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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

20/11/11 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτήν την ενδιαφέρουσα 

διηµερίδα για την ηµέρα µνήµης διεµφυλικών ατόµων που µας υπενθυµίζει πως το 

2009 αναφέρθηκε η δολοφονία 130 διεµφυλικών ατόµων.  Θέλω να πω εξαρχής πως 

είµαι πολύ χαρούµενη που µου δίνεται η ευκαιρία για αυτήν την παρέµβαση. 

 

Για µας στην αριστερά ο αγώνας για δικαιώµατα  δεν είναι απλά ενα ανθρωπιστικό 

ζήτηµα. Πολύ περισσότερο ο αγώνας για δικαιώµατα των ατόµων που υφίστανται 

πολλαπλές διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή προσανατολισµού 

φύλου. Σε αυτούς που υποφέρουν περισσότερο απο τις διακρίσεις και σε αυτούς και 

αυτές που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη στοιχειώδη δικαιώµατα που για άλλους είναι 

αυτονόητα, εκει ακριβώς κρίνεται η δηµοκρατία.  

 

Ο επίτροπος του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, κυρίος 

Τόµας Χάµµαρµπεργκ που κι εσείς, στο site του σωµατείου σας τον αναφέρετε, έχει 

πει σωστά, πως η ταυτότητα κοινωνικού φύλου δεν αναφέρεται πάντα στις εθνικές 

νοµοθεσίες ξεκάθαρα ως έδαφος που πρέπει να απαγορεύονται οι διακρίσεις. Και οι 

διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν αναφέρονται πάντα 

συγκεκριµένα και στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου.  

 

Και αναφερόµενος στην συνέχεια στην νοµοθεσία και την πολιτική λέει πως πολύ 

συχνά οι πολιτικές δυνάµεις αγνοούν τα δικαιώµατα των τρανς ατόµων όταν 

καταρτίζουν νοµοθεσίες και σχεδιάζουν την πολιτική τους. Είναι απαραίτητο να 

κλείσει αυτό το κενό και να ξεκινήσουν σοβαρές µεταρρυθµίσεις και πρωτοβουλίες 

κοινωνικής αλλαγής. Οι εθνικές νοµοθεσίες κατά των διακρίσεων, θα πρέπει να 

αναφέρουν µε απόλυτη σαφήνεια την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, ως έδαφος 

απαγόρευσης των διακρίσεων. Το τρανς-φυλοφοβικό µίσος πρέπει να καταδικάζεται 

από την νοµοθεσία, καθώς και η προπαγάνδα και οι πρακτικές µίσους.  
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Εµεις προσπαθήσαµε να ανοίξουµε στην ελληνική βουλή το συγκεκριµένο θέµα µε 

αφορµή τον νόµο «για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας». 

και ρωτήσαµε εγγράφως τους αρµόδιους υπουργούς  αν προτίθενται να αναλάβουν 

τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του Νόµου 3896/2010, που 

αφορούσε « την εφαρµογή των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης», ώστε να υπάρχει ρητή αναφορά  στις 

διακρίσεις για λόγους κοινωνικού φύλου αλλά και ρητή αναφορά στην αναγνώριση 

του κοινωνικού φύλου.  

Ρωτήσαµε επίσης αν θα προβούν σε κάποιες ρυθµίσεις και ποιες,  για την δυνατότητα 

αλλαγής των εγγράφων στα φυλοµεταβατικά  άτοµα, ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει ή 

όχι επέµβαση φύλου, διότι και εδω βρίσκεται ενα µεγάλο πρόβληµα και µια µεγάλη 

διάκριση  

Κι τέλος αν προτίθεται ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης στο σχέδιο Νόµου για την 

«Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας 

µέσω του Ποινικού Κώδικα» να συµπεριλάβει ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 

και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου ώστε να προστατεύονται και τα δικαιώµατα των 

διεµφυλικών ατόµων. 

