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                Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

      Χαιρετίζω, και νοιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκοµαι ανάµεσά σας, στην 

Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά, από το Σ.Υ.∆., 

το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών. 

 

     Ηµέρα Μνήµης και τιµής, για όσα τρανς άτοµα έχουν υπάρξει θύµατα δολοφονιών 

και κακοποίησης σε όλον τον κόσµο, θύµατα ενός παράλογου και αναίτιου 

ρατσισµού και µισαλλοδοξίας. 

 

     Ηµέρα που σκοπό έχει την αφύπνιση της κοινωνίας µας, για τους αποκλεισµούς 

και την περιθωριοποίηση που υφίστανται τα τρανς άτοµα, απλά και µόνο λόγω της 

ταυτότητάς τους.  

 

     Από το 1976 που το ελληνικό οµοφυλοφιλικό, λεσβιακό, αµφί και τρανς κίνηµα 

άρθρωσε για πρώτη φορά διεκδικητικό λόγο, έως τα σήµερα που οι οµοφυλοφιλικές, 

λεσβιακές και τρανς οργανώσεις έχουν ξεδιπλώσει την ατζέντα τους για ισότητα και 

ισοπολιτεία, η ελληνική κοινωνία αναµφίβολα έχει κάνει βήµατα προς τα µπρος, 

όµως, όσον αφορά την κατοχύρωση ίσων δικαιωµάτων για την τρανς κοινότητα, αλλά 

και την αντιµετώπιση από την κοινωνία, ελάχιστα έχουν γίνε. Συγχωρέστε µε, όχι 

ελάχιστα, σχεδόν τίποτα. 

 

     Το 1976, η κοινότητά µας έχει συσπειρωθεί µε αφορµή τον περίφηµο νόµο «περί 

της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και λοιπών συναφών θεµάτων», που έθετε 

προκλητικά εκτός κοινωνίας (εξόριζε για την ακρίβεια) την κοινότητά µας. Θα ήταν 

λογικό, να περίµενε κανείς ό,τι µετά από 35 χρόνια θα υπήρχε η απαραίτητη πρόοδος 

που θα επέτρεπε, αν όχι ίσα δικαιώµατα και µεταχείριση, τουλάχιστον µία πολιτεία 

και µία κοινωνία κατά πολύ περισσότερο ανεκτική. 

 

      Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο όµως, είχε άλλη γνώµη όταν σε πρόσφατη 

απόφασή του, έκρινε ό,τι η παρουσία µιας τρανς γυναίκας στην τηλεόραση, 

δηµιουργεί «λάθος πρότυπα», ότι είναι βλαπτική για τη νεολαία, ότι η εκποµπή που 

την προβάλλει θα πρέπει να τιµωρηθεί. 



 

     Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, επίσης είχε άλλη γνώµη: η διεκδίκηση ίσων 

δικαιωµάτων και η υποστήριξη των τρανς ατόµων θεσµικά, θα ήταν «διακριτική 

µεταχείριση».  

 

      Οι τρανς γυναίκες, τότε, όντας αποκλεισµένες από τον χώρο εργασίας, κατά 

µεγάλο ποσοστό βρίσκονταν στον χώρο της πορνείας. 2011: δεν έχουν αλλάξει 

πολλά. Η Οδύσσεια συνεχίζεται... 

 

      ∆εν θα συνεχίσω µε περισσότερα παρόµοια παραδείγµατα, τα γνωρίζετε, τα 

γνωρίζουµε, άλλωστε πολλά έχουν ήδη αναφερθεί από άλλες οµιλήτριες και 

οµιλητές, χτες και σήµερα. ∆εν χρειάζεται άλλωστε, γιατί πολλά απ’ αυτά είναι 

ανεξίτηλα χαραγµένα στα πρόσωπα και στις καρδιές µας, στο είναι µας. Στη µνήµη 

και στο σώµα µας. Γιατί η βία, σωµατική και ψυχική, είναι εγγεγραµµένη και 

απαράγραπτη.  

 

      Χαίροµαι όµως, που βρίσκοµαι εδώ µαζί σας και µπορούµε και τα συζητούµε όλ’ 

αυτά. Που µε το λόγο µας, και τις πράξεις µας, µπορούµε να καταθέσουµε τα όνειρά 

µας για µία ζωή πιο ανθρώπινη, να διεκδικήσουµε όσα µας στερούνται, όσα για τους 

υπόλοιπους συµπολίτες µας θεωρούνται αυτονόητα, να κάνουµε όπλο την εµπειρία 

και την Αλήθεια µας και να προχωρήσουµε θέτοντας µε καθαρό τρόπο την ατζέντα 

µας για ίσα δικαιώµατα και την απάλειψη κάθε µορφής διάκρισης.  

 

      Από την εποχή του Λουζιτάνια και του ΑΚΟΕ, όταν άναψε η πρώτη φλόγα της 

ελπίδας για τα δικαιώµατα των οµοφυλόφιλων, λεσβιών, αµφί και τρανς, έως τα 

σήµερα σε µία εποχή κρίσης πλέον, όπου η κοινωνία δείχνει να επανέρχεται σε 

συντηρητικά αντανακλαστικά, τα αιτήµατά µας παραµένουν εδώ, και η φωνή µας 

παραµένει το ίδιο δυνατή και πεισµατική.  

 

    Ο δρόµος προς την τελειωτέραν – κατά Καβάφη – κοινωνία, δε θα είναι εύκολος, η 

αλληλεγγύη όµως, και η συλλογική δράση µας, η δύναµή µας.  

 

     Σας ευχαριστώ. 

 

 

Μπέττυ Βακαλίδου. 
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