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Στις 15 Νοέμβρη θα δικαστεί η HOMOphonia για... διατάραξη κοινής ησυχίας
τη δεύτερη μέρα του Pride Θεσσαλονίκης του 2012. Συγκεκριμένα εκδικάζεται
το κλητήριο θέσπισμα που θυροκολλήθηκε στο σπίτι του Γιάννη Πρώιου,
σκηνογράφου του Pride. Λόγω της παραχώρησης του πεζόδρομου της οδού
Αγίας Σοφίας για μία και μόνο ημέρα, ήμασταν αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε
και να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες υπό την πίεση αυτού του ελάχιστου
χρονικού διαστήματος που μας είχαμε στη διάθεσή μας (στήσιμο των
περιπτέρων, της σκηνής και οτιδήποτε χρειαζόταν). Στον χώρο υπήρχαν
λιγοστά άτομα λόγω της μεσημεριανής ώρας, ένας εκ των οποίων και ο
Γιάννης Πρώιος.
Τη συγκεκριμένη ώρα χρειάστηκε να στηθεί ο ήχος επί της σκηνής και να γίνει
μια τελική δοκιμή του. Μέσα στα ελάχιστα αυτά λεπτά, δυνάμεις που
εναντιώνονταν στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας φρόντισαν
να καλέσουν την Αστυνομία, η οποία ήρθε τάχιστα λόγω της μηδαμινής
απόστασης του αστυνομικού τμήματος (πλ. Αριστοτέλους) από τον χώρο των
εκδηλώσεων. Όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για τεστ ήχου,
μάς διαβεβαίωσαν ότι ζητούν τα στοιχεία του Γιάννη Πρώιου μόνο για
τυπικούς λόγους και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Να σημειωθεί πως εξαιτίας των εμπρηστικών δηλώσεων ορισμένων κύκλων
που «δεν επιθυμούσαν» να διεξαχθεί το 1ο Φεστιβάλ ομοφυλόφιλης
υπερηφάνειας (Gay Pride), τα μέλη και οι εθελοντές της HOMOphonia
ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά ζητήματα σεβασμού των ωρών
κοινής ησυχίας και της καθαριότητας του χώρου. Λαμπρό παράδειγμα αυτής
της στάσης είναι το γεγονός πως με το πέρας των εκδηλώσεων, παραδώσαμε
τον δημόσιο χώρο πεντακάθαρο, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα χαρτάκι
πεταμένο κάτω.
Εμείς που οργανώσαμε περήφανοι αυτή την εκδήλωση απαίτησης σεβασμού
και ισονομίας για τους ομοφυλόφιλους, δεν θα μπορούσαμε να μην
σεβαστούμε τη χρήση του δημόσιου χώρου και τους συμπολίτες μας. Και
επειδή από τα γεγονότα κρίνεται κανείς, όλοι οι καταστηματάρχες της
περιοχής μάς συνεχάρησαν για την άρτια διοργάνωση και την πολιτισμένη
συμπεριφορά. Βέβαια, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς το ίδιο για τη θλιβερή
εικόνα ελάχιστων ατόμων, οι οποίοι καθοδηγούμενοι από την άγνοια και το
μίσος σε κάθε τι διαφορετικό, επιδίωξαν να ματαιώσουν το Pride, και μάλιστα
με τρόπο που δεν συνάδει σε μια σύγχρονη, δημοκρατική και πολιτισμένη
κοινωνία.
Όποιοι και να κρύβονται πίσω απ' αυτές τις ενέργειες, δηλώνουμε πως δεν
πτοούμαστε. Εμείς που οργανώσαμε το 1ο μαζικότατο Φεστιβάλ

Υπερηφάνειας (με συμμετοχή 3000 διαδηλωτές στην πορεία) θα συνεχίσουμε
με το ίδιο πάθος να διεκδικούμε το αυτονόητο: Το δικαίωμα στη
διαφορετικότητα και στο σεβασμό αυτής, και την κατοχύρωση ίσων
δικαιωμάτων για τους ομοφυλόφιλους, τις λεσβίες και τους/τις τρανς, σε μια
πόλη με ιστορία συνύπαρξης και σεβασμού στο διαφορετικό. Η συλλογικότητά
μας, η HOMOphonia, είναι εδώ και θα είναι εδώ στον αγώνα υπεράσπισης
των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Είναι εδώ και ήδη ετοιμάζει με μεγαλύτερο πάθος και
ευθύνη το 2ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (LGBT Pride).
Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει έναν αγώνα δίκαιο, και τέτοιος είναι ο δικός
μας αγώνας.
https://www.facebook.com/groups/thesaloniki.pride/?fref=ts
homophonia.thess.pride@gmail.com
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