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                Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

      Σας καλωσορίζω στην δεύτερη ηµέρα εκδηλώσεων που είναι αφιερωµένες στη 

Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών, και σας ευχαριστώ όλες και όλους που 

βρίσκεστε κοντά µας. 

 

      Όπως ανεφέρθη σε πολλές από τις οµιλίες που έγιναν κατά τη χθεσινή ηµέρα, η 

Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών, που τιµάται σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσµο, είναι 

µία ηµέρα αφιερωµένη στην µνήµη όσων τρανς ατόµων, έχουν υπάρξει θύµατα 

δολοφονιών, απροκάλυπτης και µισαλλόδοξης βίας, όσων τρανς ατόµων, κόπηκε 

απότοµα το νήµα της ζωής τους λόγω του τρανσφυλοφοβικού µίσους. 

 

    Παράλληλα όµως, είναι µία ευκαιρία για όλους µας, να θέσουµε επί τάπητος, µε 

σαφή τρόπο τα θέµατα που αφορούν την τρανς κοινότητα, την περιθωριοποίηση που 

υφίστανται τα τρανς άτοµα, τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου, τον κοινωνικό 

αποκλεισµό. 

 

     Με αυτή την ευκαιρία, επιτρέψτε µου να επικεντρώσω στα πολλά προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν τα τρανς άτοµα στη χώρα µας, στις διεκδικήσεις τις τρανς 

κοινότητας στην Ελλάδα, στις δράσεις του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, 

αλλά και στο πλάνο µας για το µέλλον µε στόχο την απάλειψη των διακρίσεων για 

λόγους ταυτότητας φύλου.  

 

     Πέρσι, τέτοια ηµέρα, στην πρώτη Ηµέρα Μνήµης που είχε διοργανωθεί από το 

Σ.Υ.∆., εννιά µήνες µετά την ίδρυση του Σωµατείου µας, είχαµε καταθέσει προς την 

επίσηµη πολιτεία, Ψήφισµα δώδεκα συγκεκριµένων σηµείων / αιτηµάτων / 

διεκδικήσεων, που άλλωστε στην πραγµατικότητα ήταν η απεικόνιση της ατζέντας 

µας. Είναι µία ευκαιρία λοιπόν να δούµε συγκεκριµένα, εν περιλήψει, πού 

βρισκόµαστε, και τι µπορεί να γίνει, ποιές είναι οι κατευθύνσεις που πρέπει να 

ακολουθήσουµε.  

 

1. Ξεκινώ από το δεύτερο σηµείο, που αφορούσε την επέκταση του νόµου 3304/2005, 

του νόµου κατά των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών 



και αγαθών, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους (ανάµεσα σε άλους) 

σεξουαλικού προσανατολισµού, όχι όµως για λόγους ταυτότητας φύλου.  

 

     Όλοι µας γνωρίζουµε ότι ο νόµος 3304/2005 παραµένει ως έχει. Συνεπώς το 

αίτηµα παραµένει. Υπήρξαν όµως δύο εξελίξεις: 

α) Τον ∆εκέµβριο του 2010, ψηφίστηκε ο νόµος 3896/2010, µε ΦΕΚ 207
Α
, για την 

ίση µεταχείριση και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση για λόγους φύλου. Στον νόµο 

αυτό δεν γίνεται καµµία αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Γίνεται όµως 

αναφορά στο Άρθρο 2 του νόµου –και αυτό είναι αναµφίβολα µία θετική εξέλιξη–  

ότι διάκριση συνιστά «οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση προσώπου που 

συνδέεται µε αλλαγή φύλου», και αυτή είναι η µοναδική αναφορά στο νόµο. ∆εν 

γίνεται όµως καµµία σαφής αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου, όπως 

ακριβώς σηµειώνει ο Επίτροπος για τα ∆ικαιώµατα του ανθρώπου κύριος 

Χάµµαρµπεργκ, αλλά και πολλοί διεθνείς οργανισµοί.  

Προς την κατεύθυνση αυτή παρενέβη το Σ.Υ.∆., κατάρτισε υπόµνηµα/έκθεση 11 

σελίδων προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου γίνονται σαφείς προτάσεις για 

παρεµβάσεις στον νόµο. Επιπλέον σε συνεργασία µε την βουλευτή του Συριζα, κυρία 

∆ιώτη, κατατέθηκε ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όπου ζητήθηκε από την 

Υπουργό να πάρει θέση στο αίτηµα για σαφή αναφορά της ταυτότητας φύλου. Η 

απάντηση που δόθηκε, ήταν µία γενική έκθεση ιδεών η οποία δεν δίνει καµµία 

απάντηση.  

