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 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση δράσεων για το Pride.

Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με
αρ.  πρωτ.  36451/23-05-2021  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Νεολαίας
Δήμου Λαρισαίων. Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Κατρανάς Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2)
Αθανασιάς Γεώργιος,  3) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 4) Γιάγκα Ανθή – Σωτηρία, 5) Γκούμα Μαρία, 6)
Γκουσγκούνη  Αικατερίνη,  7)  Γουγούλα  Θεολογία,  8)  Γουγουλιάς  Βασίλειος,  9)  Δαδιώτης
Αναστάσιος,  9)  Δημοβέλης  Ελευθέριος,  10)  Ζαρίδης  Μιχαήλ,  11)  Ζαχαρία  Εύη,  12)  Καούνα
Τριανταφυλλιά,  13)  Καρανίκας  Γεώργιος  –  Αλέξανδρος,  14)  Καφαλή  Μάγδα,  15)  Κωστούλης
Απόστολος – Μάρκος, 16) Λαγός Ευστάθιος, 17) Λαδόπουλος Δημήτριος, 18) Λάζος Ευάγγελλος,
19)  Μαϊμάρης  Δημήτριος,  20)  Μαγουλιώτης  Δημήτριος,  21)Νικούλη  Ελευθερία,  22)  Παππάς
Ευάγγελλος,  23)  Ρεντοπούλου  Κωνσταντία  –  Αρετή,  24)  Σαμαράς  Αθανάσιος,  25)  Σκάρπου
Χριστίνα, 26) Στεργίου Έλλη, 27) Τσαμέτη Αγγελική, 28) Τσιαμούρας Δημήτριος 29) Τσιουμάνης
Γεώργιος,  30)  Χαλβαντζάρα Στυλιανή,  31)  Χατζής  Αναστάσιος,  32)  Χαμονικολάου Μαρία,  33)
Χαρούλη Μυρτώ, 34) Χατιλάρης Παύλος, 35) Majd Aldin

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Αναστασίου Λάμπρος, 2) Αποστόλου
Κωνσταντίνος,  3)  Αργύρης  Παναγιώτης,  4)  Γιούτσας  Δημήτριος,  5)  Ελένης  Κωνσταντίνος,  7)
Δημόπουλος Δημήτριος,  8)  Καράμπελα Μαρκέλλα,  9)  Κουτσολέλος  Δημήτριος,  11)  Κρεμαστάς
Αθανάσιος,  12)  Κρεμαστάς  Αθανάσιος,  13)  Μουλάς  Πασχάλης,  14)  Μπέτσος  Νικόλαος,  15)
Νασιόπουλος Ευάγγελος,  16) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 17) Σιαπαρδάνη Μυρτώ, 18) Στεφοπούλου
Σωτηρία, 19) Τσιαντού Κυριακή - Μαρία, 20) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 21) Φλώρος Γεώργιος,
22) Ψαριανός Αλέξανδρος.

ΘΕΜΑ: Πρόταση δράσεων για το Pride.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προέβη σε συζήτηση που αφορούσε την πρόταση: “Διεξαγωγή
αιμοδοσιών και διαδικασίας λήψης δείγματος μυελού των οστών.”, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
της κ. Γκούμα Μαρίας, μέλους της επιτροπής Δημοκρατίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε ως
εξής:



Στα πλαίσια των δράσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων η Επιτροπή
Δημοκρατίας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  αποφάσισε  να  προβεί  στην  εισήγηση  του  συνόλου
δράσεων με τίτλο: “Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη της Λάρισας”. Αφορμή για τις δράσεις είναι
το γεγονός πως ο Ιούνιος αναγνωρίζεται διεθνώς ως “Μήνας Υπερηφάνειας” (“Pride Month”).

Οι δράσεις ξεκινούν από μια καμπάνια και κορυφώνονται με την πραγματοποίηση ενός πολυήμερου
webinar.  Αυτές  οργανώνονται  σε  συνεργασία  με  φορείς  οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα, όπως Thessaloniki Pride, το
περιοδικό  Antivirus  κλπ.  οι  οποίοι  προσφέρουν  το  γνωστικό  υπόβαθρο  για  την  ολιστική  και
ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος και στην πρακτική υλοποίηση των δράσεων.

Στόχοι και Αναμενόμενα Οφέλη

Οι στόχοι των δράσεων χωρίζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

•   Κατανόηση  των  χαρακτηριστικών  της  κοινότητας  ΛΟΑΤΚΙ+  η  οποία  οδηγεί  στην
ευρύτερη  αποδοχή  της  και  την  απαλλαγή  ομοφοβικών  αντιλήψεων  που  διακατέχουν  το
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, ακόμη και εν αγνοία των μελών της

•  Ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και

ευαισθητοποίηση για προσπάθεια επίλυσής τους

•  Δημιουργία γενικότερου κλίματος αποδοχής για τη νεολαία της κοινότητας στη Λάρισα,

ενθάρρυνσή της να αγκαλιάσει την ταυτότητά της και να κάνει αισθητή την παρουσία

της, ακολουθώντας το παράδειγμα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Για  τη  συμμετοχή  στο  webinar  θα  δίνεται  προτεραιότητα  στους  νέους  της  Λάρισας,  χωρίς  να
αποκλείονται άτομα άλλων ηλικιών και κάτοικοι άλλων περιοχών.

