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Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 
 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 
Θέμα: «Αυθαίρετες προσαγωγές τρανς ατόμων και παράνομη 
κράτηση υπερασπίστριας των δικαιωμάτων τους - δικηγόρο». 

 
     Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, 
γκέι, αμφιφυλοφιλικών και διεμφυλικών / τρανς ατόμων, με την παρούσα δημόσια 
δήλωση εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα πρόσφατα γεγονότα στη 
Θεσσαλονίκη, όπως τεκμηριώνονται σε δελτία τύπου του Σωματείου Υποστήριξης 
Διεμφυλικών και της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και 
συνασπίζονται ενάντια στις αθρόες τρανσφοβικές και αδικαιολόγητες προσαγωγές 
τρανς ατόμων και στην στοχοποίηση των υπερασπιστών τους από την αστυνομία της 
Θεσσαλονίκης, λίγο πριν το Thessaloniki Pride. 
 
Καταδικάζουμε με απερίφραστο τρόπο: 
 

 τις συστηματικές αυθαίρετες προσαγωγές τρανς ατόμων από την Αστυνομία 
της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι προσαχθείσες 
παραμένουν για πολλές ώρες κλειδωμένες στο κρατητήριο, χωρίς να 
ενημερώνονται για το λόγο της κράτησής τους και παρότι δεν έχουν την 
ιδιότητα των κρατουμένων. 

 την προσβλητική συμπεριφορά της αστυνομίας κατά των τρανς ατόμων. 
 την εντελώς παράνομη και πέραν κάθε έννοιας κράτους δικαίου κράτηση της 

υπερασπιστή τρανς ατόμων δικηγόρου Αθηνών Ηλέκτρας Κούτρα, τις πρώτες 
ώρες της Τετάρτης 5 Ιουνίου 2013 στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας 
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.  

 
Καλούμε τις αρμόδιες αρχές: 
 

 να προβούν σε ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με τις αυθαίρετες προσαγωγές 
των τρανς ατόμων, τη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων εναντίον τους 
και των συνθηκών υπό τις οποίες στερήθηκαν την ελευθερία τους κατά τη 
διάρκεια των προσαγωγών 

 να γίνει ενδελεχής έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες για την παράνομη 
κράτηση και την αυθαιρεσία αστυνομικών οργάνων υπηρετούντων στο Α.Τ. 
Πλατείας Δημοκρατίας σε βάρος της δικηγόρου Αθηνών Ηλέκτρας Κούτρα, η 
οποία είχε επισκεφθεί το ΑΤ προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση και ο 
λόγος της θέσης υπό κράτηση προσαχθέντος διαφυλικού ατόμου, στα πλαίσια 
δικαιωματικής υποστήριξης. 

 
Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης των 
προσαγωγών και αναμένουμε τα πορίσματα της διαταχθείσας Ε.Δ.Ε., αλλά και της 
Εισαγγελικής έρευνας, σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση και απαξίωση της 
Ηλέκτρας Κούτρα, Δικηγόρου - συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και προέδρου της 
Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχει σταθεί αρωγός στις 
δικαιωματικές διεκδικήσεις της ΛΟΑΔ κοινότητας. 
 

ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 



 2 

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) 
 
Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «Πλειάδες» 
 
Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.) 
 
Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 
 
Good As You(th) - Κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης 
 
Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας (Λ.Ο.Α.) 
 
Lesb. Equal - Λεσβίες για την Ισότητα 
 
Athens Pride  
 
Thessaloniki Pride 
 
HOMOphonia – Thessaloniki Pride 
 
Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία 
 
Θετική Φωνή 
 
Act Up – Δράσε Hellas 
 
Σύνθεση 
 
Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο 
 
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 
 
Proud Press 
 
QueerTrans 
 
Lgbt / Κόκκινο 
 
 
 
 

 


