
Athens Pride 
Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
∆εριγνύ 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10434 
+30 6974187383 
www.athenspride.eu 
contact@athenspride.eu 
 

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ 
στο 

ATHENS PRIDE 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ - 12.00-00.00 - ΠΑΡΕΛΑΣΗ 19.00 

Το Athens Pride 2015, το 11ο στην σειρά Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας, φέτος 
µε το σύνθηµα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ, παίρνει θέση υπέρ της 100% ισότητας, δικαιοσύνης, 
αποδοχής και σεβασµού για τις λεσβίες, τους γκέι, τα αµφισεξουαλικά και τρανς 
άτοµα (LGBT), καθώς και για κάθε µέλος της ελληνικής κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα καλεί και όλη την Ελληνική κοινωνία να αναγνωρίσει και να πάρει άµεσα 
θέση σε ό,τι αφορά στα πολιτικά δικαιώµατα των LGBT ατόµων στην Ελλάδα. 

• Πάρε Θέση για τη καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού 
προσανατολισµού και της ταυτότητας φύλου τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο 
και σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας.  

• Πάρε Θέση για την ισότητα µπροστά στον νόµο όλων των LGBT ατόµων και 
το δικαίωµά τους στην οικογένεια.  

• Πάρε Θέση για ένα εκσυγχρονισµένο και χωρίς προκαταλήψεις εκπαιδευτικό 
περιβάλλον σε όλες τις βαθµίδες, το οποίο παρέχει ασφάλεια και αποδοχή για 
κάθε σεξουαλικότητα, έκφραση και ταυτότητα φύλου, καθώς και κάθε 
οικογενειακή σύνθεση. 

• Πάρε Θέση για την επιµόρφωση των κρατικών λειτουργών και των θεσµικών 
εκπροσώπων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φαινοµένων 
ρατσιστικής βίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας 
φύλου. 

• Πάρε Θέση κατά της ρητορικής µίσους και του σχολικού εκφοβισµού (bullying) 
σε όλες της µορφές του. 

• Πάρε Θέση για την ρητή προστασία της ζωής και της ελευθερίας από 
κάθε διάκριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισµού και της 
ταυτότητας φύλου. 

Πάρε θέση µαζί µας, στο φετινό Athens Pride, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος. Παρέλασε µαζί µας στο Κέντρο της Αθήνας για µια πραγµατικά 
δηµοκρατική και ελεύθερη κοινωνία.  
 
Για το Athens Pride 2015  
Andrea Gilbert 
Εκπρόσωπος Τύπου 
+30697418738 
 
Σηµαντική ενηµέρωση: Φέτος το Athens Pride καλωσορίζει την νεοσύστατη οµάδα 
ΛΟΑΤ ΑµεΑ και σας ενηµερώνει ότι η εκδήλωση θα είναι πλήρως προσβάσιµη για 
ΑµεΑ. Επίσης θα υπάρχει παράλληλη διερµηνεία στην Ελληνική νοηµατική γλώσσα. 
 


