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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέµα: «Η Ελλάδα ψεύδεται για την νοµοθεσία για την ταυτότητα 

φύλου. Πολιτική απάτη της Ελλάδας.»  

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), µε το παρόν δελτίο τύπου, 

καταγγέλλει την αντιπροσωπεία της Ελλάδας έναντι του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών, η οποία δια µέσω του Μόνιµου Αντιπρόσωπου της στον ΟΗΕ, πρέσβη 

Γιώργου Κακλίκη, ανέφερε ότι: 

«όσον αφορά τις διακρίσεις µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την 

ταυτότητα φύλου, η Ελλάδα έχει ισχυρή νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, η 

οποία απαγορεύει, µεταξύ άλλων, τις διακρίσεις µε βάση τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου. Επιπροσθέτως, η Ελληνική 

κυβέρνηση, κατά την τρέχουσα περίοδο εξετάζει το θέµα της αναγνώρισης 

των ζευγαριών του ιδίου φύλου. Θα ήθελα να τονίσω µε έµφαση ότι 

υποστηρίζουµε πλήρως τις προσπάθειές σας σε αυτό το πεδίο και σας 

παροτρύνουµε να συνεχίσετε την δουλειά σε αυτήν την κατεύθυνση». 

     Αυτά ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΗΕ, κύριος 

Κακλίκης, στην 19
η
 Συνέλευση του Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

απευθυνόµενος προς την Ύπατη Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (µπορείτε 

να δείτε το βίντεο εδώ: http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/03/greece-

item-2-13th-meeting-19th-session-human-rights-council.html)  

     Καταγγέλλουµε µε ισχυρό τρόπο την Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, 

για διάδοση ασύστολων ψευδών και για πολιτική απάτη, διότι η νοµοθεσία στην 

Ελλάδα, δεν έχει καµία απολύτως πρόβλεψη για τις διακρίσεις για λόγους 

ταυτότητας φύλου.    

     Καταγγέλλουµε την πολιτεία διότι, παρά τις συνεχείς παροτρύνσεις και οχλήσεις 

του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών, πάρα τις συνεχείς παροτρύνσεις του Επιτρόπου του Συµβουλίου της 



Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, για την προσθήκη της ταυτότητας 

κοινωνικού φύλου στην νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, καθώς επίσης στην 

νοµοθεσία κατά της διάδοσης της ρητορικής µίσους και κατά των εγκληµάτων 

µίσους, η Ελληνική πολιτεία δεν έχει πράξει απολύτως τίποτε σε αυτήν την 

κατεύθυνση.  

     Αντ’ αυτού η Ελληνική Πολιτεία δια µέσου του µόνιµου Αντιπροσώπου της 

στα Ηνωµένα Έθνη, ψεύδεται µε προκλητικό τρόπο, διαπράττει πολιτική απάτη 

έναντι των διεθνών εταίρων της και στην ουσία κοροϊδεύει τους πολίτες της.      

    Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), θα συνεχίσει µε όλες του τις 

δυνατότητες τις παρεµβάσεις προς όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόµµατα και φορείς στο 

εσωτερικό της Ελλάδος, αλλά και προς όλα τα διεθνή όργανα για την προσθήκη της 

ταυτότητας κοινωνικού φύλου στη νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, αλλά και στη 

νοµοθεσία κατά της διάδοσης ρατσιστικού µίσους και εγκληµάτων µίσους, καθώς 

επίσης στον τοµέα της αναγνώρισης της ταυτότητας κοινωνικού φύλου. 
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