β) Τον ∆εκέµβριο του 2010, σύµφωνα µε την απόφαση 7646/2010, το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών στην εξέταση της αίτησης αναγνώρισης του Σωµατείου 

Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, αναγνωρίζεται η εφαρµογή του Άρθρου 14 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο 

αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων. Ας σηµειώσουµε ότι το Άρθρο 14 της 

ΕΣ∆Α, απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους «όπως το φύλο, η φυλή, το χρώµα, η 

γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτική ή άλλη πεποίθηση, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, 

η σχέση µε εθνική µειονότητα, η ιδιοκτησία, η γέννηση ή άλλη κατάσταση», δεν 

υπάρχει δηλαδή ρητή αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Η αναφορά αυτή 

στην απόφαση αποτελεί µία πρώτη καλή εξέλιξη για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων και για τα διεµφυλικά άτοµα, σε πλήρη αντιστοιχία 

και µε την επίσης πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε∆Α∆), στην υπόθεση P.V. κατά Ισπανίας, όπου 

αναγνωρίστηκε από το Ε∆Α∆ ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου, θεωρείται έδαφος 

που απαγορεύονται οι διακρίσεις στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Η απόφαση λοιπόν αυτή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, αποτελεί µία πρώτη καλή εξέλιξη, ένα όπλο για τη συνέχεια του αγώνα µας 

κατά των διακρίσεων.  

 

2. Στο επόµενο σηµείο, το τρίτο, γινόταν αναφορά στην επέκταση του 

αντιρατσιστικού νόµου (927/1979) ώστε να καλύπτεται και η ταυτότητα κοινωνικού 

φύλου από την ρητορική µίσους. Λίγους µήνες αργότερα, κατατέθηκε από το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης προς διαβούλευση σχέδιο νόµου, που αναθεωρεί τον 927, 

και προσθέτει τον σεξουαλικό προσανατολισµό, δεν γίνεται όµως αναφορά στην 

ταυτότητα κοινωνικού φύλου.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Σ.Υ.∆., έκανε υπόµνηµα/έκθεση 8 σελίδων προς το 

αρµόδιο Υπουργείο, όπου επισηµαίνονται τρία κυρίως σηµεία που το σχέδιο νόµου 

πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρώτα επισηµάνθηκε η αοριστία του όρου «εχθροπάθεια» 

αντί του σαφούς «ρητορική µίσους», όπως αναφέρεται σε όλα τα διεθνή κείµενα και 

οδηγίες, δεύτερον το γεγονός ότι παρ’ ότι προστίθεται ο σεξουαλικός 



προσανατολισµός, δεν αναφέρεται η ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τρίτον, το 

γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στα νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν καθεστώς 

αναγνώρισης από τα Ηνωµένα Έθνη (ESOCOC), να έχουν παράσταση πολιτικής 

αγωγής. Ζητήθηκε δε, συνάντηση µε τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου.  

Πράγµατι, έγινε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.∆., µε τον Γενικό Γραµµατέα 

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κύριο Ιωαννίδη, όπου του εξετέθησαν αναλυτικά όλα 

τα σηµεία που το Σ.Υ.∆. προτείνει αναθεώρηση του σχεδίου νόµου.  

Επιπλέον κατατέθηκε από την κυρία Ηρώ ∆ιώτη ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 

όπου ζητείται η πρόσθεση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου.  

Στην απάντηση του τότε Υπουργού ∆ικαιοσύνης, κυρίου Καστανίδη, αναφέρεται 

στην καταληκτική παράγραφο: «Ενόψει των όσων εκτέθηκαν ανωτέρω θεωρούµε ότι 

υπό το κριτήριο του γενετήσιου προσανατολισµού τυγχάνουν προστασίας και οι 

οµάδες ή τα πρόσωπα που υφίστανται διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου», 

πλην όµως η ρητή αναφορά στις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου και µόνο 

µπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των διεµφυλικών άτοµων από τις διακρίσεις 

όπως έχει τονίσει ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Συµβουλίου 

Thomas Hammarmberg, στην έκθεσή του «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα 

Φύλου». 

