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Ανακοίνωση - ∆ελτίο Τύπου 
 

Θέµα: Πρακτικά συνάντησης ∆ιοικητικών Συµβουλίων Σ.Υ.∆. και Ο.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) και της 

Οµοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.), µετά από αίτηµα της 

Ο.Λ.Κ.Ε, µε θέµα την συνεργασία των δύο οργανώσεων.  

 

Το Σ.Υ.∆. ζήτησε να κρατηθούν πρακτικά της συνάντησης για λόγους πλήρους 

ενηµέρωσης και διαφάνειας, πράγµα το οποίο αποδέχτηκε το ∆.Σ. της ΟΛΚΕ. Τα 

πρακτικά κράτησε το µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΚΕ Κωστής Σπηλιώτης. Στη συνάντηση 

εκπροσώπησαν την ΟΛΚΕ ο Νίκος Μυλωνάς, η Ειρήνη Πετροπούλου, ο Κωστής 

Σπηλιώτης και ο Αντρέας Ιωαννίδης, ενώ το ΣΥ∆ η Μαρίνα Γαλανού, η Χριστίνα - 

Ρενέ Μενουδάκη, η Νανά Μιχαήλ και η Λώρη Τσαρουχίδη (αναπληρωµατικό µέλος) 

και πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛΚΕ. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα ακόλουθα:  

 

Σχετικά µε την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των ∆ιαφυλικών Ατόµων, αρχικά έγινε 

ενηµέρωση από την Μαρίνα Γαλανού ότι στην Ελλάδα υπάρχουν µεν περιστατικά 

βίας, όχι όµως κρούσµατα δολοφονιών µίσους, τουλάχιστον όχι αποδεδειγµένα (όπως 

στην γειτονική µας Τουρκία, στις ΗΠΑ, σε χώρες της Λατινικής Αµερικής και 

άλλες). Υποστηρίχθηκε ότι σκοπός της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης των 

∆ιαφυλικών Ατόµων είναι  η αφύπνιση του γενικού πληθυσµού για το ζήτηµα της 

βίας κατά των τρανς αντρών και γυναικών, αλλά και των προβληµάτων αποκλεισµού 

που αντιµετωπίζουν τα τρανς άτοµα στην καθηµερινότητά τους. Ανεφέρθη ότι οι 

διαφυλικές γυναίκες σε συντριπτικό ποσοστό στην χώρα µας (αλλά και σε πολλές 

άλλες) αναγκάζονται να καταφύγουν στην σεξουαλική εργασία, λόγω του 

αποκλεισµού τους από τον επαγγελµατικό στίβο, ενώ υπάρχει µεγάλη δυσκολία και 

στην εύρεση στέγης. Αναφέρθηκε επίσης ότι το 2003 το Σωµατείο Αλληλεγγύης 

Τραβεστί Τρανσέξουαλ Ελλάδας (ΣΑΤΤΕ) είχε κάνει πρόταση στο αρµόδιο 

Υπουργείο για την κατάρτιση προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ που θα µπορούσαν να 



βοηθήσουν στην κατεύθυνση της απασχόλησης των τρανς γυναικών και την 

απεµπλοκή τους από τον χώρο της πορνείας.   

 

Όσον αφορά την διοργάνωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης στις 20 Νοεµβρίου, 

το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών ενηµέρωσε για το πρόγραµµα που έχει 

διαµορφωθεί έως στιγµής:  

• Προβολή της ταινίας της Σέλλυ Πρέβοστ “Trained in the ways of men”, της 

οποίας η σκηνοθέτιδα κυρία Πρέβοστ, παραχώρησε ευγενικά τα δικαιώµατα 

της ταινίας για µία προβολή.  

• Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οµιλίες από εκπρόσωπο του ΣΥ∆, ενώ θα 

ακολουθήσουν χαιρετισµοί από τον εκπρόσωπο της ΟΛΚΕ, Νίκο Μυλωνά 

τιµώντας τον για την προσφορά του στο ΛΟΑ∆ κίνηµα από την εποχή του 

ΑΚΟΕ έως σήµερα που είναι µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΚΕ. Έχει γίνει επίσης 

πρόταση σε εκπρόσωπο της Λεσβιακής Οµάδας Αθηνών (ΛΟΑ) και στο 

Γρηγόρη Βαλλιανάτο. 

• Στο τέλος της εκδήλωσης, θα διαβαστεί ψήφισµα του Σωµατείου 

Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών,  το οποίο θα κατατεθεί από εκπροσώπους του 

ΣΥ∆ (αν επιθυµεί µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ) στον 

Πρόεδρο της Βουλής και στα κοινοβουλευτικά κόµµατα την ∆ευτέρα 22 

Νοεβρίου και θα σταλεί σχετικό ∆ελτίο Τύπου προς τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης.  

