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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ. 

 

* ΕΝΑΡΞΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ. 

 

 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

Σας καλωσορίζω εκ µέρους του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών στην 

Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των ∆ιεµφυλικών (διαφυλικών/τρανσέξουαλ, τραβεστί, 

παρενδυτικών και µεσοφυλικών ατόµων).  

 

Βρισκόµαστε εδώ προς µνήµην των θυµάτων του τρανσφυλοφοβικού µίσους, που 

έχασαν τη ζωή τους από εγκληµάτα µίσους, επιθέσεων και βίας. Θύµατα ενός 

παράλογου ρατσισµού και µισαλλοδοξίας, απλά και µόνο γιατί υπήρχαν, γιατί 

ανέπνεαν.  

 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που έχουµε από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, 

κάθε τρεις ηµέρες δολοφονείται ένα διεµφυλικό άτοµο, κάπου, σε κάποια γωνιά του 

πλανήτη µας. ∆ολοφονίες τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα βίαιες, απεχθείς, 

απάνθρωπες. Αυτά καταγράφουν τα επίσηµα στοιχεία, για αποδεδειγµένα εγκλήµατα 

µίσους λόγω ταυτότητας και έκφρασης φύλου, ενώ επισηµαίνεται ότι πιθανά τα 

πραγµατικά θύµατα είναι πολύ περισσότερα.  

 

Βρισκόµαστε εδώ για να προτάξουµε πάνω απ’ όλα την ανθρωπιά µας, να 

διατρανώσουµε ότι δεν µπορούµε πια να επιτρέπουµε να δολοφονούνται και να 

κακοµεταχειρίζονται άλλα τρανς άτοµα. ∆εν µπορούµε µε την σιωπή µας να 

ανεχόµαστε να διπλώνεται το φίδι του ρατσισµού γύρω από τον λαιµό µας και να 

καταπνίγει κάθε είδους ελευθερία, ακόµη και το δικαίωµά µας στην ζωή, το δικαίωµά 

µας στην αξιοπρέπεια.  

 

Είµαστε ακόµη εδώ, για να πούµε µε καθαρό τρόπο ότι τα τρανς δικαιώµατα είναι 

ανθρώπινα δικαιώµατα, για να επισηµάνουµε ότι µια κοινωνία που δεν αποδίδει ίσα 

δικαιώµατα σε όλους τους πολίτες της και επιτρέπει ή συντηρεί τις διακρίσεις για 

λόγους ταυτότητας και έκφρασης φύλου, αλλά και σεξουαλικού προσανατολισµού, 

είναι µια κοινωνία που το είδωλό της στον καθρέπτη είναι παραµορφωµένο, τα χέρια 

της δεν είναι καθαρά.  

 



Όπως διαβάζουµε στην έκθεση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα Τόµας Χάµµαρµπεργκ, που εκδόθηκε από το Σωµατείο µας στα 

ελληνικά: 

 

«Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των διεµφυλικών ατόµων σε µεγάλο 

βαθµό περιφρονείται, δεν δεικνύεται το ενδιαφέρον, παρ’ όλο που τα προβλήµατά τους 

είναι πολύ σοβαρά και συναντώνται µόνο σ’ αυτή την οµάδα. Τα διεµφυλικά άτοµα 

αντιµετωπίζουν στο µέγιστο διακρίσεις,  µισαλλοδοξία και απερίφραστη βία. Τα βασικά 

τους ανθρώπινα δικαιώµατα καταστρατηγούνται, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος στη ζωή, του δικαιώµατος στην φυσική τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, 

του δικαιώµατος στην υγεία.»  

 

Αυτά, ανάµεσα στ’ άλλα, καταγράφει ο Επίτροπος, και θα συµπλήρωνα ότι παρ’ ότι η 

έκθεσή του αυτή είναι εξαιρετικής σηµασίας και ιδιαίτερα πολύτιµη, αυτά είναι πολύ 

λίγα.  

 

Η καθηµερινότητα ενός τρανς άντρα ή µιας τρανς γυναίκας είναι πολύ πιο δύσκολη, 

αφού ένα τρανς άτοµο βρίσκεται ανά πάσα στιγµή αντιµέτωπο µε τις πιο παράλογες 

διακρίσεις:  

 

- Αδυναµία εύρεσης στέγης (πολλοί αρνούνται σε τρανς άτοµα να ενοικιάσουν σπίτι),  

 

- Αδυναµία εύρεσης εργασίας. Σκεφτείτε πόσοι δίνουν ή θα έδιναν δουλειά σε ένα 

τρανς άτοµο. Σκεφτείτε αν έχετε δεί πολλά τρανς άτοµα να εργάζονται, κάπου που θα 

έχετε πάει να εξυπηρετηθείτε, είτε στον δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Και εδώ 

θα πρέπει να µιλήσουµε ειδικά για τις τρανς γυναίκες για την καταναγκαστική 

πορνεία, που δεν χωράει αµφιβολία ότι είναι καταναγκαστική, αφού είναι 

αποκλεισµένες από την εργασία. Θα πρέπει να µιλήσουµε για τους τρανς άντρες που 

παραµένουν αόρατοι στην πλειοψηφία τους, ως ασπίδα για την προστασία τους από 

τις διακρίσεις.  

