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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2018
Ερωτηματολόγιο απέστειλε η Accept σε όλους τους βασικούς Υποψήφιους Προέδρους, ζητώντας τις
θέσεις τους σε κύρια θέματα που αφορούν στη ΛΟΑΤΙ κοινότητα. Οι απαντήσεις με τις θέσεις των
υποψηφίων, αλλά και η δράση των κομμάτων που τους στηρίζουν τα τελευταία χρόνια παραθέτονται
πιο κάτω προς ενημέρωση των μελών και φίλων της οργάνωσης.
Σημειώνεται πως για πρώτη φορά όλοι οι βασικοί Υποψήφιοι Προέδροι συναντήθηκαν με την οργάνωση
για να συζητήσουν θέματα που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ και να ακούσουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν μέλη της κοινότητας, και για να κατανοήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να
δράσουν για στήριξη της σε περίπτωση εκλογής τους.
Σημειώνεται επίσης πως το 2013, κατά τις τότε Προεδρικές Εκλογές, ο μόνος Υποψήφιος Πρόεδρος που
δέχθηκε να συναντηθεί με εκπροσώπους της οργάνωσης ήταν ο Σταύρος Μαλάς, πράγμα που δείχνει
την αυξημένη σοβαρότητα που δίνεται πλέον από τον πολιτικό κόσμο τόσο προς τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα
αλλά και στη δράση της Accept τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται τέλος πως κατά τη διάρκεια της φετινής
προεκλογικής περιόδου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε και συναντήθηκε με εκπροσώπους της
οργάνωσης δύο φορές.
Όπως και σε προηγούμενες εκλογές, η οργάνωση καλεί τα μέλη, τους φίλους και συμμάχους της να
προσέλθουν και να ψηφίσουν τον Υποψήφιο της προτίμησης τους, λαμβάνοντας υπόψη όμως τις θέσεις
και πράξεις τους προς τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις θέσεις που προβάλουν για
την επόμενη πενταετία. Όπως πάντα, η οργάνωση υπογραμμίζει πως δεν πρέπει τα μέλη και οι σύμμαχοι
της να μένουν απαθείς κατά την διάρκεια των εκλογών αφού η οποιαδήποτε χαμένη ψήφος στηρίζει
αντίπαλα στρατόπεδα και μη προοδευτικούς υποψηφίους.
Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου
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ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Κατά την διάρκεια της θητείας της, η παρούσα Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή, μετά από συνεννόηση με
τα κόμματα, την Πολιτική Συμβίωση. Η στάση του τότε Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου κρίθηκε
ως εξαιρετικά σημαντική για τη σωστή φιλοσοφία του κειμένου και χαιρετίστηκε δημόσια από την
Accept. Προώθησε αλλαγές στη Βουλή που ποινικοποιούν τη ρητορική μίσους λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, ενώ έδωσε την ευχέρεια στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας να
χρησιμοποιούν το κίνητρο της προκατάληψης για τους ίδιους λόγους ως επιβαρυντικό παράγοντα κατά
την επιβολή ποινών. Η Κυβέρνηση προώθησε το προσχέδιο νομοσχεδίου που αφορά στην Ταυτότητα
Φύλου, Έκφραση Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου, στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο με
στόχο την κατάθεση του στη Βουλή, μερικές μέρες αφού αυτό είχε περατωθεί από την οργάνωση.
Ως Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης δεν παρευρέθηκε σε Πορείες Υπερηφάνειας. Υποστήριξε ωστόσο
τη διοργάνωση θέτοντας την υπό την αιγίδα του το 2017. Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται στη Πορεία από
το 2015, σε επίπεδο Υπουργού (2015, 2017) και Υφυπουργού Παρά τω Προέδρω (2016).
Ως Υποψήφιος Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης εξέδωσε δημόσιες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ
για την επόμενη πενταετία (σημειώνονται πιο κάτω).
