Αθήνα, 3 Μαΐου 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: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) παρουσιάζει εν συντομία τον
απολογισμό πεπραγμένων του Σωματείου από τον Απρίλιο του 2012, έως και τις 2
Μαίου του 2013, καταγράφοντας εν περιλήψει τις δράσεις του Σωματείου μας.
Στα τέλη του Απριλίου του 2012 η τρανς κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις
πρώτες επιχειρήσεις σκούπα της αστυνομίας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ όπου
κατ’ εφαρμογή του σχεδίου «Ξένιος Ζευς» που ενεργοποίησε την υγειονομική
διάταξη Λοβέρδου, διαπομπεύθηκαν οροθετικά άτομα και έγιναν παράνομες και
αυθαίρετες προσαγωγές και τρανς ατόμων. Το ΣωματείοΥποστήριξης Διεμφυλικών
ενεργοποιήθηκε άμεσα και συμμετείχε σε όλες τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν
για την υποστήριξη, νομική και ηθική, των ατόμων που με αυθαίρετο τρόπο
συλλήφθησαν. Πέραν των κοινών πρωτοβουλιών με άλλες οργανώσεις, ενημερώσαμε
άμεσα διεθνείς οργανώσεις όπως την Transgender Europe που είμαστε μέλος
(http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/05/12/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%
ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-transgender-europe%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%83/), διεθνείς

οργανισμούς καθώς και ευρωβουλευτές (για το θέμα κατατέθηκε ερώτηση στο
ευρωκοινοβούλιο που μπορείτε να δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/05/17/%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce
%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8
e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84/). Υπήρξε υποστήριξη του ΣΥΔ σε όλα

τα διωκόμενα άτομα που υπέστησαν εξευτελισμό της προσωπικότητάς τους και
παραβιάστηκαν με βάναυσο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ενώ ξεκίνησε
άμεσα η καταγραφή όλων των περιστατικών κατά τρανς ατόμων για την υποστήριξή
τους.
Τον Ιούνιο, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 8o Athens Pride (μπορείτε να δείτε τον
απολογισμό εδώ http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/06/16/athens-prideο
2012/), ενώ στις 23 Ιουνίου στο 1 Thessaloniki Pride, όπου την προηγούμενη ημέρα
Παρασκευή 22 Ιουνίου διεξήχθη δημόσια συζήτηση με θέμα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα, όπου η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού,
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ανέλυσε τις διεκδικήσεις και την ατζέντα της τρανς κοινότητας και ακολούθησε
διάλογος με το κοινό, ενώ με αφορμή το Φεστιβάλ, το Σωματείο μας έκανε επαφές με
την τρανς κοινότητα της Θεσσαλονίκης, εγγράφηκαν νέα μέλη από την
συμπρωτεύουσα και συμφωνήθηκε η οργάνωση ομάδας ΣΥΔ Θεσσαλονίκης στα
πλαίσια της λειτουργίας του Σωματείου μας (περισσότερα εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/06/26/%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-thessaloniki-pride-2/).

Επίσης, όλη την θερινή περίοδο συνεχίστηκαν με αμείωτο τρόπο οι επιχειρήσεις
σκούπα της αστυνομίας «Ξένιος Ζευς», με αυθαίρετες προσαγωγές περίπου 25 τρανς
ατόμων των οποίων το Σωματείο μας ανέλαβε την υπεράσπιση (μπορείτε να δείτε
εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/08/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce
%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af/).

Παράλληλα από τον Ιούνιο του 2012 το ΣΥΔ μετέφερε την έδρα του στα νέα μας
γραφεία, Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα, όπου ξεκίνησε να λειτουργεί Πρόγραμμα
Ψυχολογικής Υποστήριξης για τρανς άτομα κάθε Δευτέρα 17:00 έως 19:00, ενώ
συνεχίστηκε το πρόγραμμα σίτισης για άπορα τρανς άτομα καθημερινά Δευτέρα έως
Σάββατο 15:00 έως 16:00 (περισσότερα εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/08/31/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%c
e%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-31-8-2012%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7/). Δυστυχώς

λόγω αδυναμίας περαιτέρω υποστήριξης του προγράμματος από τους οικονομικούς
μας πόρους αυτό το πρόγραμμα το σταματήσαμε τον Νοέμβριο του 2012, παρ’ όλα
αυτά όμως συνεχίζεται πρόγραμμα συλλογής τροφίμων για την βοήθεια των τρανς
ατόμων που αδυνατούν να υποστηρίξουν την καθημερινή διαβίωσή τους.
Το τριήμερο 7-9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Τρανς Δικαιωμάτων της Transgender Europe (TGEU) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας με
πάνω από 200 εκπροσώπους από 37 χώρες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε μέλος του
Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Π.Τ.
Στα πλαίσια του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ LGBT Ταινιών στην Θεσσαλονίκη με
αφορμή δύο ταινίες τρανς περιεχομένου (Gun Hill Road και Warriors) μίλησε η
Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, εκπροσωπώντας το Σωματείο αναφερόμενη σε
θέματα της τρανς ατζέντας.
Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, έγινε συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Υ.Δ. (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 η επιστολή που μπορείτε να
δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceb7
-cf80cf81cebfcf83-cf83cf84ceb1cebccf80cebfcf85cebbceb7.doc.
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Παράλληλα, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών απέστειλε επιστολή προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Ρουπακιώτη επικεντρώνοντας σε θέματα
δικαιοσύνης της τρανς ατζέντας (μπορείτε να την διαβάσετε εδώ
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceb7
-cf80cf81cebfcf83-cf85cf80cebfcf85cf81ceb3ceb5ceb9cebfceb4ceb9cebaceb1ceb9cebfcf83cf85cebdceb7cf83.doc). Σχετικές επιστολές επίσης έχουν