Λίγους µήνες αργότερα, η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 

(Ε.Ε.∆.Α.), πήρε θέση επί του σχεδίου νόµου, αναγνωρίζοντας, έστω και µε το δειλό 

«ενδεχοµένως», ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου πρέπει να προστεθεί στο εν λόγω 

νοµοσχέδιο. 

 

3. Προχωρούµε στο επόµενο σηµείο που αφορά την νοµοθετική αναγνώριση της 

ταυτότητας φύλου, και, δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στα φυλοµεταβατικά 

άτοµα.  

Στη συνάντηση που έγινε µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κύριο Ιωαννίδη 

µε αφορµή τον αντιρατσιστικό νόµο, του εκθέσαµε αναλυτικά και µε σαφήνεια το 

αίτηµά µας αυτό. Τον ενηµερώσαµε για τις νοµοθεσίες που ισχύουν στην Ε.Ε. για το 

θέµα αυτό, ιδιαίτερα τον Ισπανικό και τον Βρετανικό νόµο, που επιτρέπουν την 

αλλαγή των εγγράφων για τα φυλοµεταβατικά άτοµα, και ο Γ.Γ. έδειξε ενδιαφέρον 

και µας απάντησε ότι το Υπουργείο είναι διατεθειµένο να επεξεργαστεί µία τέτοια 

πρόταση. Προς το παρόν βέβαια δεν έχει υπάρξει καµµία τέτοια εξέλιξη.  

Επιπλέον επιφυλασσόµαστε επ’ αυτού για κατάθεση δικαστικού αιτήµατος για 

αλλαγή εγγράφων από µέλη του Σωµατείου µας.  

 

4. Στο επόµενο σηµείο του περσινού Ψηφίσµατος, είχαµε την αναθεώρηση της 

νοµοθεσίας περί πορνείας από πληµµέληµα σε πταίσµα, ώστε να απεµπλακεί το 

δικαστικό σύστηµα από την διαδικασία του αυτόφωρου που λειτουργεί  πολλές φορές 

ως διαδικασία εξευτελισµού της προσωπικότητας των διαφυλικών γυναικών που 

εξασκούν καταναγκαστική πορνεία, λόγω κοινωνικού αποκλεισµού. Κατάργηση 

επίσης, του Άρθρου 347 ΠΚ του Ποινικού Κώδικα που οµιλεί περί «παρά φύσιν 

ασέλγειας αρρένων». 

Η νοµοθεσία αυτή, επιτέλους, µετά από πολλά χρόνια άλλαξε, και πράγµατι 

µετατράπηκε από πληµµέληµα σε πταίσµα, όµως το Άρθρο 347ΠΚ, παραµένει, και 

αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει σε συνεργασία και µε τις υπόλοιπες λοαδ οργανώσεις 

να το κινήσουµε από κοινού.  

 

5. Στο επόµενο σηµείο, αναφερόταν στην ενηµέρωση/εκπαίδευση των σωµάτων 

ασφαλείας σε θέµατα διαφορετικότητας και ειδικότερα σε θέµατα ταυτότητας φύλου. 



∆εν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη στο θέµα αυτό, όµως δηµοσιεύτηκε λίγους 

µήνες µετά, οδηγία του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς τα Σώµατα 

Ασφαλείας, που συνιστά την προσοχή τους προς ευπαθείς και περιθωριοποιηµένες 

οµάδες, όπως πχ τους µετανάστες, και περιλαµβάνει και τα τρανσεξουαλικά άτοµα. 

Αυτό πέρα από κάθε αµφιβολία είναι µία θετική εξέλιξη, όµως πέραν αυτού είναι 

απαραίτητη και παραµένει ως σηµαντικό αίτηµα, η εκπαίδευση (και το τονίζω αυτό) 

σε θέµατα διαφορετικότητας και ιδιαίτερα σε θέµατα ταυτότητας κοινωνικού φύλου.  

 

6. Στο επόµενο σηµείο, το 7
ο
, αναφερόταν στη δυνατότητα κάλυψης µέσω των 

ασφαλιστικών ταµείων της διαδικασίας φυλοµετάβασης σε δηµόσια νοσοκοµεία. 