Από  τη  δράση  τα  προσδοκώμενα  οφέλη  για  τους  συμμετέχοντες  είναι  η  κατανόηση  και
ευαισθητοποίηση σε θέματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και η γνωριμία του με το ΔΣΝ της Λάρισας.
Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη για το ίδιο το ΔΣΝ είναι η προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας, και
ιδιαίτερα μειονοτήτων της που αισθάνονται περιθωριοποιημένες, η σύσφιξη των σχέσεων του ΔΣΝ
με τους συμμετέχοντες φορείς  για μελλοντικές δράσεις και η προβολή του έργου του ίδιου του
οργάνου.

Δομή και Περιεχόμενο Δράσης

Η κύρια δράση διεξάγεται με τη μορφή webinar στη διάρκεια δύο ημερών, μια και η θεματική

είναι ευρεία και απαιτείται πολύπλευρη εξέτασή της.

 Η πρώτη μέρα εισάγει στο πνεύμα της εκδήλωσης, τιτλοφορείται “LGBTQ+ 101” και❖

περιλαμβάνει:

 Εξήγηση της έννοιας του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού

■ Διαφορές κοινωνικού και βιολογικού φύλου και επιρροή της



κοινωνικοποίησης στον καθορισμό του

■ Γνωστοί και μη σεξουαλικοί προσανατολισμοί

 Εισαγωγή στις ορολογίες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+

 Η δεύτερη ημέρα κινείται περισσότερο πρακτικό πλαίσιο και περιλαμβάνει:❖

 Εξέταση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της κοινότητας στην

καθημερινή ζωή ως προς:

■ την κοινωνική αποδοχή

■ τη νομική αναγνωρισιμότητα

■ την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες

■ τη σεξουαλική βία την οποία δέχονται και της οποίας το μέγεθος έγινε

περισσότερο αντιληπτό με το ξέσπασμα του ελληνικού κινήματος #metoo

Η agenda είναι ενδεικτική και ενδέχεται και υποστεί αλλαγές.

Το webinar θα αποτελέσει την κορύφωση μιας καμπάνιας που θα συνδυάσει ποικίλους τρόπους
προσέγγισης του ευρέως κοινού. Κομμάτι της καμπάνιας θα αποτελέσουν δημοσιεύσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του ΔΣΝ, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη των
ζητημάτων  της  ΛΟΑΤΚΙ+  κοινότητας  στη  Λάρισα.  Ακόμα,  η  προώθηση  του  μηνύματος  της
καμπάνιας θα γίνει και με αφίσες, όπως και με την τοποθέτηση, κατόπιν συμφωνίας με τις δημοτικές
αρχές, σημαίας στο Δημαρχείο της Λάρισας. Η σημαία είναι η παρακάτω, η οποία συμπυκνώνει
εκτός από το αίτημα για ισότιμη μεταχείριση των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ τα μηνύματα των
κινημάτων #translivesmatter και #blacklivesmatter τα οποία συντάραξαν τον πλανήτη τoν τελευταίο
χρόνο και η υπεράσπισή τους αποτελεί καθήκον κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.

Παράλληλα,  για  τον  μήνα  αυτό  μέσα  στο  γενικό  κλίμα  υπερηφάνειας  θεωρούμε  δόκιμο  να
ενισχύσουμε το έργο Ελλήνων καλλιτεχνών καλλιτεχνών, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους
αρμόδιους  φορείς,  αξιοποιώντας  διαδικτυακούς  χώρους  για  προβολή  έργων  ζωγραφικής  και  το
Δημοτικό  Ραδιόφωνο  για  αναπαραγωγή  μουσικών  κομματιών.  Μετά  το  τέλος  της  εισήγησης
ακολούθησε τοποθέτηση του κ. Καραμπέρη Αποστόλη, εκπροσώπου του Pride Θεσσαλονίκης. Στην
τοποθέτησή του αναδείχθηκε ο σκοπός του Pride ο οποίος συνίσταται στο να γίνονται δράσεις για
τον  ευρύτερο  πληθυσμό  με  στόχο  τον  περιορισμό  των  διακρίσεων.  Μάλιστα,  σκοπός  είναι  η
ορατότητα στον δημόσιο  χώρο και  η  ενδυνάμωση των νέων που ανήκουν στην κοινότητα των
LGBTI. Τέλος, τονίστηκε ότι ο ρόλος του κινήματος είναι μεν πολιτικός, αλλά όχι κομματικός. 

Κατά τη διάρκεια τοποθετήθηκαν οι κ. Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος και Λαγός Ευστάθιος. 

Μετά από σύντομη συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποφάσισε ότι 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

η πρόταση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.



Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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