
Ανακοίνωση της «Homophonia Thessaloniki Pride»  

για το 5ο Φεστιβάλ Υπερηυάνειας Θεσσαλονίκης 

 

Πξνρσξώληαο ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ 5νπ Φεζηηβάι Υπεξεθάλεηαο - pride ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε θάπνηεο ζθέςεηο καο πνπ ειπίδνπκε λα 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θαιύηεξε δηνξγάλσζε ηνπ. 

Όπσο είλαη γλσζηό ε «HOMOphonia Thessaloniki Pride» ππήξμε ε θνηλή αθεηεξία 

γηα ηελ δηνξγάλσζε απηήο ηεο εθδήισζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα δξάζε, πνπ γηα εκάο 

είλαη πξσηίζησο θηλεκαηηθή, πνιηηηθή, αιιά θαη πνιηηηζηηθή, γηα ηελ πόιε θαη πνπ γηα 

ηηο παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο παιέςακε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα παιεύνπκε. 

Είδακε απηή ηε δξάζε λα γελληέηαη πξηλ ηέζζεξα ρξόληα θαη λα δπλακώλεη καδηθά κε 

όιν θαη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηεο ΛΟΑΤΚΘ θνηλόηεηαο, αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πόιεο. 

Μέζα από απηή ηνπ ηελ καδηθνπνίεζε ήξζαλ θαη απαληήζεηο ζε θάζε κνξθήο 

νκνθνβηθή ελέξγεηα θαη εθδήισζε πνπ εθπνξεύνληαλ από ηνπο αθξαίνπο 

ζπληεξεηηθνύο θύθινπο θαη νξγαλώζεηο ηεο πόιεο. Παξάιιεια ζεσξνύκε όηη ε 

ζπκβνιή ηνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπ ΛΟΑΤΚΘ θηλήκαηνο, όπσο 

είλαη ε ζέζπηζε ηνπ Σπκθώλνπ Σπκβίσζεο, παξά ηνλ ειιεηκκαηηθό ραξαθηήξα ηνπ, 

αιιά θαη ζηελ δπλάκσζε ηεο νξαηόηεηαο θαη δηεθδηθεηηθήο ηνπ νξκήο. 

Σαλ γεγνλόο θηλεκαηηθό ζειήζακε λα ζπλδεζεί θαη κε άιια θηλήκαηα πνπ παιεύνπλ 

γηα ηα δηθαηώκαηα είηε απηά είλαη αηνκηθά είηε είλαη ζπιινγηθά, θαζώο θαη κε ην 

αληηθαζηζηηθό θίλεκα ηεο πόιεο. Σηεξίδνπκε ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ θηλεκάησλ 

γη’ απηό θαη δελ πεξηνξηδόκαζηε κόλν ζηελ δηεθδίθεζε ησλ ΛΟΑΤΚΘ δηθαησκάησλ. 

Η ζπιινγηθόηεηα καο έρεη δηνξγαλώζεη πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ( ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο, πξνβνιή ηαηληώλ, ζπδεηήζεηο 

θ.α) ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο δηνξγαλώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ.  

Καη βέβαηα επηκείλακε ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ παξνπζία πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ, 

θνκκάησλ αιιά θαη πξνζσπηθνηήησλ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηνλ αγώλα γηα ηελ 

δηεθδίθεζε ησλ ΛΟΑΤΚΘ δηθαησκάησλ. 

Ωο ζπλδηνξγαλώηξηα νξγάλσζε ησλ ηεζζάξσλ θεζηηβάι ππεξεθάλεηαο θαη αθνύ 

δειώζνπκε όηη ζα είκαζηε θαη θέηνο ζπλδηνξγαλσηέο, θαηαζέηνπκε δεκόζηα ηελ 

γλώκε καο γηα ηελ παξαπέξα θαιύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απηνύ 

ηνπ γεγνλόηνο ηεο πόιεο. 

