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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Θέµα: «∆ράσεις Σ.Υ.∆. Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου».  

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), στα πλαίσια της διαφάνειας και 

της ενηµέρωσης των µελών µας και της κοινότητας, δηµοσιεύει τις δραστηριότητες 

του Σωµατείου µας Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2012. Συγκεκριµένα:  

      Το τριήµερο 7-9 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε το 4
ο
 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 

Τρανς ∆ικαιωµάτων της Transgender Europe (TGEU) στο ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας µε 

πάνω από 200 εκπροσώπους από 37 χώρες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε µέλος του 

Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, Π.Τ.  

       Στα πλαίσια του 14
ου

 ∆ιεθνούς Φεστιβάλ LGBT Ταινιών στην Θεσσαλονίκη µε 

αφορµή δύο ταινίες τρανς περιεχοµένου (Gun Hill Road και Warriors) µίλησε η 

Πρόεδρος του ΣΥ∆, Μαρίνα Γαλανού, εκπροσωπώντας το Σωµατείο αναφερόµενη σε 

θέµατα της τρανς ατζέντας (µπορείτε να δείτε εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/gun-hill-road1.doc 

και http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/warriors1.doc). 

      Την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου, έγινε συνάντηση εκπροσώπων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Σ.Υ.∆. (Μαρίνα Γαλανού, Εύα Κουµαριανού), µε την βουλευτή του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κυρία Αφροδίτη Σταµπουλή (υπεύθυνη τοµέα ισότητας), για θέµατα 

της τρανς ατζέντας µε έµφαση στο θέµα της αναγνώρισης της ταυτότητας κοινωνικού 

φύλου και της νοµοθέτησης για την αλλαγή των εγγράφων των διεµφυλικών ατόµων, 

ενώ συζητήθηκε η προοπτική κατάθεσης σχετικής ερώτησης στο Κοινοβούλιο. Κατά 

τη συνάντηση δόθηκε επίσης στην κυρία Σταµπουλή επιστολή που µπορείτε να δείτε 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83c

f84cebfcebbceb7-cf80cf81cebfcf83-cf83cf84ceb1cebccf80cebfcf85cebbceb7.doc. 

      Παράλληλα, το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών απέστειλε επιστολή προς 

τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κύριο Ρουπακιώτη επικεντρώνοντας σε θέµατα 

δικαιοσύνης της τρανς ατζέντας (µπορείτε να την διαβάσετε εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83c

f84cebfcebbceb7-cf80cf81cebfcf83-cf85cf80cebfcf85cf81ceb3ceb5ceb9cebf-

ceb4ceb9cebaceb1ceb9cebfcf83cf85cebdceb7cf83.doc). Σχετικές επιστολές επίσης 



έχουν σταλεί σε εκπροσώπους του τοµέα δικαιοσύνης κοινοβουλευτικών κοµµάτων 

(µπορείτε να διαβάσετε εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83c

f84cebfcebbceb7-cf80cf81cebfcf83-cf87cf81cebfcebdcebfcf80cebfcf85cebbcebf-

cf80ceb1cf83cebfceba.doc, εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83c

f84cebfcebbceb7-cf80cf81cebfcf83-ceb4ceb7cebcceb1cf81.doc και εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83c

f84cebfcebbceb7-cf80cf81cebfcf83-ceb6cf89ceb7-

cebacf89cebdcf83cf84ceb1cebdcf84cebfcf80cebfcf85cebbcebfcf85.doc). 

       Tην 1
η
 Οκτωβρίου εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΥ∆, 

συµµετείχαν σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ παρουσία 

ευρωβουλευτών, όπου αναλύθηκαν θέµατα της τρανς ατζέντας και µίλησε η Μαρίνα 

Γαλανού (µπορείτε να διαβάσετε εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf83cf85cebdceb1c

ebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb1-ceb3cf81ceb1cf86ceb5ceb9ceb1-cf84cebfcf85-

cf80ceb1cf83cebfceba-1-10-2012.doc).  