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ιατροφαρµακευτικής κάλυψης και στο 8
ο
 

(επιτρέψτε µου να τα συµπυκνώσω ως συναφή), δηµιουργία µέσω του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας ασφαλή οδηγού  για τα άτοµα που επιθυµούν να µπουν στην 

διαδικασία φυλοµετάβασης, που θα περιέχει τις κλινικές-νοσοκοµεία µε ειδικούς 

γιατρούς. 

 Εδώ, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε και το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι πολύ 

συχνά έρχονται σε επαφή µαζί µας τρανς γυναίκες και άντρες που ζητούν 

πληροφόρηση, οδηγίες, και διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισµό του φύλου τους. 

Στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος το 2008, είχε υπάρξει µία ανεπαρκής εξέλιξη, όταν 

το ΙΚΑ κάλυψε την επέµβαση επαναπροσδιορισµού φύλου µίας τρανς γυναίκας, 

όµως αυτό συνέβη µόνο µε το ΙΚΑ, τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία δεν καλύπτουν 

τίποτα. Είχε υπάρξει µάλιστα καταγγελία ενός τρανς άντρα που το ασφαλιστικό 

ταµείο του ήταν ο ΟΑΕΕ (των ελεύθερων επαγγελµατιών) και υπήρχε άρνηση 

κάλυψης των εξόδων.  

Εδώ πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση από µέρους µας, ζητώντας συγκεκριµένες και 

σαφείς απαντήσεις, λύσεις.  

 

7. Στο 9
ο
 σηµείο, αναφερόταν, στη δηµιουργία προγράµµατος του Υπουργείου 

Παιδείας κατά των διακρίσεων, στην κατεύθυνση της εµπέδωσης ενός τοίχους κατά 

των διακρίσεων για τους   εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και 

την καλλιέργεια ενός κλίµατος κατά της οµοφυλοφοβίας και της τρανσφυλοφοβίας 

στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων. 

Και εδώ δεν έχει υπάρξει καµµία εξέλιξη. Χαίροµαι όµως που βρίσκεται ανάµεσά 

µας, και ήταν οµιλητής κατά τη χθεσινή ηµέρα, ο Πέτρος Σαπουντζάκης, εκπρόσωπος 

της Οµάδας κατά της Οµοφοβίας στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να εργαστούµε από 

κοινού στην κατεύθυνση αυτή και είναι σηµαντική η πρωτοβουλία τους.  

∆εν ξεχνούµε ότι πριν από χρόνια, είχε υπάρξει καταγγελία δύο τρανς γυναικών που 

είχαν κάνει αίτηση εγγραφής σε νυκτερινό σχολείο για να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους, και τους αρνήθηκαν και µετά από παρέµβαση της τότε τρανς συλλογικότητας 

του ΣΑΤΤΕ, λύθηκε το θέµα. Όµως οι προκαταλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης 

παραµένουν εδώ, και έχουµε να κάνουµε πολλά γι’ αυτό.  

 

8. Στο 10
ο
 σηµείο αναφερόταν στην δυνατότητα παροχής ειδικών προγραµµάτων 

µέσω του ΟΑΕ∆, για την εκπαίδευση, ενηµέρωση και απασχόληση των διαφυλικών 

ατόµων, στην κατεύθυνση ήδη υπαρχόντων προγραµµάτων για την εκπαίδευση και 

απασχόληση άλλων ευαίσθητων µειονοτικών οµάδων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχει υπάρξει κάποιο βήµα, όµως έχουν υπάρξει 

ενέργειες από το Σ.Υ.∆., προς φορείς που θα µπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό. 

Υπήρξαν επαφές µε τον ∆ήµο Αθηναίων, µε ιδιωτικούς και άλλους φορείς, και 

επιφυλασσόµαστε γι’ αυτό.  

 



9. Στο 11
ο
 και στο 12

ο
 σηµείο του Ψηφίσµατος, αναφερόταν το αίτηµα για την 

αναγνώριση της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης κατά της Οµοφυλοφοβίας και της 

Τρανσφυλοφοβίας (17
η
 Μαίου) και της Ηµέρας Μνήµης ∆ιεµφυλικών (20

η
 

Νοεµβρίου) από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ 

µέρους τους.  