Η όιν θαη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή αηόκσλ αιιά θαη νξγαλώζεσλ ηεο ΛΟΑΤΚΘ 

θνηλόηεηαο ηεο πόιεο, όρη κόλν ζηελ θεληξηθή εθδήισζε θαη πνξεία ηνπ θεζηηβάι 

αιιά θαη ζηηο πξνθεζηηβαιηθέο εθδειώζεηο, θαζώο θαη ηα κελύκαηα πνπ παίξλνπκε 

από ηελ άκεζε επαθή καο κε απηήλ, καο θάλνπλ λα ζεσξνύκε αλαγθαίν ην άλνηγκα 

ηεο δηνξγάλσζεο θαη ην θάιεζκα γηα ζπκκεηνρή όζσλ νξγαλώζεσλ ην επηζπκνύλ, 

αιιά θαη κεκνλσκέλσλ αηόκσλ ζε απηή. 

Δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απνθιεηζκνί (εθηόο από αθξνδεμηέο ή θαζηζηηθέο 

νξγαλώζεηο), αιιά νύηε θαη εγεκνληζκνί θακίαο νξγάλσζεο ή πξνζώπνπ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα είλαη ηζόηηκε γηα όινπο θαη όιεο πνπ πξνηίζεληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηέο ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα ζηε δηνξγάλσζή ηνπ. 



Δελ πξέπεη λα ηζρύζεη μαλά, όπσο έγηλε πέξζη, ν «λόκνο ηεο δνύγθιαο», όπνπ 

εηαηξίεο δηαζθέδαζεο αθέζεθαλ ειεύζεξεο λα θπξηαξρήζνπλ κε ηα άξκαηά ηνπο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, πξνβάιινληαο ηελ αηζζεηηθή ηνπ «πεξηζζόηεξν ζεμ», 

ππνζθάπηνληαο θάζε πξνζπάζεηα ησλ ζπιινγηθνηήησλ γηα αλάδεημε ησλ αηηεκάησλ 

γηα ζεβαζκό θαη ηζνηηκία ζην ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή δσή. 

Ελαληησζήθακε ζε θάζε «ξνδ μέπιπκα» θαηαπάηεζεο ησλ ζεκειησδώλ Δηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξώπνπ. 

Πέξζη, δειώζακε δεκόζηα ηελ αληίζεζε καο ζηελ ιήςε ρνξεγίαο από ην Ακεξηθαληθό 

Πξνμελείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαιέζακε ηνλ Δήκν λα κελ ηελ θάλεη απνδεθηή, 

πξάγκα πνπ δπζηπρώο δελ έγηλε. Σπλερίδνπκε λα είκαζηε αληίζεηνη ζε θάζε ηέηνηνπ 

είδνπο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ρνξεγίεο, όρη κόλν εθπξνζώπσλ θπβεξλήζεσλ, αιιά θαη 

ηδξπκάησλ πνπ εθθξάδνπλ επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, αξλνύκελνη λα ζπκβάιινπκε 

ζην μέπιπκα θαηαπάηεζεο άιισλ δηθαησκάησλ, όπσο είλαη ην ζπιινγηθό δηθαίσκα 

ζηελ εζληθή αλεμαξηεζία ηνπ θάζε ιανύ, ή όπσο ηα εξγαζηαθά πνπ θαηαπαηνύληαη 

ζήκεξα ζπζηεκαηηθά από επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο πνπ ην όλνκα ηνπο θέξνπλ 

ηδξύκαηα. 

Ζεηνύκε από ηνλ Δήκν ηεο πόιεο λα ζηεξίμεη ην Φεζηηβάι Υπεξεθάλεηαο (pride) ηεο 

Θεζζαινλίθεο κε ό,ηη δπλαηόηεηεο έρεη πιηθνηερληθά αιιά θαη νηθνλνκηθά, έηζη ώζηε ε 

δηνξγάλσζε λα είλαη καθξηά από νηθνλνκηθά θαη γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα.  

Σπλερίδνπκε λα επηζπκνύκε ηελ ζπκκεηνρή θαη παξνπζία αληηξαηζηζηηθώλ θαη 

αληηθαζηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, εθόζνλ ζεσξνύκε ην θεζηηβάι θηλεκαηηθό, αιιά θαη 

πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ, λενιαηώλ θαη θνκκάησλ δηόηη ην ζεσξνύκε θαη πνιηηηθό. 

Τέινο, βαζηά καο πεπνίζεζε, αιιά θαη ππνρξέσζε καο, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θεζηηβάι ππεξεθάλεηαο από θάζε κνξθή θεδεκόλεπζεο. 

 

Homophonia Thessaloniki Pride 

24/3/2016 

 