Κοινοβουλευτικό Κόμμα που στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη:
ΔΗΣΥ
Το ΔΗΣΥ δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ, παρότι ανακοινώσεις στήριξης έχουν
εκδοθεί συχνά. Ο πρώην Βουλευτής Λεμεσού Αντρέας Θεμιστοκλέους ήταν από τους πλέον πολέμιους
της οργάνωσης και των ΛΟΑΤΙ ενώ και ο πρώην Βουλευτής Λάρνακας Αριστοτέλης Μισός είχε πολεμήσει
και αυτός έντονα τον νόμο Πολιτικής Συμβίωσης. Η οργάνωση εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκεια της
για το γεγονός ότι παρά τις θέσεις τους, τους είχε επιτραπεί να επαναδιεκδικήσουν θέση, στο
ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, όπως και για τον Βουλευτή Λεμεσού Ανδρέα Κυπριανού.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: 70% των βουλευτών (14 στους 20) ψήφισαν υπέρ της
πολιτικής συμβίωσης
Πορεία Υπερηφάνειας: Ο Πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου εκπροσώπησε το κόμμα το 2015. Η
Αντιπρόεδρος Στέλλα Κυριακίδου παρευρέθηκε σε όλες τις Πορείες και εκπροσώπησε επίσημα το κόμμα
το 2014, 2016, 2017.
Εκδηλώσεις Accept: Το κόμμα εκπροσωπείται επαρκώς συχνά σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2011 ο
Νίκος Τορναρίτης ήταν ο πρώτος Βουλευτής που παρευρέθηκε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση της
οργάνωσης. Το 2017 το κόμμα εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Στέλλα Κυριακίδου.
Τεκνοθεσία: Το κόμμα δεν έχει επίσημη θέση. Ο πρώην Βουλευτής Σωτήρης Σαμψών ήταν ο πρώτος
βουλευτής ο οποίος εντός της Βουλής τάχθηκε δημόσια υπέρ της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια
το 2015.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Ναι. Στηρίχθηκε δημόσια από τον Πρόεδρο του Κόμματος σε
συζήτησή που έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGA-Europe το 2016. Ως Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Αντιπρόεδρος του κόμματος Στέλλα Κυριακίδου έφερε το
θέμα στην Επιτροπή τον Νοέμβριο 2016.
Θέσεις για Intersex άτομα: Ναι. Στηρίχθηκαν δημόσια από τον Πρόεδρο του Κόμματος σε συζήτησή που
έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGA-Europe το 2016. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Αντιπρόεδρος του κόμματος Στέλλα Κυριακίδου έθεσε το θέμα στην
Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2016.
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Δημόσια Ανακοίνωση ΛΟΑΤΙ θέσεων Νίκου Αναστασιάδη
Πολιτική Νίκου Αναστασιάδη για την ΛΟΑΤΙ κοινότητα
Κατοχύρωση Δικαιωμάτων και Αποδοχή της Διαφορετικότητας
Η καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της αποδεκτικότητας από
όλους προς όλους, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής μας φιλοσοφίας και αντίληψης. Γι’ αυτό
έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση σημαντικών δικαιωμάτων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου,
φυλής, χρώματος, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας,
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου.
Κατανοώντας την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη προς τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα, το 2015 θεσμοθετήσαμε την
Πολιτική Συμβίωση με τρόπο λειτουργικό και με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων
των ζευγαριών, ανεξαρτήτως φύλου. Τροποποιήσαμε τον Ποινικό Κώδικα, εντάσσοντας τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο πλαίσιο της ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους, ενώ,
ταυτόχρονα, δώσαμε την ευχέρεια στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας να χρησιμοποιούν το κίνητρο της
προκατάληψης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, ως επιβαρυντικό παράγοντα
κατά την επιβολή ποινών.
Από το 2014 στηρίζουμε έμπρακτα την Πορεία Υπερηφάνειας στην Κύπρο προωθώντας το δικαίωμα στην
ελευθερία λόγου και έκφρασης, ενώ από το 2017, η διοργάνωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα και του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τώρα προχωρούμε στο επόμενο στάδιο, που αφορά στην κατοχύρωση δικαιωμάτων ΛΟΑΤΙ συμπολιτών
και στην απάλυνση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με τις ακόλουθες δράσεις:
1. Προώθηση του προσχεδίου νομοσχεδίου που αφορά στην Ταυτότητα Φύλου, Έκφρασης Φύλου και
Χαρακτηριστικών Φύλου, για νομοτεχνικό έλεγχο, με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση
μετά τις εκλογές.
2. Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, Ανεκτικότητας και Αποδοχής της
Διαφορετικότητας, μέσω της οποίας θα συσταθεί και ειδική Επιτροπή για ΛΟΑΤΙ θέματα, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της κοινότητας ΛΟΑΤΙ.