Είναι περιττό να πούµε ότι δεν έχουν αναγνωριστεί αυτές οι δύο ηµέρες, το κυριότερο 

όµως, είναι ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο κωφεύει και καµµία ανταπόκριση και 

πρωτοβουλία δεν έχει υπάρξει για την καταπολέµηση της οµοφυλοφοβίας και της 

τρανσφυλοφοβίας. Τουναντίον, αν δει κατά καιρούς κανείς δηλώσεις εκπροσώπων 

κοµµάτων, κάθε άλλο παρά σεβασµό δείχνουν προς τα δικαιώµατα των 

οµοφυλόφιλων, αµφί και διαφυλικών γυναικών και αντρών.  

 

10. Άφησα τελευταίο, και όχι τυχαία, το πρώτο σηµείο, την επέκταση του ποινικού 

µέρους του νόµου 3719/2008, στο σκέλος που αφορά τα εγκλήµατα και τις επιθέσεις 

µίσους, ώστε να καλύπτει και την ταυτότητα φύλου (ο παρών νόµος καλύπτει µόνο 

τον σεξουαλικό προσανατολισµό, όχι όµως την ταυτότητα φύλου). Και το άφησα 

τελευταίο, διότι είναι αυτό που είναι το πλέον συναφές µε την Ηµέρα Μνήµης 

∆ιεµφυλικών, µε την αφορµή της οποίας βρισκόµαστε εδώ σήµερα.  

Το θέµα αυτό, ήταν ανάµεσα σ’ αυτά που τέθηκαν κατά τη συνάντησή µας µε τον 

Γ.Γ. του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κύριο Ιωαννίδη, και η απάντηση ήταν ότι δεν 

είναι απαραίτητη η συγκεκριµένη αναφορά στην ταυτότητα φύλου, αφού καλύπτεται 

ο σεξουαλικός προσανατολισµός. Αντίληψη, σαφώς λανθασµένη, αφού είναι εντελώς 

διαφορετικά θέµατα, ο σεξουαλικός προσανατολισµός και η ταυτότητα κοινωνικού 

φύλου. Είναι δε επανειληµµένες, συνεχείς και αδιάλειπτες οι παρεµβάσεις του 

Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, κυρίου 

Χάµµαρµπεργκ, και άλλων φορέων που αναφέρουν ότι είναι απαραίτητη η σαφής 

αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου.  

 

    Προσθέτω ακόµη σε όλα αυτά, και χαίροµαι που έχουµε ανάµεσά µας ως 

οµιλήτρια την κυρία Julia Ehrt, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 

για τα τρανς δικαιώµατα Transgender Europe, την ανάγκη αποϊατρικοποίησης της 

ταυτότητας κοινωνικού φύλου, και της διαγραφής της ταυτότητας φύλου από τον 

κατάλογο των ψυχικών διαταραχών, εν όψει της αναθεώρησής του το 2010. Θα µας 

µιλήσει γι’ αυτό (ανάµεσα στ’ άλλα από την Ευρωπαϊκή εµπειρία) η κυρία Ehrt, 

καθώς είναι ένα θέµα που ελάχιστα έχουµε ασχοληθεί εδώ στην Ελλάδα και είναι 

απαραίτητο να κινηθούµε και προς αυτή την κατεύθυνση, σε κοινή γραµµή µε όλες 

τις τρανς οργανώσεις σε όλο τον κόσµο.  

 

      Καταλήγω, λέγοντας, ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω δραστηριοποίησή µας σε 

όλα τα θέµατα που προαναφέρθηκαν, ιδιαίτερα σ’ αυτά που δώσαµε λιγότερη 

βαρύτητα στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Είναι δε ανάµεσα στα σχέδιά µας 

µέχρι την επόµενη Άνοιξη, να έχουµε σχηµατοποιήσει ένα πλήρες πρότζεκτ 

αναφοράς για τα τρανς δικαιώµατα στην Ελλάδα, το οποίο να είναι διαθέσιµο στα 

Ελληνικά, αλλά και στ’ Αγγλικά στο πλαίσιο συνεργασίας µε άλλες οργανώσεις και 

οργανισµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και 

ελπίζουµε έως τις 17 Μαίου, που είναι η Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Οµοφυλοφοβίας 

και της Τρανσφυλοφοβίας, να έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

 

 



          Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

    Σας ζητώ συγγνώµη αν σας κούρασα µε την εκτενή αναφορά στις πολιτικές και 

νοµοθετικές διεκδικήσεις όπως έχουν διατυπωθεί στην ατζέντα µας, είναι όµως 

απαραίτητη η σαφής διατύπωση εκ µέρους µας και είναι απαραίτητη η ανάληψη όλων 

των δυνατών πρωτοβουλιών, από όλη την οµοφυλοφιλική, λεσβιακή, αµφί και τρανς 

κοινότητα προς την κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισµών που αντιµετωπίζει η 

τρανς κοινότητα.  

