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Αθήνα, 29 Ιουνίου 2013 
 

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 - Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388) 

http://www.transgender-association.gr/ 
transgender.support.association@gmail.com  

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ LGBT INTERGROUP ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ 
ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΑΝΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥΣ.» 

     Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σε συνέχεια των αυθαίρετων 
προσαγωγών τρανς ατόμων και της παράνομης κράτησης της δικηγόρου Ηλέκτρας 
Κούτρα, έχει ενημερώσει την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα, τα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ζητώντας την παρέμβασή τους ώστε να μπει ένα τέλος στην αστυνομική αυθαιρεσία 
σε βάρος των τρανς ατόμων και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων τους, αλλά και 
να αποδοθούν ευθύνες σε όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

      Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε για το Δελτίο Τύπου της LGBT 
Intergoup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαπαραταξιακής ομάδας ευρωβουλευτών 
για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λοαδ ατόμων), σχετικά με τις 
καθημερινές αναίτιες προσαγωγές τρανς ατόμων καθώς και την παράνομη κράτηση 
της δικηγόρου Λήδας Κούτρα στη Θεσσαλονίκη. 

     Στο Δελτίο Τύπου της LGBT Intergoup, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την 
ανησυχία τους, τόσο για τις παράνομες προσαγωγές και παρενοχλήσεις των τρανς 
ατόμων αρχικά στην Αθήνα το 2012 κατά τις επιχειρήσεις «Ξένιος Δίας», όσο και για 
τις αυθαίρετες προσαγωγές που ξεκίνησαν στην Θεσσαλονίκη από τις 30.5.2013 στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και τη παράνομη κράτηση της δικηγόρου Ηλέκτρας Κούτρα. 

    Επιπλέον σύμφωνα με δήλωση του ευρωβουλευτή Raül Romeva i Rueda, 
αντιπρόεδρου της LGBT Intergroup: «Πολύ συχνά τα τρανς άτομα γίνονται εύκολα 
θύματα: είναι ορατοί/-ές, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποιοι –
συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών– νομίζουν ότι μπορούν να έχουν την 
άδεια να παρενοχλούν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στα παραδοσιακά στερεότυπα που 
έχουν για το φύλο». 
  
    Παράλληλα η ευρωβουλευτής Sophie in ‘t Veld, επίσης αντιπρόεδρος της LGBT 
Intergroup, δήλωσε: «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να συμπεριλάβει τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό λόγο και πράξεις μίσους, στην 
αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους». 
    
     Αντιγράφουμε το πλήρες κείμενο από εδώ: http://www.lgbt-ep.eu/press-
releases/greece-meps-concerned-police-harassing-arresting-trans-women/: 
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Members of the European Parliament are worried Greek police have started to 
systematically harass transgender women in Athens and Thessaloniki. The 
police made numerous arrests in recent weeks, and detained a lawyer 
defending the women. 

Arrests started in August 2012, when the police detained 25 transgender 
women in one night, seemingly without explanation. The Athens women were 
forced to undergo an HIV test, and were later released. 

Recent weeks saw the police in Thessaloniki operate sweeping arrests, often 
with policemen behaving offensively, under the pretext of ID verification and 
identifying the women as sex workers. Courts have cleared all arrested 
women of any charges. 

In the night of 4 June, the police also unlawfully detained the women’s 
lawyer, Electra Koutra, who had come to defend a transgender woman at a 
police station. 

Raül Romeva i Rueda MEP, Vice-President of the LGBT Intergroup, 
commented: “Too often trans people remain easy victims: they are visible, 
and somehow thugs—including in police uniforms—think they have a licence 
to harass anyone who doesn’t fit traditional gender appearances.” 

“Public health concerns, if there are any, must be answered with due respect 
for all citizens and their integrity. Learning to respect everyone regardless of 
their appearance is a schoolyard-level lesson, not one for the police who 
ought to know better!” 

Sophie in ‘t Veld MEP, also Vice-President of the Intergroup, added: “This is 
exactly why the European Union needs to include homophobic and 
transphobic hate speech and hate crime in its review of EU hate speech laws.” 

“The Parliament already asked for this repeatedly, but we hold no illusions 
about the intentions of the current European Commission. Nothing more will 
be achieved before the next EU elections next year.” 

MEPs had already obtained from the Commission to investigate cases of 
arrests and forced HIV testing in Greece. The LGBT Intergroup will follow up 
on the Commission’s commitment next week.  

Read more: 

 Read the report from the Greek Transgender Association 
 Read the written question and answer to the European Commission on arrests 

of HIV-positive women in Greece 
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