3. Η εν λόγω θα αναλάβει την εκπόνηση σχετικού Σχεδίου Δράσης, βασισμένο στις συστάσεις του
Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων, το οποίο:
(α)
Θα προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας με στόχο την αντιμετώπιση των
διακρίσεων, της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.
(β)
Θα διαχειρίζεται καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΙ κοινότητα, προωθώντας, ανάμεσα σε
άλλα, μέτρα δράσεων για τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, την αστυνομία, και
άλλες υπηρεσίες.
(γ)
Θα προωθεί δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων προς εργοδότες και
εργοδοτούμενους αλλά και ενημέρωση των ΛΟΑΤΙ εργαζομένων για τα δικαιώματα τους.
4. Μελέτη για τα όποια κενά ενδεχομένως να παρουσιάζονται στον υφιστάμενο νόμο για την ρητορική
μίσους με τρόπο που να τον καθιστά πιο λειτουργικό.
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5. Προώθηση πρωτοβουλιών που διασφαλίζουν τα δικαιώματα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, αρχή
που διατυπώνεται σε πολλά διεθνή κείμενα και συμβάσεις, στην Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα.
6. Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού για τον ορθό χειρισμό και την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν
στους ΛΟΑΤΙ συμπεριλαμβανομένων δράσεων, όπως εκείνες που αφορούν στον ιό HIV αλλά και μελέτη
χειρισμού επιλογών όπως PrEP.
7. Έμπρακτη στήριξη σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που προασπίζονται τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤΙ.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ
Ο Σταύρος Μαλάς στήριξε προεκλογικά όλες τις θέσεις που η οργάνωση έφερε στην αντίληψη του. Είναι
ο μόνος υποψήφιος που ξεκάθαρα υποστηρίζει την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, την απόκτηση
τέκνου με παρένθετη μητέρα και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ασχέτως φύλου των
γονέων, ενώ είναι ο μόνος υποψήφιος που στηρίζει ξεκάθαρα τον Πολιτικό Γάμο για τα ομόφυλα
ζευγάρια.
Ο Σταύρος Μαλάς δεν παρευρέθηκε σε οποιαδήποτε Πορεία Υπερηφάνειας ή εκδήλωση της Accept –
ΛΟΑΤ Κύπρου. Ως πρώην Υπουργός Υγείας δεν έχει ενέργειες που αφορούν συγκεκριμένα για τη ΛΟΑΤΙ
κοινότητα.
Ως Υποψήφιος Πρόεδρος, ο Σταύρος Μαλάς εξέδωσε δημόσιες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ για
την επόμενη πενταετία (σημειώνονται πιο κάτω).
Κοινοβουλευτικό Κόμμα που στηρίζει την υποψηφιότητα Σταύρου Μαλά:
ΑΚΕΛ
Το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που επίσημα υποστηρίζει την τεκνοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια και έτσι,
στην παρούσα φάση, είναι πιο κοντά στις βασικές θέσεις της Accept. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013, 3 μέρες
πριν τις Προεδρικές εκλογές, προώθησε το πρώτο προσχέδιο της Πολιτικής Συμβίωσης για νομοτεχνικό
έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία με την καθοδήγηση της τότε Υπουργού Εσωτερικών Ελένης Μαύρου. Τον
Ιούνιο 2015 ήταν το πρώτο κόμμα που έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν τα ΛΟΑΤΙ θέματα
σε Παγκύπριο Συνέδριο του εντάσσοντας τα έτσι στις αποφάσεις που προέρχονται από τη βάση του
κόμματος, κάνοντας το, το πρώτο κόμμα που έλαβε ξεκάθαρη γραμμή υπέρ των ΛΟΑΤΙ δικαιωμάτων
βασισμένο σε αποφάσεις μελών και όχι μόνο της ηγεσίας. Το κόμμα έχει εκφράσει τη στήριξη του προς
τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα σε πολλές ανακοινώσεις του κατά καιρούς, υποστηρίζοντας τις θέσεις της.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: 95% των βουλευτών (18 στους 19) ψήφισαν υπέρ της
πολιτικής συμβίωσης
Πορεία Υπερηφάνειας: Ο Γενικός Γραμματέας Άντρος Κυπριανού εκπροσώπησε το κόμμα το 2017. Τα
προηγούμενα χρόνια εκπροσωπήθηκε το 2014 από τον Χρίστο Χριστοφίδη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής
ΑΚΕΛ, και το 2015 και 2016 από τη Βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
Εκδηλώσεις Accept: Το κόμμα εκπροσωπείται επαρκώς συχνά σε εκδηλώσεις της οργάνωσης και
προσκαλεί την οργάνωση σε εκδηλώσεις του. Το 2017 το ΑΚΕΛ εκπροσώπησε ο Χρίστος Χριστοφίδης
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Accept και ο Χρίστος Χριστόφιας την οργάνωση νεολαίας του
κόμματος, ΕΔΟΝ.
