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Αγαπητοί συνάδελφοι των οργανώσεων μελών της NELFA 

 

Η NELFA εργάζεται σήμερα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα 38 οργανώσεων γονέων ΛΟΑΤ σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Αντιπροσωπεύει χιλιάδες ανθρώπους ΛΟΑΤ και τα παιδιά τους, πολλά 

κορίτσια και αγόρια, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς. 

Από τότε που αποχώρησα ως Πρόεδρος της Ιταλικής οργάνωσης οικογενειών “Famiglie Arcobaleno”, 

μια από τις ιδρυτικές οργανώσεις της NELFA, αφιέρωσα τα τελευταία 4 χρόνια στην ανάπτυξη του 

δικτύου της Nelfa μαζί με μια ομάδα ευρωπαίων ακτιβιστών. Μετά από μια προσωπική εμπειρία, 

γεννημένη τυχαία κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσής μας στο Ελσίνκι τον Μάρτιο του 2019, η 

κόρη μου Λίζα, 16 ετών, πέρασε μια εβδομάδα στη Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι με την οικογένεια 

του Γκαμπριέλ 17 ετών, γιο των Δαβίδ και Χεσούς, που όπως και εγώ, είναι μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της NELFA. Η Λίζα πήγε στη Μαδρίτη για μια εβδομάδα τον Ιούλιο, ο Γκάμπριελ ήρθε 

στην Νότια Ιταλία για μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Αυτή η ανταλλαγή ήταν πολύ ευχάριστη και για 

τους δυο τους, συνάντησαν μια οικογένεια ΛΟΑΤ που ζούσε στο εξωτερικό, εξάσκησαν τα αγγλικά 

τους επειδή επικοινωνούσαν ουσιαστικά σε αυτή τη γλώσσα, έμαθαν την στοιχειώδη γλώσσα του 

άλλου. 

Δοκίμασαν εντελώς διαφορετικούς τρόπους ζωής: η Λιζα, τη μητρόπολη και την ελευθερία κίνησης, 

ο Γκαμπριέλ, την ύπαιθρο και την ηρεμία. Δοκίμασαν διαφορετικές κουζίνες και επισκέφτηκαν μέρη 

που δεν είχαν ξαναδεί, βίωσαν διαφορετικούς ρυθμούς ζωής και συνάντησαν νέους φίλους. Έπρεπε 

επίσης να ταξιδέψουν μόνοι τους και να ξεπεράσουν τη συστολή και τις διάφορες αμηχανίες, 

έπρεπε να προσαρμοστούν σε ασυνήθιστους τρόπους και ρυθμούς. 

Μια εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης. 

Αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 14 έως 21 ετών 

που θέλουν να περάσουν μια εβδομάδα στο εξωτερικό και να συναντήσουν άλλες οικογένειες 

παρόμοιες με τις δικές τους και να ζήσουν διαφορετικές καταστάσεις. Μπορούμε, μέσω της Nelfa, 

να βρούμε έναν τρόπο σύνδεσης των οικογενειών ώστε να μπορούν να οργανώνουν ανταλλαγές 

μεταξύ τους. Αλλά προτού ξεκινήσουμε τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, θέλουμε να 

μάθουμε αν αυτό το έργο, που θα ήθελα να ονομάσω RAF.TEENS (Rainbow Families for our Teens), 

έχει ενδιαφέρον για τις οικογένειές σας και τα παιδιά τους. 
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Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

https://bit.ly/33etteH 

Αν δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε, ότι το προσεχές 

καλοκαίρι, τα παιδιά μας θα μπορούν να πάνε σε όλη την Ευρώπη για να συναντήσουν άλλους 

έφηβους, κόρες και γιοί γονέων ΛΟΑΤ. Αυτό είναι μόνο το πρώτο σε μια σειρά έργων αφιερωμένων 

στους εφήβους μας. 

Θα σας κρατάμε ενήμερους . 

 

Giuseppina La Delfa 

Famiglie Arcobaleno, NELFA 

 

 

 

        
 
Λιζα και Γκαμπριέλ σε ένα καφέ στη Μαδρίτη (1); Λιζα και Γκαμπριέλ κάπου στη Νότια Ιταλία (2) 

https://bit.ly/33etteH

