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Ανακοίνωση - ∆ελτίο Τύπου 

 
 

Θέµα:  ∆ΙΗΜΕΡΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΜΝΗΜΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.  

 

 

    Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε από το Σωµατείο Υποστήριξης 

∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), εκδήλωση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης 

∆ιεµφυλικών.  Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 

Νοεµβρίου, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, Αµφιθέατρο Αντώνης 

Τρίτσης, στην Αθήνα. 

 

      Μια ηµέρα µνήµης για όσα διεµφυλικά (διαφυλικά/τρανσέξουαλ, τραβεστί, 

περενδυτικά, µεσοφυλικά) άτοµα υπήρξαν θύµατα τρανσφυλοφοβικού µίσους, 

εγκληµάτων και βίας, αλλά και αφύπνισης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 

διεµφυλικά άτοµα στην καθηµερινότητά τους. 

 

    Κατά την πρώτη ηµέρα της διηµερίδας, έγιναν οµιλίες από εκπροσώπους 

συλλογικοτήτων και οµάδων (Σ.Υ.∆., ΟΛΚΕ, Athens Pride, ΛΟΑ, Colour Youth, 

Οµάδα κατά της Οµοφοβίας στην Εκπαίδευση, Θετική Φωνή, PRAKSIS, Ζωντανή 

Βιβλιοθήκη), ενώ ακολούθησε ανοικτή συζήτηση µε το κοινό, καθώς και προβολή 

ταινίας.  

 

     Η δεύτερη ηµέρα ήταν, κυρίως αφιερωµένη στα θέµα της ατζέντας των 

διεµφυλικών, τις νοµοθετικές διεκδικήσεις, αλλά και τοποθετήσεις πανεπιστηµιακών, 

από µέρους εκπροσώπων του Σ.Υ.∆., ανάγνωση οµιλίας του ακτιβιστή Αλέκου 

Μοδινού, εκπροσώπου της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, του καθηγητή κυρίου Κανάκη και 

Γιαννακόπουλου, καθώς και του νοµικού κυρίου Μάλλιου, καθώς επίσης της 

εκτελεστικής διευθύντριας της Transgender Europe, κυρίας Julia Ehrt, και της 

βουλευτού κυρίας Ηρώ ∆ιώτη, ενώ το διήµερο εκδηλώσεων έληξε µε την ανάγνωση 

Ψηφίσµατος για την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης και πορεία προς την Βουλή των 

Ελλήνων. 

 

   Ευχαριστούµε µε τον πιο θερµό τρόπο όλες και όλους που συµµετείχαν στο διήµερο 

των εκδηλώσεων για την Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών, καθώς και όλες και όλους 

τους οµιλητές και οµιλήτριες, ενώ ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει σε όλους τους 

εθελοντές και εθελόντριες που δίχως τη βοήθειά τους θα ήταν δύσκολο να 

πραγµατοποιηθεί.  



 

    Ευχαριστούµε επίσης τις επιχειρήσεις Sodade, Noise και Μυροβόλο για την 

οικονοµική χορηγία τους στην εκδήλωσή µας, καθώς επίσης το Ξενοδοχείο Dorian 

Inn για την χορηγία της φιλοξενίας της κυρίας Ehrt και τον Πωλ Σοφιανό 

(gaygreece.gr) που µεσολάβησε για τη χορηγία αυτή. Ευχαριστούµε, τέλος, την 

Οµάδα κατά της Οµοφοβίας στην Εκπαίδευση, για την πολύτιµη χορηγία τους στο 

Ταµείο Αλληλεγγύης µας.  

 

   Θα ακολουθήσει ξεχωριστή δηµοσίευση, όπου θα περιέχονται σε ηλεκτρονική 

µορφή τα κείµενα όλων των οµιλητών και οµιλητριών, το βίντεο της εκδήλωσης, 

καθώς επίσης και το Ψήφισµα προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο.  
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