 

- Αδυναµία υποστήριξης βασικών αναγκών και δικαιωµάτων τους, όπως η ασφάλιση, 

η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ακόµη κάποιες φορές και η εκπαίδευση.  

 

Και πολλά-πολλά ακόµη που θέτουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής τα 

διεµφυλικά άτοµα. Και δεν χρησιµοποιώ τυχαία την λέξη περιθώριο, αγαπητές φίλες 

και φίλοι. Γιατί το «περιθώριο» είναι αυτό που µπορεί να δικαιολογήσει στο άρρωστο 

µυαλό κάποιων ότι οι τρανς άντρες και οι τρανς γυναίκες ανήκουν σ’ αυτό εξ 

ορισµού, εποµένως ότι µπορεί να τους συµβεί, η κοινωνία µπορεί να σιωπά, να το 

ανέχεται: περιθώριο άλλωστε είναι. 

 

Και αυτό ακριβώς θέλουµε να φωνάξουµε εδώ: Οι τρανς άντρες και οι τρανς γυναίκες 

δεν είναι περιθώριο. Οι τρανς άντρες και οι τρανς γυναίκες, επιζητούµε και θέλουµε 

µία ζωή στο φώς της ηµέρας. ∆εν επαιτούµε, απαιτούµε σεβασµό στην ζωή και την 

αξιοπρέπειά µας, στο κοινωνικό µας φύλο, στην ίδια µας την υπόσταση. 

 

Στην Ελλάδα βέβαια, δεν υπάρχουν, καταγεγραµµένα τουλάχιστον, εγκλήµατα 

µίσους κατά διεµφυλικών ατόµων, ακόµη και όσες λίγες δολοφονίες υπήρξαν τα 

τελευταία είκοσι χρόνια δεν µπορούµε να πούµε ότι είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο υπάρχουν τρανς άτοµα που έχουν αυτοκτονήσει αδυνατώντας να 

ανταπεξέλθουν στην καθηµερινή σκληρότητα της βίας του κοινωνικού αποκλεισµού.   



 

Ζητούµε λοιπόν, την αφύπνιση της κοινωνίας, πάνω σ’ όλα τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα διεµφυλικά άτοµα, προβλήµατα που λόγω της κρίσης που µαστίζει 

την κοινωνία µας γίνονται όλο και πιο δύσκολα.  

 

Και επειδή το σηµερινό ακροατήριο, γνωρίζουµε ότι αποτελείται πιο πολύ από µέλη 

της οµοφυλοφιλικής, λεσβιακής, αµφισεξουαλικής και τρανς κοινότητας, ας µην 

ξεχνάµε ότι 41 χρόνια πριν, όταν άναψε η φωτιά του Στόουνγωλ, όταν το λοαδ 

κίνηµα άρχισε να παίρνει µορφή, σύµφωνα µε τις περισσότερες ιστορικές 

καταγραφές, κάποιες γενναίες τρανσέξουαλ και τραβεστί, όπως η Σίλβια Ριβέρα, ήταν 

αυτές που πρώτα πήραν το βάρος και άναψαν την πρώτη φλόγα, γιατί αυτές νοιώθαν 

πιο πολύ το περιθώριο πιο πολύ από κάθε άλλον, δεν είχαν να φοβηθούν και πολλά 

πράγµατα – όταν δεν έχεις να χάσεις και πολλά, δεν έχεις να φοβηθείς και πολλά. 

Στην Ελλάδα, όταν το ΑΚΟΕ, σχηµατοποίησε την πρώτη του δράση πριν από 33 

χρόνια, η Μπέττυ Βακαλίδου, µίλησε στο Λουζιτάνια. Οφείλουµε πολλά απέναντι σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους – αυτό πρέπει να το θυµόµαστε.  Κι όµως, φίλες και φίλοι, οι 

τρανς γυναίκες και άντρες, µετά από τόσα χρόνια, εξακολουθούν να είναι το πιο 

ευάλωτο κοµµάτι της κοινότητας.  

