.metropolispress.gr/πολύχρωµη-νεολαία/ 
 
Υλικό “Δέσµευση για τα LGBT δικαιώµατα», όπως στάλθηκε στους υποψήφιους/ες 
http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/Pledge_GR.pdf 
 
Δελτίο Τύπου εκδήλωσης «Εσύ θα ψηφίσεις για τα δικαιώµατα σου;» http://voteforyourrights.gr/wp-
content/uploads/Δελτίο_Τύπου_Εκδήλωσης_V4YR.pdf 
 
Φωτογραφικό Υλικό της εκδήλωσης 5ης Μαΐου «Εσύ θα ψηφίσεις για τα δικαιώµατα σου;”  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1532407276986808.1073741830.1492696410957895&ty
pe=3  
 
Το βίντεο της εκδήλωσης “Εσύ θα ψηφίσεις για τα δικαιώµατα σου;”  
https://www.youtube.com/watch?v=sfzZrXZPGSw 
 
Ρεπορτάζ της εκδήλωσης: 
http://www.agronews.gr/news/koinonia/arthro/112812/ekdilosi-stin-athina-gia-tis-euroekloges-tou-2014/ 
http://www.inewsgr.com/101/syzitisi-gia-ta-dikaiomata-lgbtq.htm 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/suzitisi-gia-ta-dikaiwmata-lgbtq-kai-tis-eurwekloges 
 
Δελτίο Τύπου για την δράση «Γράψε ένα σύνθηµα για τα δικαιώµατα σου» 
http://voteforyourrights.gr/wp-content/uploads/ΔελτίοΤύπου_IDAHOT.pdf.	  
 
Φωτογραφικό Υλικό της δράσης δρόµους « Γράψε ένα σύνθηµα για τα δικαιώµατα σου»  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1537038963190306.1073741831.1492696410957895&ty
pe=3   
 
Άρθρα σχετικά µε την δράση IDAHOT 
http://dayagainsthomophobia.org/what-is-happening-in-your-country/greece/idahot-actions-in-athens-
greece-highlight-european-elections-2014/ 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/grapse-ena-sunthima-gia-ta-dikaiwmata-sou 
 
Ρεπορτάζ της δράσης το οποίο είναι διαθέσιµο εδώ: 
http://gaylifegreece.blogspot.gr/2014/05/idahot.html?spref=fb 

 
Η σχετική δηµοσίευση της “Εφηµερίδας των Συντακτών” για την δράση IDAHOT 
http://www.efsyn.gr/?p=198652 
 
Οι δηλώσεις των υποψηφίων, όπως καταγράφηκαν στην διάρκεια της εκδήλωσης “Εσύ θα ψηφίσεις για 
τα δικαιώµατα σου;”  
http://voteforyourrights.gr/?page_id=31 

 
Άρθρο σε µπλόγκ του Open Society Initiative for Europe, σχετικά µε το πρόγραµµα  
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/lgbtq-youth-athens-chance-stand-and-be-heard  
 
Άρθρα σχετικά µε την έρευνα στις τάσεις ψήφου της LGBTQ κοινότητας 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/eurwekloges-2014-simantiko-kritirio-ta-lgbt-dikaiwmata  
http://www.lifo.gr/team/gayandlesbian/48541  
http://www.tvxs.gr/news/ellada/oyranio-tokso-stin-kalpi 
http://www.efsyn.gr/?p=197060 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/eurwekloges-2014-simantiko-kritirio-ta-lgbt-dikaiwmata 
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Συνέντευξη του Διαχειριστή της Colour Youth – Κοινότητα LGBT Νέων Αθήνας, σχετικά µε το 
πρόγραµµα 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/megali-i-agnoia-gia-tin-omofobiki-bia 
 
Αναδηµοσίευση των βίντεο του προγράµµατος 
http://www.thetoc.gr/new-life/lgbt/article/lgbt-dikaiwmata-kai-eurwkoinoboulio 
http://www.transs.gr/news1.php?nid=2838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνταξη: Έλενα Διαµαντοπούλου 
Επιµέλεια: Έλενα Διαµαντοπούλου, Γιώργος-Κωνσταντίνος Χαρώνης 
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