 

Παράλληλα το ΣΥ∆ ενηµέρωσε ότι προετοιµάζει έκδοση του Issue Paper του 

Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Thomas Hammarberg, µε τίτλο 

«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου» (τίτλος πρωτότυπου: «Human 

Rights and Gender Identity»), η οποία θα παρουσιαστεί εκείνη την ηµέρα, και θα 

διατίθεται σε συµβολική τιµή για την οικονοµική υποστήριξη του Σωµατείου.  

 

Την εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης αναλαµβάνει το ΣΥ∆, µε την 

υποστήριξη της ΟΛΚΕ και της ΛΟΑ, ενώ συµφωνήθηκε ότι η αφίσα θα 

συνυπογράφεται από τις οργανώσεις αυτές, καθώς επίσης αν επιθυµούν µπορούν να 

βοηθήσουν στην χρηµατοδότηση. Συµφωνήθηκε να σταλεί ενηµέρωση προς όλες τις 

λοαδ ιστοσελίδες και blogs για την υποστήριξη και την πρόσκληση στην εκδήλωση 

(ιδιαίτερη µνεία έγινε από την Μ. Γαλανού για την σηµασία των λοαδ blogs). 

 

Συζητήθηκε επίσης το θέµα της αποπαθολογικοποίησης της ταυτότητας και 

έκφρασης φύλου, εν όψει της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά της Αποπαθολογικοποίησης 

που διοργανώνεται σε πολλές χώρες την 23
η
 Οκτωβρίου.  

 

Οι εκπρόσωποι του ΣΥ∆ ενηµέρωσαν ότι κατ’ αρχήν τα µέλη του είναι υπέρ της 

αποπαθολογικοποίησης της ταυτότητας και έκφρασης φύλου, πλην όµως επειδή το 

ζήτηµα αυτό είναι ευαίσθητο χρειάζεται να γίνει αντικείµενο σοβαρής επεξεργασίας 

και να διαµορφωθεί εξειδικευµένη πρόταση που θα καλύπτει πλήρως τους τρανς 

άντρες και τις τρανς γυναίκες στο θέµα αυτό. Συνεπώς, το ΣΥ∆ θεωρεί πρόωρη την 

διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης για το θέµα αυτό χωρίς πλήρως επεξεργασµένη 

πρόταση και επιφυλάσσεται για το µέλλον. Συνδέοντάς το µε τα προηγούµενα, το 

ΣΥ∆ ενηµέρωσε επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις τρανς ατόµων που βρίσκονται σε 

δικαστική διένεξη για την κάλυψη εξόδων επέµβασης επαναπροσδιορισµού του 

φύλου τους από τα αρµόδια ασφαλιστικά ταµεία. 



 

Έγινε επίσης ιδιαίτερη συζήτηση για τα προβλήµατα που έχουν ενσκήψει σε µέλη του 

ΣΥ∆ λόγω της γενικότερης δυσκολίας που βρίσκεται η χώρα µας. Προς τούτο τον 

σκοπό το ΣΥ∆ κατέθεσε την ιδέα του να δηµιουργηθεί Ταµείο Αλληλεγγύης στους 

κόλπους του για την υποστήριξη των τρανς ατόµων που αντιµετωπίζουν σοβαρά 

προβλήµατα.    

 

Τέλος, συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανώσεων.  

Τα µέλη του ΣΥ∆ εξέφρασαν την άποψη ότι στα θέµατα που αφορούν τα διεµφυλικά 

άτοµα, για να µπορεί να υπάρξει µία καλή συνεργασία, τον κύριο λόγο δηµόσια θα 

πρέπει να έχει το ΣΥ∆, ως οργάνωση που επικεντρώνει σε αυτά τα θέµατα και ως εκ 

τούτου τα γνωρίζει καλύτερα. Οµοίως και στα θέµατα που αφορούν τους γκέι, τις 

λεσβίες, τους αµφισεξουαλικούς άντρες και γυναίκες τον κύριο λόγο δηµόσιας 

τοποθέτησης θα πρέπει να έχει η ΟΛΚΕ. Οι δύο οργανώσεις οφείλουν να δρουν 

αλληλοσυµπληρωµατικά και  αλληλέγγυα, και όχι να εµπλέκεται η µία οργάνωση στα 

κύρια θέµατα της άλλης, παρά µόνον αν έχει υπάρξει συνεργασία, διάλογος και 

συµφωνία. «Για τα ζητήµατα των τρανς το ΣΥ∆ είναι κάθετο», είπε η Μαρίνα 

Γαλανού εκπροσωπώντας το ΣΥ∆. Ο µόνος εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ που δεν 

συµφώνησε και είπε ότι δεν κατάλαβε διατηρώντας τις επιφυλάξεις του ήταν το µέλος 

του ∆.Σ. της ΟΛΚΕ, Ανδρέας Ιωαννίδης. Τα υπόλοιπα τρία µέλη του ∆Σ της ΟΛΚΕ 

συµφώνησαν µε όλες τις προτάσεις του Σ.Υ.∆. και τις αποδέχτηκαν. 

 

 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
 
 
Επικοινωνία:  

transgender.support.association@gmail.com 

 