Τεκνοθεσία: Ναι.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Ναι. Στηρίχθηκε δημόσια από τον Γενικό Γραμματέα του
Κόμματος σε συζήτησή που έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGA-Europe το 2016
και σε συζητήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο 2016.
Θέσεις για Intersex άτομα: Ναι. Στηρίχθηκαν δημόσια από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος σε
συζήτησή που έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGA-Europe το 2016 και σε
συζητήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Σεπτέμβριο 2016.
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Δημόσια Ανακοίνωση ΛΟΑΤΙ θέσεων Σταύρου Μαλά
Ο Σταύρος Μαλάς οραματίζεται την κοινωνία της Κύπρου ως μια ανοιχτή, δημοκρατική και
πλουραλιστική κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό, το πρόγραμμα
διακυβέρνησης του Σταύρου Μαλά έχει 6 σαφείς προτεραιότητες:
Πρώτη. Η διακυβέρνηση του Σταύρου Μαλά θα προχωρήσει στη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την
Καταπολέμηση των Διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑTI, η οποία θα καταρτίσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης
που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες θεσμικές και νομοθετικές δράσεις, μέτρα, εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις, σύστημα συλλογής δεδομένων για τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑTI.
Δεύτερη. Η ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους πρέπει να αντιμετωπίζεται από το νόμο και
την πολιτεία κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ρατσιστική, φυλετική ή άλλης μορφής ρητορική μίσους,
σύμφωνα και με τις συστάσεις του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως. Η δική μας διακυβέρνηση θα
διασφαλίσει την ενίσχυση και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
Τρίτη. Το Υπουργείο Εργασίας της κυβέρνησης του Σταύρου Μαλά θα εκπονήσει ειδική δέσμη μέτρων
για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΙ στην απασχόληση και την εργασία.
Τέταρτη. Το αν ένα συμπολίτης μας ή ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια για να υιοθετήσει παιδί ή να
αποκτήσει παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δεν μπορεί να καθορίζεται από τη σεξουαλική
ταυτότητα, αλλά από την ικανότητά του να προσφέρει ένα περιβάλλον υγιούς ανάπτυξης, αγάπης και
φροντίδας στο παιδί. Για αυτό θα προχωρήσουμε στις νομοθετικές παρεμβάσεις για άρση των
διακρίσεων.
Πέμπτη. Σε σχέση με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ο Σταύρος Μαλάς υποστηρίζει την
ανάγκη εκπόνησης νομοσχεδίου, σε συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας ΛΟΑΤΙ, το οποίο θα
συνάδει με τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και το
οποίο δεν θα υποβάλλει σε «ψυχιατρικοποίηση» της διαδικασίας ή σε άλλες εξευτελιστικές διαδικασίες.
Έκτη. Έχοντας υπόψιν ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με το ψήφισμα της 4.2.2014) εκτιμά ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ, η διακυβέρνηση Σταύρου Μαλά θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ να χαράξουν μια πολυετή πανευρωπαϊκή
στρατηγική.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι αυτά τα θέματα θεωρούνται ευαίσθητα και συγκρούονται με παγιωμένες
κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ορισμένοι συντηρητικοί κύκλοι θα
αντιδράσουν. Γνωρίζουμε επίσης ότι άλλοι υποψήφιοι αποφεύγουν να έχουν αποφασιστική στάση στα
θέματα αυτά, φοβούμενοι εκλογικό κόστος ή τις αντιδράσεις του Αρχιεπισκόπου.
