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Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, 

 

Θα ήθελα και εγώ µε την σειρά µου να σας ευχαριστήσω εκ µέρους του Athens Pride για την 

πρόσκληση και να συγχαρώ το Σ.Υ.∆. για την πρωτοβουλία. 

 

Πρίν από λίγες εβδοµάδες στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της ∆ιεθνούς Ένωσης ∆ιοργανωτών 

Pride  (Interpride) είχα την ευκαιρία και την τιµή να παραστώ σε µία συγκινητική οµιλία που 

παρέθεσαν τρεις από τους πρωτοστάτες της εξέγερσης του Stonewall. Ως εκπρόσωπος του Athens 

Pride απόψε, δεν θα µπορούσα παρά να αναφερθώ στην εξαιρετικά σηµαντική συνεισφορά των 

τρανς σε εκείνο το ιστορικό γεγονός και ως εκ τούτου στη γέννηση του συγχρόνου κινήµατος των 

LGBT δικαιωµάτων. Θα ήθελα να σας παραθέσω την προσωπική διήγηση της Sylvia Rivera, ένος 

σηµαντικού προσώπου στην ιστορία του αµερικανικού τρανς κινήµατος, για το βράδυ του 

Stonewall. 

 

Η Sylvia Rivera γεννήθκε στις 2 Ιουλίου 1951 και µεγάλωσε στα περίχωρα της Νέας Υόρκης. Η 

γιαγιά της που τη µεγάλωσε δεν αποδέχτηκε ποτέ τη θηλυπρεπή της συµπεριφορά, ιδίως από την 

στιγµή που η Sylvia ξεκίνησε να φορά make up στην ηλικία των 7. O ακτιβισµός της Sylvia 

ξεκίνησε από τις µέρες του πολέµου στο Βιετνάµ, έγινε όµως διάσηµη για τη δράση της τις ηµέρες 

του Stonewall. 

 

H Sylvia Rivera θυµάται: 

 

“To 1969, τη νύχτα του Stonewall, ήµασταν όλοι στο µπάρ όταν τα φώτα άναψαν ξαφνικά. 

Σταµατήσαµε να χορεύουµε. Η αστυνοµία εισέβαλε και µας οδήγησαν έξω από το µπαρ µαζεύοντας 

µας µπροστά από τα περιπολικά.  Μας έσπρωξαν απέναντι σε τοίχους και κάγκελα. 

 

Άνθρωποι άρχισαν να πετούν διάφορα νοµίσµατα στους αστυνοµικούς.. και τότε ήρθαν τα 

µπουκάλια.. και τότε είχαµε επιτέλους την οµάδα των αστυνοµικών παγιδευµένους µέσα στο κτίριο 

του Stonewall, γιατί άρχισαν να µας φοβούνται. 

 

∆εν ήξεραν ότι θα αντιδρούσαµε κατ' αυτό τον τρόπο. ∆εν θα ανεχόµασταν άλλο αυτές τις µαλακίες. 

Είχαµε κάνει τόσα πολλά για τα άλλα κινήµατα. Καιρός ήταν. Ήρθαν άνθρωποι από τους γύρω 

δρόµους, γκέι άστεγοι από το διπλανό πάρκο, drag queens και έπειτα όλος ο κόσµος  ήταν πίσω από 

εµάς. Οι τηλεφωνικές γραµµές του κτιρίου κόπηκαν και όσοι ήταν παγιδευµένοι εκεί µέσα αφέθησαν 

στο σκοτάδι. Ένας δηµοσιογράφος που ήταν και αυτός παγιδευµένος θυµάται πως ένας αστυνοµικός 

του είπε, δίνοντας του ένα όπλο: “θα πρέπει να παλέψουµε για βγούµε από εδώ µέσα”. 

 

Μετά ήρθε η συντεταγµένη αστυνοµία, όµως πολλοί ξεχνούν πως για 45 λεπτά τους είχαµε 

κλεισµένους εκεί µέσα. 

 

Εργαζόµασταν όλοι για τόσα πολλά κινήµατα εκείνο το καιρό. Ήµασταν ριζοσπάστες. Πιστεύω πως 

αυτό συνέβαλε σε εκείνη τη νύχτα. Κουράζεσαι να σε κάνουν ότι θέλουν. Ήµουν ριζοσπάστης, 

επαναστάτης. Είµαι περήφανη που συνέβαλα στην αλλαγή, περήφανη που ήµουν στην εξέγερση του 

Stonewall. Θυµάµαι πως όταν κάποιος πέταξε µια µολότοφ στο κτίριο σκέφτηκα: θεέ µου, η 

επανάσταση έφτασε, η επανάσταση είναι πραγµατικά εδώ!” 



 

Φίλες και Φίλοι, η επανάσταση συνεχίζεται και σήµερα. 

 

H Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των ∆ιεµφυλικών υπάρχει για να τιµήσουµε και να θυµόµαστε όλους 

όσους και όσες υπήρξαν θύµατα τρανσφυλοφοβικής βίας και προκαταλήψεων. Οι προκαταλήψεις 

και τα αρνητικά στερεότυπα για όλα τα µέλη της κοινότητας µας, συµπεριλαµβανοµένων των 

λεσβιών, γκέι, καθώς και αµφίσεξουαλικών ανδρών και γυναικών απορρέουν σε µεγάλο και 

σηµαντικό βαθµό από τη δυσανεξία που ιστορικά επιδεικνύει η κοινωνία έναντι σε όποια 

ταυτότητα φύλου διαφέρει από αυτή που επιβάλει το κανονιστικό πρότυπο. Γι' αυτό το λόγο 

βρισκόµαστε λοιπόν εδώ σήµερα, όχι µόνο για να υποστηρίξουµε τα τρανς µέλη της κοινότητας 

µας, αλλά και για να τονίσουµε πως ο αγώνας µας είναι πραγµατικά κοινός: o δρόµος για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων και την χειραφέτηση των LGBT ατόµων, είναι συνεχής και 

συνυφασµένος µε τον αγώνα των τρανς ατόµων. 

 

Στην µνήµη των θυµάτων και στην τιµή του κοινού και συνεχούς µας αγώνα, το Αthens Pride 

χαιρετίζει τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών. 

 

 

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2010 

 

Για την Επιτροπή του Athens Pride 

Στέφανος Παπαθανασίου 


