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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: «Προκαταλήψεις στον δημόσιο λόγο».  

     Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα 
για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών / τρανς ατόμων, με την 
παρούσα ανακοίνωση, εφιστά την προσοχή και στέκεται απέναντι στην διάχυση των 
προκαταλήψεων και υποτίμηση μειονοτήτων δια του πολιτικού λόγου, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την ταυτότητα και έκφραση φύλου. 

      Αφορμή η λεκτική αντιπαράθεση του εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κυρίου 
Πάνου Σκουρλέτη με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριο Ανδρέα 
Παπαδόπουλο, όπου ο πρώτος απεκάλεσε τα στελέχη του έτερου κόμματος 
«μεταλλαγμένους – τρανσέξουαλ» σε πρωινή εκπομπή (το σχετικό βίντεο εδώ: 
http://www.youtube.com/watch?v=Pe0CZfE4Ask&feature=youtu.be).  

      Πέραν του ότι είναι λανθασμένη η χρήση στα ελληνικά του παραπάνω όρου 
(τρανσέξουαλ), καθώς ο όρος αυτός σχετίζεται με το βιολογικό φύλο και όχι με την 
ταυτότητα φύλου του ατόμου (η σωστή ορολογία στα ελληνικά είναι διεμφυλικός/ή 
ως μετάφραση του αγγλικού transgender ή πιο απλά τρανς άτομα), η συνωνυμική 
ταύτιση με το «μεταλλαγμένο» δεικνύει σύγχυση ή/και άγνοια για την έννοια της 
ταυτότητας και έκφρασης φύλου, και περαιτέρω ο τρόπος έκφρασης δηλώνει 
υποτίμηση προς μία ευάλωτη μειονότητα που στερείται των στοιχειωδών 
δικαιωμάτων της.   

      Θεωρούμε ότι το περιστατικό αυτό είναι ένα ανάμεσα στα πολλά που 
αποδεικνύουν ότι οι προκαταλήψεις αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής παιδείας σε 
θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητα και –κυρίως– την ταυτότητα και έκφραση 
φύλου είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική κοινωνική ζωή και εμφιλοχωρούν στον 
δημόσιο λόγο όλου του κοινωνικού και πολιτικού φάσματος.  

      Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), πέραν των θεσμικών 
νομοθετικών διεκδικήσεων της τρανς κοινότητας, παράλληλα εργάζεται για την 
κατανόηση της έκφρασης και ταυτότητας φύλου και την άρση των προκαταλήψεων 
στο επίπεδο της κοινωνίας και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η έναρξη ενός ευρύτερου 
δημόσιου διαλόγου για τον σκοπό αυτό.  
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