 

Η απάντηση που λάβαµε επιβεβαιώνει τον επίτροπο του Συµβουλίου της Ευρώπης για 

τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, κυρίο Τόµας Χάµµαρµπεργκ οτι δηλαδή οι πολιτικές 

δυνάµεις οχι απλώς αγνοούν την έννοια κοινωνικό φύλο και τα δικαιώµατα των τρανς 

ατόµων, αλλά ακόµα χειρότερα είναι πολύ  µπερδεµένες και δεν ξέρουν καθόλου το 

θέµα. Περιττό να πούµε οτι συνυπαρχουν σε όλο αυτό το ζήτηµα της άγνοιας, σωρεία 

προκαταλήψεων και ρατσισµού απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα. 

 

Εδω οφείλω να πω οτι εµεις φτάσαµε να κανουµε την ερώτηση στη βουλή γιατί 

προηγήθηκε η δική σας απόφαση να φτιάξετε το σωµατείο και να διεκδικήσετε αυτά 

που σας ανήκουν. Και πρώτα απ΄όλα να διεκδικήσετε χώρο σε αυτήν την κοινωνία. 

Να γίνεται ορατές και ορατοί. Πιστεύω ακράδαντα και όλοι και όλες το πιστεύουµε 

στην αριστερά οτι η υπόθεση της αξιοπρέπειας και της χειραφέτησης των ανθρώπων 

είναι έργο των ίδιων. Και η αριστερά οφείλει µε όποιο τρόπο µπορεί  να φανεί 

χρήσιµη και να τους στηρίξει σε αυτόν τον αγώνα.  
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Και φυσικά για κάποια ζητήµατα είναι πολύ σηµαντικές οι θεσµικές παρεµβάσεις για 

µια σειρά απο λόγους. Πρώτον γιατι κάνεις γνωστό ενα θέµα και πιέζεις να παρθούν 

αποφάσεις. ∆εύτερον αναγκάζεις ακόµα  κι αυτούς που κάνουν πως δεν υπάρχει 

τέτοιο θέµα, π.χ δικαιώµατα διεµφυλικών ατόµων, να τοποθετηθούν. Τρίτον, λύνεις 

προβλήµατα σε θεσµικό επίπεδο, πράγµα που πολλές φορές είναι κρίσιµο ζήτηµα για 

µια σειρά αλλαγές και στην κοινωνία, και ας είναι απο πάνω προς τα κάτω. 

 

Το ζήτηµα για παράδειγµα του κοινωνικού φύλου που θίξαµε µε την ερώτησή µας 

θεωρώ οτι είναι πολύ κοµβικό ζήτηµα που αν προχωρήσει σε νοµοθετικό επίπεδο θα 

είναι µια σηµαντική κατάκτηση,  για αρχή. Το καλύτερο απ΄όλα θα ήταν να είναι 

αίτηµα της κοινωνίας και να συµπεριλαµβάνεται στην εκπαίδευση, αλλά ακόµα 

είµαστε µακριά απο αυτό. 

 

Επίσης  οφείλω µια αναφορά και στον αγώνα των φεµινιστριών. Είναι αλήθεια πως 

όσες αντιθέσεις και να υπάρχουν, την συζήτηση στην κοινωνία για τα ζητήµατα του 

φύλου, της έµφυλης διαφοράς  και του κοινωνικού φύλου τα άνοιξαν οι φεµινίστριες 

µε την δική τους οπτική. Και έτσι ανοίξαν ένα δρόµο να περπατήσουµε. Γιατί όπως 

λέει και το τραγούδι,... τον δρόµο τον ανοίγεις περπατώντας. Γι’ αυτό τα κινήµατα, οι 

ριζοσπαστικές συλλογικότητες, τα σωµατεία και κάθε µορφή συλλογικής διεκδίκησης 

είναι ύψιστης σηµασίας για την κατάκτηση δικαιωµάτων και ελευθεριών. Και φυσικά 

εδώ δεν υπολείπεται και η συµβολή του ατόµου. Εµάς των ίδιων. Πρέπει να 

αµφισβητούµε πιστεύω την εικόνα που φτιάχνει η εξουσία για µας και να διεκδικούµε 

τον αυτοπροσδιορισµό µας και αυτά που µας ανήκουν. Απο τα στοιχειώδη σε µια 

πολιτισµένη κοινωνία, δηλαδή υγεία, παιδεία, εισόδηµα µέχρι την πλήρη 

χειραφέτησή µας. Και σεις νοµίζω κάνατε µια πολύ καλή αρχή µε την δηµιουργία του 

σωµατείου.  