      Επίσης το ΣΥ∆ συµµετείχε στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κολωνού που έγινε 

στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου µε περίπτερο καθώς και σε πάνελ οµιλητών (µπορείτε να 

διαβάσετε την οµιλία της εκπροσώπου του ΣΥ∆ εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb1cebdcf84ceb9c

f81ceb1cf84cf83ceb9cf83cf84ceb9cebacebf-cebacebfcebbcf89cebdcebfcf85-30-9-

2012.doc), καθώς επίσης το ΣΥ∆ συµµετείχε το τριήµερο 5-7 Οκτωβρίου στο 

Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, καθώς και στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 

του Τοµέα ∆ικαιωµάτων του ΣΥΡΙΖΑ που πραγµατοποιήθηκε στις 6 και 7 

Οκτωβρίου στην σχετική οµάδα εργασίας για θέµατα σεξουαλικού προσανατολισµού 

και ταυτότητας φύλου 

     Ακόµη το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών συµµετείχε στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

στην Λευκωσία της Κύπρου που διοργάνωσε η accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και ο 

σύλλογος Queer Cyprus το διήµερο 13-14 Οκτωβρίου µε τίτλο: «Προς την 

Συµπερίληψη: Υγεία, Παιδεία και η ΛΟΑΤ κοινότητα». Το ΣΥ∆ εκπροσώπησε η 

Πρόεδρος του σωµατείου Μαρίνα Γαλανού όπου αρχικά έκανε παρουσίαση της 

κατάστασης της Ελλάδας καθώς και της δραστηριότητας του ΣΥ∆ (µπορείτε να δείτε 

εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf80ceb1cf81cebfcf

85cf83ceb9ceb1cf83ceb7-cf83cf85ceb4-cf84cf81ceb1cebdcf83-cf83cf84ceb7cebd-

ceb5cebbcebbceb1ceb4ceb1-cf83ceb1ceb2ceb2.doc), ενώ ακολούθησε οµιλία της µε 

τίτλο: «Ταυτότητα φύλου, διεµφυλικότητα και θέµατα υγείας» (µπορείτε να 

διαβάσετε την οµιλία εδώ 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf84ceb1cf85cf84c

f8ccf84ceb7cf84ceb1-cf86cf8dcebbcebfcf85-

ceb4ceb9ceb5cebccf86cf85cebbceb9cebacf8ccf84ceb7cf84ceb1-cebaceb1ceb9-

ceb82.doc). 

    Επίσης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των lbgt και άλλων οργανώσεων, 

συλλογικοτήτων και οµάδων στις 19 Οκτωβρίου στα γραφεία του ΣΥ∆, µε σκοπό την 

συµµετοχή των οργανώσεων στην Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών και 



σχετικής διηµερίδας που θα γίνει την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012 στο 

Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης». Την 

πρώτη ηµέρα Τρίτη 20 Νοεµβρίου θα γίνουν οµιλίες εκ µέρους των οργανώσεων και 

προβολή ταινίας, ενώ την επόµενη, Τετάρτη 21 Νοεµβρίου θα γίνουν οµιλίες 

πανεπιστηµιακών, νοµικών, εκπροσώπων πολιτικών κοµµάτων και δηµοσιογράφων, 

ενώ θα ακολουθήσει πορεία µνήµης προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσει 

σχετικό ∆ελτίο Τύπου τις επόµενες ηµέρες µε το πλήρες πρόγραµµα. 

      Παράλληλα, το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών συνέλεξε όλες τις 

απαραίτητες µαρτυρίες τρανς ατόµων για την κατάθεση µήνυσης και αγωγής κατά 

παντός υπευθύνου για την υπόθεση των µαζικών αναίτιων προσαγωγών τρανς 

ατόµων που συνοδεύονταν από υποχρεωτικές εξετάσεις hiv (τις επόµενες ηµέρες θα 

υπάρξει σχετική ανακοίνωση).   

       Ακόµη το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών προγραµµατίζει τους επόµενους 

µήνες την ηλεκτρονική και έντυπη -µεταφρασµένη στα ελληνικά από µέλη µας- 

έκδοση σε βιβλίο της πρόσφατης εξαιρετικής έκδοσης της Transgender Europe µε 

τίτλο: «Human Rights and Gender Identity. Best Practice Catalogue» (Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου. Κατάλογος Καλών Πρακτικών), εµπλουτισµένη 

µε περιλήψεις των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου (Ε∆∆Α)  σε τρανς υποθέσεις, καθώς και σχετικό επίµετρο της νοµικού και 

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα – «Πλειάδες», 

Ηλέκτρας – Λήδας Κούτρα. 

       Τέλος συνεχίζεται το πρόγραµµα υποστήριξης για άπορα τρανς άτοµα καθώς και 

της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κάθε ∆ευτέρα από  ψυχολόγο στα γραφεία 

µας, Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα. Ωφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ τόσο στην 

ψυχολόγο, όσο και σε όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που στηρίζουν την 

προσπάθειά µας.  

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.∆.) 

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741 

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

transgender.support.association@gmail.com  

 

* µέλος της Transgender Europe (TGEU) 

   http://www.tgeu.org 

 