Εμείς όμως βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Πιστεύουμε ότι ως Πολιτεία και ως κοινωνία δεν πρέπει να
συνεχίσουμε να συντηρούμε νόμους και αντιλήψεις παρωχημένες, που καταδικάζουν συνανθρώπους
μας στην απομόνωση, στο κοινωνικό περιθώριο, στη δυστυχία και στις επιθέσεις μίσους. Για αυτό, με
τόλμη παίρνουμε σαφή θέση. Υπέρ της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Accept – LGBT Cyprus, P.O. 25561, 1310 Nicosia, Cyprus
www.acceptcy.org
info@acceptcy.org
+357 - 99812343

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του νόμου Πολιτικής
Συμβίωσης όταν αυτή συζητήθηκε από τα κόμματα στη Βουλή το 2015. Σε ανακοίνωση της τότε η Accept
υποστήριξε πως η ορθή στάση που τήρησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατά την συζήτηση των Αρχηγών
Κομμάτων τον Ιούλιο του 2015 απέτρεψε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου το οποίο είχε αρκετά κενά και
είχε ως αποτέλεσμα η οργάνωση να ταχθεί εναντίον της ψήφισης του. Ταυτόχρονα διαβουλεύτηκε και
συνεργάστηκε με την Accept όταν αυτή ζήτησε στήριξη σε αποφάσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες
κοινοβουλευτικές συζητήσεις που επηρέαζαν ΛΟΑΤΙ θέματα ακόμα και όταν υπήρξε εσωτερική διαμάχη
εντός του κόμματος του. To 2015 και 2016, σε προσωπικό επίπεδο ως Αρχηγός Κόμματος, εξέδωσε
ανακοινώσεις στήριξης της Πορείας Υπερηφάνειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος που παρευρέθηκε σε 2 από τις 4 μέχρι
σήμερα Πορείες Υπερηφάνειας, το 2016 και 2017.
Ως Υποψήφιος Πρόεδρος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν εξέδωσε δημόσιες θέσεις που αφορούν στους
ΛΟΑΤΙ για την επόμενη πενταετία.
Κοινοβουλευτικά Κόμματα που στηρίζουν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου:
ΔΗΚΟ
Το ΔΗΚΟ δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ και δεν έχουν ποτέ εκδοθεί επίσημες
ανακοινώσεις εκ μέρους του κόμματος για θέματα της κοινότητας. Σε αυτό το θέμα, τον Δεκέμβριο 2017
το κόμμα επικρίθηκε από την Accept για την έλλειψη έκδοσης οποιασδήποτε ανακοίνωσης μετά ττην
απόφαση των Δημοτικών του Συμβούλων στη Σωτήρα να απαγορέψουν την διεξαγωγή της παράστασης
“Cock” του Θεατρικού Όμιλου Κύπρου στη Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: 22% των βουλευτών (2 στους 9 συμπ. Νικόλα
Παπαδόπουλου) ψήφισαν υπέρ της πολιτικής συμβίωσης
Πορεία Υπερηφάνειας: Ο Πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος που
εκπροσώπησε το κόμμα σε 2 Πορείες, το 2016 και 2015. Το κόμμα δεν είχε στηρίξει επίσημα την
διεξαγωγή της Πρώτης Πορείας Υπερηφάνειας αλλά τη μέρα διεξαγωγής ζήτησε να χαιρετίσει. Το 2015
το κόμμα εκπροσώπησε η τότε Εκπρόσωπος Τύπου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.
Εκδηλώσεις Accept: Το κόμμα δεν εκπροσωπείται επαρκώς σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2017 δεν
εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Accept.
Τεκνοθεσία: Το κόμμα δεν έχει επίσημη θέση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Ναι. Στηρίχθηκε δημόσια από τον Πρόεδρο του Κόμματος
Νικόλα Παπαδόπουλο σε συζήτησή που έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGAEurope το 2016.
Θέσεις για Intersex άτομα: Ναι. Στηρίχθηκαν δημόσια από τον Πρόεδρο του Κόμματος Νικόλα
Παπαδόπουλο σε συζήτησή που έγινε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου του ILGA-Europe το
2016.
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ΕΔΕΚ
Η ΕΔΕΚ δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ και δεν έχουν ποτέ εκδοθεί επίσημες
ανακοινώσεις εκ μέρους της Κίνησης για θέματα της κοινότητας.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: 60% των βουλευτών (3 στους 5) ψήφισαν υπέρ της
πολιτικής συμβίωσης
Πορεία Υπερηφάνειας: Πρόεδρος της ΕΔΕΚ δεν έχει παρευρεθεί ποτέ σε Πορεία Υπερηφάνειας. Η
Κίνηση δεν είχε στηρίξει επίσημα την διεξαγωγή της Πρώτης Πορείας Υπερηφάνειας αλλά τη μέρα
διεξαγωγής χαιρέτισε εκ μέρους της η Λευκή Παντελή, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΚ. Το ίδιο
έπραξε και το 2015. Το 2016 δεν υπήρξε εκπρόσωπος στη Πορεία Υπερηφάνειας από την Κίνηση, ενώ το
2017 την Κίνηση εκπροσώπησε η Β΄Αντιπρόεδρος Έλενα Περικλέους.
