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Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας θέλει να ενημερώσει/ υπενθυμίσει στα μέλη και 
τους/τις  φίλους/-ες  της  ότι  στην  εβδομάδα  8-14  Μαΐου  2008  θα  διενεργηθεί  το  10ο 
(επετειακό) Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών Ταινιών. Το Πανόραμα, που διενεργείται απαρέγκλιτα 
κάθε χρόνο από το 1999 από τη Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας  και  το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Goethe, αποτελεί  τον 
πρώτο σταθερό πανελλήνιο θεσμό προαγωγής των θεμάτων που αφορά τα ομοφυλόφιλα, 
αμφιφυλόφιλα  και  τρανσεξουαλικά  άτομα,  μέσω  της  Τέχνης  (κινηματογράφος,  θέατρο, 
ζωγραφική, φωτογραφία) και του Διαλόγου (συζητήσεις, συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες).

Το φετεινό επετειακό Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών Ταινιών φιλοξενεί οκτώ ταινίες, μια 
έκθεση ζωγραφικής, μια θεατρική παράσταση, μια βιβλιοπαρουσίαση και δύο πάρτι. Μεταξύ 
των ταινιών αξίζει να σημειώσουμε τις δύο ταινίες του Γερμανού σκηνοθέτη και ακτιβιστή 
Rosa von Praunheim Δεν είναι ο ομοφυλόφιλος διεστραμμένος, αλλά η κατάσταση στην οποία  
ζει και Νεκροί ομοφυλόφιλοι, ζωντανές λεσβίες, την ταινία του Παναγιώτη Ευαγγελίδη Chip 
και Ovi που έχει διακριθεί σε πλήθος φεστιβάλ του εξωτερικού και το Καμπίγιο, δέχομαι, μια 
πολύ καλή ισπανική ταινία αναφορικά με το γάμο ατόμων του ίδιου φύλου.

Στα πλαίσια των συζητήσεων, αξίζει να αναφερθούν η συζήτηση για τον πολιτικό γάμο 
ατόμων  του  ίδιου  φύλου,  με  προσκεκλημένους/-ες  τους/τις  δημάρχους  του  πολεοδομικού 
συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης  και  η  συζήτηση  για  την  αποκάλυψη  της  σεξουαλικής 
ταυτότητας (coming out) στην οικογένεια, όπου θα μιλήσουν νεαροί ομοφυλόφιλοι και οι 
μητέρες τους. Τέλος, αξίζει  να σημειωθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σύμπραξης 
Κατά της Ομοφυλοφοβίας με τίτλο Ομοφυλοφιλία και κινηματογράφος.

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε τόσο στις προβολές, όσο και στα δύο πάρτι που θα 
διεξαχθούν στο μπαρ «Ελί Ελά».

Επισυναπτόμενο: Το πρόγραμμα του 10ου Πανοράματος Ομοφυλοφιλικών Ταινιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Κατά της Ομοφυλοφοβίας
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