 

Είναι κάπως παρήγορο οτι πλεον για τα ζητήµατα αυτά µιλούν άνθρωποι σε 

αναγνωρισµένους θεσµούς όπως η ύπατη αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα Ναβί Πιλάϊ που έγραψε σε άρθρο της,  µε τίτλο Οµοφοβική βία, 

εγκληµατική σιωπή και προκατάληψη, για ζητήµατα όπως η οµοφοβία,  ο ρατσισµός 

και η ξενοφοβία.  Αναφερόµενη στην αύξηση των επιθέσεων σε διάφορες χώρες σε 

γκέι, λεσβίες, αµφιφυλόφιλους ή διεµφυλικούς  έφερε για παράδειγµα την επίθεση 
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στο pride στο Βελιγράδι αλλά και άλλα συµβάντα µε βασανιστήρια και βιασµούς σε 

διάφορες πόλεις και χώρες εναντίον ατόµων µε διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισµό, θέτοντας έτσι η Ύπατη Αρµοστεία, δηµόσια το πρόβληµα και 

καλώντας για µεγαλύτερη ανεκτικότητα. Το θεωρούµε θετικό αλλά φυσικά εµεις απο 

την πλευρά µας πιστεύουµε πως η ανοχή δεν αρκεί. Το θέµα αυτό είναι πολύ 

γενικότερο και έχει να κάνει µε το ίδιο το σύστηµα που ζούµε.  

∆υστυχώς εµεις έχουµε και την ατυχία να υπάρχουν πλέον στην κυβέρνηση άνθρωποι 

µε απόψεις που καλλιεργουν οµοφοβία, ρατσισµό, σεξισµό και µίσος  για οτιδήποτε 

διαφορετικό απο το πρότυπο του έλληνα, άντρακλα, πατριώτη, θρησκευάµενου, 

οικογενειάρχη, και της ελληνίδας γυναίκας-µητέρας-συζύγου.  Βεβαίως απο το 

ρατσισµό τους δεν γλυτώνει κανείς είτε είναι µετανάστης και µετανάστρια, είτε 

τρανς, είτε κοµµουνιστής. Θεωρώ µαύρη µέρα την µέρα που ορκίστηκε αυτή η 

κυβέρνηση. Και γιατί θα λεηλατήσει κάθε εισόδηµα και κάθε δικαίωµα απο τους 

εργαζόµενους και τις εργαζόµενες αλλά και γιατί συµµετέχει στην κυβέρνηση η 

ακροδεξιά. Επίσηµα το ΛΑΟΣ εκφέρει ξενοφοβικές αλλά και ρατσιστικές απόψεις 

και έχει δηµόσια χλευάσει το νόµο για την «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας».  

Οι πολίτες και κάτοικοι αυτής της χώρας, αγαπητές φίλες και φίλοι, όλοι µας δηλαδή, 

ζούµε πολύ δύσκολες στιγµές και δεν έχουµε φτάσει στο τέλος. Η κρίση που 

δηµιούργησαν οι έχοντες και κατέχοντες έχει σπρώξει ολόκληρη την κοινωνία στην 

φτώχια. Η απαίτηση της εξουσίας, και στην ελλάδα και στην ευρωζώνη, είναι να 

πληρωθούν τα σπασµένα απο τους εργαζόµενους. Οι απο πάνω, θέλουν να αυξήσουν 

κι άλλο τα κέρδη τους και δεν επιθυµούν να πληρώσουν ούτε ευρώ. Αυτό 

προσπαθούν να το επιβάλλουν µε κάθε τρόπο. Και όταν οι κυβερνήσεις δεν µπορούν 

να το επιβάλλουν λόγω κοινωνικών αντιδράσεων επιστρατεύονται άλλα µέσα. 