Εκδηλώσεις Accept: Η Κίνηση δεν εκπροσωπείται επαρκώς σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2017 δεν
εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Accept.
Τεκνοθεσία: Η Κίνηση δεν έχει επίσημη θέση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Η Κίνηση δεν έχει επίσημη θέση.
Θέσεις για Intersex άτομα: Η Κίνηση δεν έχει επίσημη θέση.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Το Κίνημα δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ και δεν έχουν ποτέ εκδοθεί επίσημες
ανακοινώσεις εκ μέρους του Κινήματος για θέματα της κοινότητας. Η Πρόεδρος του Κόμματος Ελένη
Θεοχάρους, ως Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, είχε στο παρελθόν στηρίξει την Accept στα πρώτα βήματα της
και ήταν η πρώτη Ευρωβουλευτής η οποία το 2011 εντάχθηκε στη Διακομματική Ομάδα για ΛΟΑΤΙ
Δικαιώματα του Ευρωκοινοβουλίου. Παρότι δεν έχει παρευρεθεί ως Πρόεδρος του Κινήματος σε
δραστηριότητες της οργάνωσης, είχε παρευρεθεί σε δημοσιογραφικές συνεντεύξεις της οργάνωσης. Το
2016 το κίνημα είχε στο ψηφοδέλτιο του τον μόνο ανοιχτά γκέι υποψήφιο βουλευτή στη Λεμεσό, τον
Έρμο Δωρίτη.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι (ως ΕΥΡΩΚΟ)
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: Ο μοναδικός Βουλευτής του Κινήματος Δημήτρης
Συλλούρης είχε υποστηρίξει την Πολιτική Συμβίωση, ως Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ.
Πορεία Υπερηφάνειας: Η Πρόεδρος του Κινήματος δεν έχει παρευρεθεί ποτέ σε Πορεία Υπερηφάνειας.
Το 2016 δεν λόγω ασθένειας δεν κατάφερε να παρευρεθεί. Το 2017 το Κίνημα δεν είχε εκπρόσωπο.
Εκδηλώσεις Accept: Το Κίνημα δεν εκπροσωπείται επαρκώς σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2017 δεν
εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Accept.
Τεκνοθεσία: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.
Θέσεις για Intersex άτομα: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.
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ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Κίνημα δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ αλλά έχει κατά καιρούς εκδώσει επίσημες
ανακοινώσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ, στηρίζοντας το έργο της οργάνωσης. Το 2010, ως εκπρόσωπος
του Κινήματος, ο Γιώργος Περδίκης έχει καταδικάσει δηλώσεις του τότε Βουλευτή του ΔΗΣΥ Ανδρέα
Θεμιστοκλέους εναντία των ΛΟΑΤΙ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τον Απρίλιο του 2014 ως Βουλευτής
ο Γιώργος Περδίκης είχε παρευρεθεί σε παρουσίαση βιβλίου, συγγραφέας του οποίου ήταν ο αδελφός
του Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Περδίκης, όπου εμφανιζόταν η θέση της εκκλησίας αναφορικά με τα ΛΟΑΤΙ
άτομα και στο οποίο γίνονταν ακραίες αναφορές ενάντια στην ομοφυλοφιλία και τα ΛΟΑΤΙ άτομα.
Η Έφη Ξάνθου, Αντιπρόεδρος του Κινήματος, έχει εκπροσωπήσει το κίνημα σε πολλές ενέργειες της
Accept, και έχει παρευρεθεί σε Πορείες Υπερηφάνειας, ενώ ήταν από τους πλέον ένθερμους
υποστηρικτές του νόμου Πολιτικής Συμβίωσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: Ο μοναδικός Βουλευτής του Κινήματος Γιώργος
Περδίκης είχε υποστηρίξει την Πολιτική Συμβίωση.