 

     Πέραν όµως των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν, δεν 

πρέπει να µείνουµε µόνο σ’ αυτές. Η παρουσία και οι παρεµβάσεις µας είναι 

απαραίτητες σε κάθε δυνατό επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Στο επίπεδο της 

ενηµέρωσης της κοινωνίας, στο σπάσιµο του τείχους σιωπής. 

 

      ∆εν πάνε λίγοι µήνες που χάσαµε από κοντά µας, µία φίλη µας τρανς γυναίκα, την 

Αλίκη, που εντελώς άπορη, δίχως κανέναν κοντά της να την υποστηρίξει, χωρίς να 

έχει κανέναν να της κρατήσει το χέρι, βρέθηκε τις τελευταίες στιγµές της ζωής της 

στο νοσοκοµείο. Μετά από δική µας κινητοποίηση, βρέθηκαν κοντά της εθελοντές 

που την στήριξαν, και τους οφείλουµε ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. 

Όµως, δεν µπορεί να φύγει από τη µνήµη µας, όταν κάποια στιγµή που δεν ήταν 

κάποιος από εµάς κοντά της και ζήτησε ένα ποτήρι νερό, όλοι την αγνόησαν, την 

περιφρόνησαν. Μία ακραία περιφρόνηση προς την αξία «άνθρωπος».  

 

     ∆εν πάει αρκετός καιρός που µία ακόµη φίλη µας, που νοσηλευόταν, χρειάστηκε 

να παρέµβουµε προς κοινωνικούς λειτουργούς και την διεύθυνση του νοσοκοµείου, 

διότι η νοσηλεία της υπήρξε από κάποιες νοσηλεύτριες ανεπαρκής. Χρειάστηκαν 

επίµονες διαµαρτυρίες µας για να έχει µία αξιοπρεπή νοσηλεία. 

 

     Και πέραν των συγκεκριµένων που σας αναφέρω, και θα µπορούσα να σας 

αναφέρω περισσότερα, η οικονοµική κρίση που βιώνουµε έρχεται ως ένα ακόµη 

βάρος στη ήδη περιθωριοποιηµένη τρανς κοινότητα. Είναι συνεχή τα µηνύµατα που 

λαµβάνουµε τρανς ατόµων που βρίσκονται στα όρια (µην πω ότι τα έχουν ξεπεράσει) 

της επιβίωσης. Οι ήδη υπάρχοντες αποκλεισµοί, γίνονται τώρα βρόγχος στο λαιµό 

τρανς ατόµων που βρίσκονται, κάποια, σε πλήρη αδυναµία. Το Σωµατείο µας, κάνει 

ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας δηµιουργήσει το 

Ταµείο Αλληλεγγύης, όµως τα προβλήµατα είναι τόσο πολλά που δεν είναι δυνατόν 

να καλύψει το πρόβληµα σε όλες του τις διαστάσεις.  

 

      Αναφέρθηκε και χτες το µέλος µας Κρίστι Ταπαντζή στην οµιλία της στην 

αλληλεγγύη που είναι απαραίτητο να επιδειχθεί, ιδιαίτερα σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή 

που βιώνουµε όλοι µας. Η αλληλεγγύη αγαπητές φίλες και φίλοι, περισσότερο παρά 

ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί πέρα απ’ όσα διεκδικούµε από την Πολιτεία, που 

είναι φανερά ανεπαρκής, είναι ανάγκη να προστατέψουµε την αξιοπρέπειά µας, την 

έννοια «άνθρωπος».  

