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                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).  

 

      Η Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών, που πραγµατοποιείται για δεύτερη 

φορά στη χώρα µας, έχει ιστορία από το 1998, και καθορίστηκε να είναι η 20
η
 

Νοεµβρίου, µετά από πολλές βίαιες και ιδιαίτερα απεχθείς δολοφονίες τρανς ατόµων, 

µε αφορµή την δολοφονία της Ρίτα Έστερ, τον Νοέµβριο του 1998 στη 

Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, µε πρωτοβουλία της Γκουέντολιν Ανν Σµιθ, ακτιβίστριας 

και αρθρογράφου. 

        Είναι µία ηµέρα που τιµούµε όσα τρανς άτοµα, έχασαν τη ζωή τους  από 

εγκλήµατα µίσους, αλλά και αφύπνισης και δράσης για την κατάργηση των 

διακρίσεων και την επισήµανση ότι παρ’ όλη την πρόοδο που έχει γίνει στον τοµέα 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα τρανς δικαιώµατα καταπατούνται καθηµερινά και 

παράφορα. Αλλά και ηµέρα ελπίδας ότι ο αγώνας για τα ίσα δικαιώµατα δεν είναι 

µάταιος και ότι χάρις στις επίµονες και στοχευµένες δράσεις µας, ο αγώνας αυτός δεν 

µπορεί παρά κάποια στιγµή να δικαιωθεί.  

      Η σηµερινή πρώτη µέρα των εκδηλώσεων, θα ακούσετε οµιλίες από οργανώσεις, 

συλλογικότητες και οµάδες του λοαδ χώρου (ΟΛΚΕ, ΛΟΑ, Colour Youth, Οµάδα 

κατά της Οµοφοβίας στην Εκπαίδευση), καθώς και άλλων οργανώσεων ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, και θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση µε µέλη των οργανώσεων που 

µπορείτε να πάρετε, αν το θέλετε µέρος, ενώ η ηµέρα θα λήξει µε προβολή της 

βραβευµένης ταινίας «Two Spirits», που υποτίτλισε το µέλος µας Στάσσα Πασαντζή. 

      Κατά τη δεύτερη ηµέρα, αρχικά θα τεθεί το στίγµα της Ηµέρας Μνήµης από µέλη 

του Σωµατείου µας και µε αφορµή αυτής, των πολιτικών και νοµικών διεκδικήσεων 

της τρανς ατζέντας (από εµένα, την συγγραφέα και ακτιβίστρια Μπέτυ Βακαλίδου 

και τον Χρίστο Στρίµπα). Θα ακολουθήσουν οµιλίες-τοποθετήσεις από τους 

πανεπιστηµιακούς κύριους Κανάκη και Γιαννακόπουλο, τον νοµικό κύριο Μάλλιο, 



την εκπρόσωπο της Transgender Europe, κυρία Ehrt που την ευχαριστούµε ιδιαίτερα 

που µας κάνει την τιµή να βρίσκεται µαζί µας, την βουλευτή του Συριζα κυρία Ηρώ 

∆ιώτη, που έθεσε για πρώτη φορά σε συνεργασία µαζί µας, στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο ερώτηση που αφορά τρανς θέµατα, και η ηµέρα θα κλείσει µε την 

ανάγνωση Ψηφίσµατος και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων. 

Ευχαριστούµε επίσης, τον γενναίο και ακούραστο ακτιβιστή και αγωνιστή για τα 

λοαδ δικαιώµατα, Αλέκο Μοδινό που παρ’ ότι τελικώς δεν µπόρεσε να είναι µαζί µας 

λόγω ανειληµµένων υποχρέωσεών του να είναι µαζί µας, µας έστειλε οµιλία του που 

θα αναγνωστεί αύριο.  Αλέκο είσαι ανεξάντλητη πηγή δύναµης και έµπνευσης!  

     Ευχαριστούµε επίσης Θερµά την Αντιδήµαρχο Αθηναίων κυρία Κανελλοπούλου  

και την Αντιδήµαρχο κυρία Φιλίνη, για την συνεργασία που είχαµε σε σχέση µε τη 

πραγµατοποίηση της Ηµέρας Μνήµης εδώ στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 

Αθηναίων, καθώς επίσης τις λοατ επιχειρήσεις Σοντάντε, Μυροβόλο και Χ για τη 

χορηγία τους και το Ξενοδοχείο Dorian Inn.   

     Σας ευχαριστούµε. 

 

Μαρίνα Γαλανού. 
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