Πορεία Υπερηφάνειας: Πρόεδρος του Κινήματος δεν έχει παρευρεθεί σε Πορεία Υπερηφάνειας. Το 2014
και 2015 το κόμμα εκπροσώπησε ο Άδωνης Γιάγκου, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ενώ το 2016 η
Έφη Ξάνθου, Αντιπρόεδρος Β’, η οποία είναι Το 2017 το Κίνημα εκπροσωπήθηκε από τον Βουλευτή
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.
Εκδηλώσεις Accept: Το Κίνημα εκπροσωπείται επαρκώς σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2017
εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Accept από την Β’ Αντιπρόεδρο, Έφη Ξάνθου.
Τεκνοθεσία: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.
Θέσεις για Intersex άτομα: Το Κίνημα δεν έχει επίσημη θέση.

Accept – LGBT Cyprus, P.O. 25561, 1310 Nicosia, Cyprus
www.acceptcy.org
info@acceptcy.org
+357 - 99812343

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ
Ως Βουλευτής του ΑΚΕΛ, το 1998 ο Γιώργος Λιλλήκας είχε στηρίξει την αποποινικοποίηση της
ομοφυλοφιλίας ενώ τοποθετήθηκε θετικά δημόσια σε θέματα που αφορούν τους ΛΟΑΤΙ τα τελευταία
χρόνια.
Στο ερωτηματολόγιο που απέστειλε η Accept σε όλους τους υποψηφίους ο Γιώργος Λιλλήκας ήταν ο
μόνος υποψήφιος που απάντησε αρνητικά στα θέματα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, στην
απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα, και στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αρνητικά
απάντησε και στην σύσταση Εθνικής Επιτροπής για ΛΟΑΤΙ θέματα ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί στην
ανάγκη παύσης μη αναγκαίων επεμβάσεων σε ίντερσεξ παιδία παραθέτοντας τις πιο κάτω
επεξηγηματικές σημειώσεις:
•
•
•

Για την υιοθεσία παιδιού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα του παιδιού το οποίο
δεν είναι σε θέση να αποφασίσει.
Εθνική Επιτροπή συστήνεται για εθνικά θέματα.
Τέλος δεν είμαι σε θέση να κρίνω πότε επιβάλλεται και πότε όχι μια ιατρική επέμβαση.

Ως Πρόεδρος Κόμματος, ο Γιώργος Λιλλήκας εκπροσώπησε τη Συμμαχία Πολιτών στη Πορεία
Υπερηφάνειας 2017.
Ως Υποψήφιος Πρόεδρος, ο Γιώργος Λιλλήκας δεν εξέδωσε δημόσιες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ
για την επόμενη πενταετία.
Κοινοβουλευτικό Κόμμα που στηρίζει την υποψηφιότητα Γιώργου Λιλλήκα:
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η Συμμαχία Πολιτών δεν έχει επίσημες θέσεις που αφορούν στους ΛΟΑΤΙ αλλά έχουν εκδοθεί κατά
καιρούς επίσημες ανακοινώσεις εκ μέρους της προς στήριξη θέσεων της κοινότητας. Προσπάθειες
επίσης έχουν γίνει κατά καιρούς για ενημέρωση των θέσεων της οργάνωσης.
Επίσημη Στήριξη Νόμου Πολιτικής Συμβίωσης: Ναι
Θέσεις Βουλευτών κατά την Πολιτική Συμβίωση: Παρόλο ότι η επίσημη θέση της Συμμαχίας Πολιτών
ήταν υπέρ του νόμου Πολιτικής Συμβίωσης, ο μοναδικός Βουλευτής της Συμμαχίας Νίκος Κουτσού ήταν
αντίθετος και τον καταψήφισε.
Πορεία Υπερηφάνειας: Το 2015 η Συμμαχία Πολιτών απέστειλε για πρώτη φορά εκπρόσωπο στη Πορεία
Υπερηφάνειας, τη Ρένα Γιαβάση, Υπεύθυνη Τύπου. Ο Γιώργος Λιλλήκας, ως Πρόεδρος της Συμμαχίας,
παρευρέθηκε το 2017.
Εκδηλώσεις Accept: Η Συμμαχία εκπροσωπείται επαρκώς σε εκδηλώσεις της οργάνωσης. Το 2017
εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Accept από την Άννα-Στέλλα Τριχινά.
Τεκνοθεσία: Όχι
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Ναι
Θέσεις για Intersex άτομα: Όχι
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