 

      ∆εν µπορούµε να µιλάµε για ανθρώπινα δικαιώµατα και να χάνουµε από το πεδίο 

µας τα πλέον στοιχειώδη. Και δεν µπορούν να µιλάνε κάποια µέλη της γκέι 

κοινότητας για ανθρώπινα δικαιώµατα, και κάποιες ιστοσελίδες ενηµέρωσης της 

κοινότητάς µας να µην αναφέρουν καν την σηµερινή ηµέρα, επιτρέψτε µου, δεν το 

αναφέρω για να βάλω διαχωρισµούς, αλλά δεν µπορώ να σιωπήσω. Η αλληλεγγύη, 

δεν µπορεί να είναι µόνο λόγια, πρέπει να αποδεικνύεται και µε πράξεις.  



 

     ∆εν µπορεί ένας θεσµικός παράγοντας της κοινωνικής ζωής όπως ο ∆ικηγορικός 

Σύλλογος Αθηνών, να εφευρίσκει προσκόµµατα και στην ουσία να απαξιοί να 

συναντηθεί µε εκπροσώπους της τρανς κοινότητας και σε αίτηµα του Σ.Υ.∆. για 

νοµική αρωγή µας, να απαντά ότι θα ήταν «διακριτή µεταχείριση η αρωγή προς τα 

τρανς άτοµα». Τούτο είναι απόλυτα καταδικαστέο και διαµηνύουµε ότι εµείς θα 

επιµείνουµε, τόσο προς τον ∆.Σ.Α., όσο και προς άλλους συλλόγους νοµικών.  

 

            Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

      Σε καιρούς κρίσης που όλοι βιώνουµε, είναι απαραίτητο, πάνω απ’ όλα να 

διαφυλάξουµε την έννοια «άνθρωπος», όχι µε τρόπο συναισθηµατικό, αλλά 

προτάσσοντας την λογική: ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν υπάρχουν, αν χάσουµε τις 

αξίες µας, αυτές που έχουν διατυπωθεί από την ανθρωπότητα στην Παγκόσµια 

∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στα κείµενα του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών, της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από το 

Συµβούλιο της Ευρώπης του οποίου η χώρα µας είναι µέλος, και όλων των διεθνών 

οργανισµών. Βλέπουµε συχνά-πυκνά κάποιοι να θέτουν τις αµφιβολίες τους γιατί η 

Ελλάδα δεν τηρεί άλλες της υποχρεώσεις (πχ οικονοµικές-δηµοσιονοµικές) σε σχέση 

µε την Ευρωπαϊκή της πορεία, σπανίως έως ποτέ όµως, δε βλέπουµε να επισηµαίνεται 

ότι η Ελλάδα δεν ευθυγραµµίζεται µε τις δεσµεύσεις της σε σχέση µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των πολιτών της στο κοινό Ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

 

       «Όσοι λησµονούν το παρελθόν, είναι καταδικασµένοι να το επαναλάβουν» 

(George Santanaya), διαβάζουµε στην ιστοσελίδα της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης 

∆ιεµφυλικών, παραθέτοντάς µας τα ονόµατα των τρανς ατόµων που έχασαν µε έναν 

παράλογο και απάνθρωπο τρόπο τη ζωή τους. 

 

      Ας κρατήσουµε λοιπόν τη µνήµη, και ας οπλιστούµε µε τη θέληση και την 

κατηγορηµατική θέση ότι θα εργαστούµε µε συστηµατικό τρόπο, ώστε τα τρανς 

δικαιώµατα, να γίνουν πραγµατικά και απτά, ώστε οι σελίδες της Ηµέρας Μνήµης 

στο µέλλον να είναι λευκές, ώστε να καταργηθούν οι διακρίσεις για λόγους 

ταυτότητας και έκφρασης φύλου, ώστε να αρθούν οι αποκλεισµοί που 

αντιµετωπίζουν τα τρανς άτοµα, ώστε οι τρανς γυναίκες να ζουν µία ζωή αξιοπρεπή 

στο φως της ηµέρας, και οι τρανς άντρες να σπάσουν το τείχος της σιωπής και της 

προκατάληψης.  

 

       Σας ευχαριστούµε όλες και όλους που µας κάνετε την τιµή να βρίσκετε χθες και 

σήµερα κοντά µας, καθώς και όλες και όλους τους οµιλητές και οµιλήτριες που 

ενώνουν τις φωνές τους µαζί µας.     

 

      Ευχαριστώ!. 

 

 

Μαρίνα Γαλανού. 

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

 

http://www.transgender-association.gr/ 

transgender.support.association@gmail.com 

 