 

Τιµούµε και ανάβουµε ένα κερί στην καρδιά µας για όσα διεµφυλικά άτοµα έχασαν 

τη ζωή τους,  λόγω του απάνθρωπου και παράλογου τρανσφυλοφοβικού µίσους και 

δίνουµε την υπόσχεση απέναντι στην αξιοπρέπειά µας να δώσουµε τη µάχη για ένα 

καλύτερο αύριο µακριά από τις διακρίσεις, για ένα αύριο που τα τρανς άτοµα θα 

βρίσκονται ως ισότιµοι πολίτες σε µία κοινωνία ισονοµίας. 

 

Εκ µέρους του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, σας ευχαριστούµε µέσα από 

την καρδιά µας, που συµµετέχετε στην Ηµέρα Μνήµης µας, καθώς και όλες και 

όλους που εργάστηκαν εθελοντικά για την προετοιµασία αυτής της εκδήλωσης. 

 

 Ένα ξεχωριστώ ευχαριστώ στην Στάσσα Πασαντζή, µέλος του ΣΥ∆, που έκανε τον 

υποτιτλισµό της ταινίας που θα προβληθεί αργότερα: A girl like me: The Gwen 

Arajuo Story, το µέλος µας Πατρίτσια Τασούλας που φρόντισε και χρηµατοδότησε 

την δυνατότητα προτζέκτορα για την ταινία, την Μάνια Λεµπέση που θα διαβάσει 

διήγηµα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, και τον Πάνο Κούτρα που τελικά δεν µπόρεσε 

να είναι κοντά µας, έστειλε όµως µία επιστολή που θα διαβαστεί αργότερα.  

 

Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους οµιλητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας, µέλη 

των µη κυβερνητικών οργανώσεων, κατ’ αρχήν τον πολύ αγαπητό µας φίλο Αγγελο 

Σιδηρόπουλο, µέλος τους ΣΥ∆, από την ΟΛΚΕ (Οµοφυλοφιλική, Λεσβιακή 

Κοινότητα Ελλάδος), και καλό φίλο Νίκο Μυλωνά, την εκπρόσωπο της Λεσβιακής 

Οµάδας Αθήνας, τον κύριο Κοµίνη Νικόλα µέλος του ∆.Σ. της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, 

τον Στέφανο Παπαθανασίου εκπρόσωπο τύπου του Athens Pride, τον Γρηγόρη 

Βαλλιανάτο, φωνή της λοαδ κοινότητας προς τα έξω εδώ και 25 χρόνια και 

δηµοσιογράφο, τον νοµικό Βασίλη Σωτηρόπουλο που θα αναλύσει µε αφορµή την 

έκδοση στα Ελληνικά της έκθεσης το Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα Τόµας Χάµµαρµπεργκ «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», 

θα εστιάσει στις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις νοµοθετικές διεκδικήσεις, τις νοµικές 

δυνατότητες και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στα διεµφυλικά άτοµα, και 

ιδιαίτερα να ευχαριστήσουµε την κυρία Αλεξάνδρα Χαλκιά, Αναπληρώτρια  

Καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για την τιµή 

που µας κάνει. 



 

Στο τέλος της εκδήλωσης, µετά την ταινία, θα διαβαστεί Ψήφισµα του Σωµατείου 

µας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης, το οποίο θα διαβάσει το µέλος του 

∆ιοικητικού µας Συµβουλίου Χριστίνα Μενουδάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής 

των Ελλήνων και τους Πρόεδρους των Κοµµάτων του Κοινοβουλίου.  

 

 

Θέλω να σας παρακαλέσω, στην έξοδο, να ρίξετε µια µατιά στο βιβλίο που εξέδωσε 

το Σωµατείο µας, «Ανθρώπινα δικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», του Τόµας 

Χάµµερµπεργκ. Ευχαριστούµε θερµά: την  Μιχούδη Κωνσταντίνα, την Μαρία – 

Σάντρα Τσαγγαρά, την Εύα Κουµαριανού, την Μαιριλού Φραγκιαδάκη από τις 

ΚΟΥΚΛΕΣ, την επιτροπή του Athens Pride , το κατάστηµα Σταρ λιτε και την Νικόλ 

∆εληµάρη για την οικονοµική υποστήριξή. Τα έσοδα από την συµβολική τιµή του 

βιβλίου, είναι για την οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου.  

 

Ευχαριστούµε! - Ακολουθεί χαιρετισµός από το µέλος του ∆ιοικητικού µας 

Συµβουλίου, Άγγελο Σιδηρόπουλο. Οι τρανς άντρες δεν είναι αόρατοι, έχουν φωνή, 

έχουν παρουσία.  Άγγελε έχεις τον λόγο!  

 

 

Μαρίνα Γαλανού. 

Μέλος του ∆.Σ. του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) 
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