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Athens Pride 2010 -  Σύντοµος Χαιρετισµός 
 

Ένα θερµό χαιρετισµό σε όλες και όλους σας που συµµετέχετε και φέτος στο 

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας - Athens Pride 2010, εκ µέρους του Σωµατείου 

Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών. 

 

Του Σωµατείου µας που ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου του 2010, κάτω από τις 

επιτακτικές ανάγκες των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά 

τους τα διεµφυλικά άτοµα: παρενδυτικοί, κροσντρέσσερς, τραβεστί, τρανσέξουαλ, 

ερµαφρόδιτα άτοµα.  

 

Βρισκόµαστε εδώ µαζί σας, για να αρθρώσουµε έναν καθαρό λόγο ότι οι γκέι, 

λεσβίες, αµφισεξουαλικοί, διεµφυλικοί, είναι εδώ, είναι παντού και διεκδικούν 

ελεύθερα χώρο στην δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα.  

 

Βρισκόµαστε εδώ µαζί σας για να δηλώσουµε µε κάθε τρόπο ότι ήµαστε ενάντια σε 

κάθε µορφής διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και  ταυτότητας ή 

έκφρασης φύλου. 

 

Είµαστε εδώ µαζί σας, για να διαδηλώσουµε για τα αιτήµατα των διεµφυλικών 

(παρενδυτικών, τραβεστί, τρανσέξουαλ), για την πλήρη αναγνώριση της ταυτότητας 

και έκφρασης φύλου, την κάλυψη ασφαλιστικών και ιατρικών αναγκών µας, την 

αποπαθολογικοποίηση της ταυτότητας φύλου, την κατάργηση κάθε είδους 

διακρίσεων σε βάρος των τρανς, την ανάγκη για ορατότητα των τρανς αντρών, την 

ανάγκη της κοινότητας των διεµφυλικών ατόµων για µια ζωή στο φως της ηµέρας. 

 

Είµαστε τέλος εδώ µαζί σας, για να γιορτάσουµε την γιορτή της διαφορετικότητας, το 

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, γιατί το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας εκτός από δήλωση 

ορατότητας και διεκδίκησης των οµοφυλόφιλων, αµφί, τρανς αντρών και γυναικών 

είναι µια πολύχρωµη γιορτή που µας φέρνει τις µνήµες του Στόουνγωλ και όσων 

διαχρονικά αγωνίστηκαν για τα δικαιώµατά µας.  

 

Σας προσκαλούµε να περάσετε από το περίπτερο του Σωµατείου µας, του ΣΥ∆, να 

πάρετε ενηµερωτικό υλικό για τους σκοπούς του Σωµατείου και την ατζέντα 

διεκδικήσεών µας, καθώς και να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο έρευνας που 

διεξάγει το Σωµατείο µας. 

 

Σας ευχαριστούµε όλες και όλους, ευχαριστούµε την οργανωτική επιτροπή. 

 

Ας έχουµε ένα θαυµάσιο Πράιντ. 

 

Για την Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή του Σ.Υ.∆. 

Χριστίνα-Ρενέ Μενουδάκη 