Επιστρατεύονται τραπεζίτες που διορίζονται πρωθυπουργοί, επιστρατεύονται τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης που µε ψέµατα και απειλές προσπαθούν να πείσουν τον κόσµο 

πως δεν υπάρχει άλλος δρόµος απο αυτόν της φτώχιας και του ξεπουλήµατος της 

δηµόσιας περιουσίας και επιστρατεύονται και οι µηχανισµοί του κράτους που 

επιβάλλουν µε αυταρχισµό και καταστολή, αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες.  

Σε αυτό το έδαφος της κρίσης είναι προφανές πως οι πιο ευάλωτες, για οποιονδήποτε 

λόγο οµάδες, θα χτυπηθούν περισσότερο, θα στερηθούν περισσότερα δικαιώµατα, θα 
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έχουν λιγότερα έως καθόλου εισοδήµατα και θα υποφέρουν και περισσότερο 

ρατσισµό.  Γι΄αυτό πρέπει να είµαστε ο καθένας και η καθεµιά απο κει που βρίσκεται 

σε εγρήγορση. Να µην επιτρέψουµε να επιβάλλουν φτώχια και κοινωνική ερήµωση. 

Να ξέρουµε οτι σε έναν η µία αν αφαιρεθούν τα δικαιώµατα και τα κεκτηµένα, και το 

δεχτούµε, θα έρθει και των υπολοίπων η σειρά.   

Σας ευχαριστώ πολύ που µου δώσατε την ευκαιρία να είµαι εδω και πιστευω πως, µε 

πρωτοβουλία δικιά σας πάντα, θα συνεχίσουµε να πιέζουµε προς την κατεύθυνση που 

περιγράψαµε σε θεσµικό επίπεδο έτσι ώστε να έρθει κάποια στιγµή που θα είµαστε 

περιττοί και περιττές γιατι θα ζούµε σε µια άλλη ανθρώπινη και ελεύθερη κοινωνία 

που θα διασφαλίζει ολιγαρκή αφθονία και συλλογική ευτυχία.  

Τελειώνω µε τα λόγια του τρανσέξουαλ  Jamrat Mason στο Hackney Pride το 2010:  

 

«Η κοινωνία είναι χωρισµένη σε άντρες και γυναίκες και εγώ δεν ανήκω σε καµία 

από τις δύο κατηγορίες. Αν έπρεπε να µπω στη φυλακή, θα µπορούσα να είµαι ένας 

άντρας σε µια γυναικεία φυλακή, ή ένας άντρας µε κόλπο σε αντρική φυλακή, όπου η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν είναι ακριβώς προτεραιότητα. Αν µε συλλάβουν 

και µου κάνουν σωµατικό έλεγχο, πρέπει να διαλέξω ανάµεσα σε άντρα και γυναίκα 

αστυνοµικό για να το κάνει. Αλλά δεν είµαι άντρας, δεν είναι αυτό το φύλο µου, είµαι 

τρανσέξουαλ. ... Θα µπορούσαν να µου συµπεριφέρονται σαν να είµαι άντρας, να µε 

βάλουν σε αντρικές φυλακές, να µου κάνει σωµατικό έλεγχο άντρας αστυνοµικός, να 

παντρευτώ µια γυναίκα. Αλλά δε θέλω να παντρευτώ, δε θέλω να ζω σε µια κοινωνία 

που οι άνθρωποι πάνε φυλακή και δέχονται σωµατικό έλεγχο από αστυνοµικούς. ∆εν 

πιστεύω σε έναν αγώνα, µε τον οποίο ζητάµε από την κυβέρνηση να ασχοληθεί µε 

µας πιο αποτελεσµατικά, να µας καταπιέζει µε καλύτερο τρόπο. ∆ε θέλω να 

ενσωµατωθώ καλύτερα σε ένα σάπιο σύστηµα, θέλω κάτι διαφορετικό συνολικά. 

Θέλω να πάρω µέρος στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου».  

 

 

 

 