σταλεί σε εκπροσώπους του τομέα δικαιοσύνης κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Tην 1η Οκτωβρίου εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔ
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
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf83cf85cebdceb1cebdcf84ceb7cf83
ceb7-cf83cf84ceb1-ceb3cf81ceb1cf86ceb5ceb9ceb1-cf84cebfcf85-cf80ceb1cf83cebfceba-1-102012.doc).

Επίσης το ΣΥΔ 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 ΣΥΔ
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/ceb1cebdcf84ceb9cf81ceb1cf84cf83
ceb9cf83cf84ceb9cebacebf-cebacebfcebbcf89cebdcebfcf85-30-9-2012.doc), καθώς επίσης το

ΣΥΔ συμμετείχε το τριήμερο 5-7 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, καθώς και στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τομέα Δικαιωμάτων του
ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου στην σχετική ομάδα
εργασίας για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
Ακόμη το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών συμμετείχε στο Διεθνές 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 ΣΥΔ εκπροσώπησε η
Μαρίνα Γαλανού όπου αρχικά έκανε παρουσίαση της κατάστασης της Ελλάδας
καθώς και της δραστηριότητας του ΣΥΔ (μπορείτε να δείτε
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf80ceb1cf81cebfcf85cf83ceb9ceb1
cf83ceb7-cf83cf85ceb4-cf84cf81ceb1cebdcf83-cf83cf84ceb7cebd-ceb5cebbcebbceb1ceb4ceb1cf83ceb1ceb2ceb2.doc), ενώ ακολούθησε ομιλία της με τίτλο: «Ταυτότητα φύλου,

διεμφυλικότητα και θέματα υγείας» (μπορείτε να διαβάσετε την
ομιλία http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/10/cf84ceb1cf85cf84cf8ccf84c
eb7cf84ceb1-cf86cf8dcebbcebfcf85-ceb4ceb9ceb5cebccf86cf85cebbceb9cebacf8ccf84ceb7cf84ceb1cebaceb1ceb9-ceb82.doc).

Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των lbgt και άλλων οργανώσεων,
συλλογικοτήτων και ομάδων στις 19 Οκτωβρίου στα γραφεία του ΣΥΔ, με σκοπό την
συμμετοχή των οργανώσεων στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών και
σχετικής διημερίδας που θα γίνει στην Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης».
Παράλληλα από τις αρχές Ιουλίου το ΣΥΔ, στα πλαίσια των επαφών του με
θεσμικούς φορείς για τα θέματα της ατζέντας των διεμφυλικών ατόμων, έστειλε
επιστολή στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.), θέτοντας μία σειρά θεμάτων
προς την Ε.Ψ.Ε. που σχετίζονται κυρίως με το θέμα της ταξινόμησης της
διεμφυλικότητας στους διεθνείς και εθνικούς καταλόγους, θεωρώντας ιδιαίτερα
σημαντικό έναν γόνιμο διάλογο με τον αρμόδιο θεσμικό επιστημονικό φορέα και η
οποία απαντήθηκε από την Ε.Ψ.Ε. θέτοντας ένα θετικό πλαίσιο συνεργασίας
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(μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/11/10/945/).

Το διήμερο 20-21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διημερίδα για την Παγκόσμια
Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών, ημέρα αφιερωμένη στις επιθέσεις, εγκλήματα μίσους,
τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα, αλλά και
ημέρα αφύπνισης για τους αποκλεισμούς και τις διακρίσεις που υπόκειται η τρανς
κοινότητα, για τρίτη συνεχή χρονιά με την συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων και
ομάδων κατά την πρώτη ημέρα (καθώς και προβολή ταινίας) και την δεύτερη ημέρα
με την συμμετοχή νομικών, πανεπιστημιακών και πολιτικών, ενώ ακολούθησε πορεία
προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συμμετοχή του κόσμου τόσο στην διημερίδα όσο
και στην πορεία ήταν περισσότερη από κάθε άλλη φορά (μπορείτε να δείτε
περισσότερα εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/01/02/%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-kai-binteo%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%b7%ce%bc%ce%b5/).

Παράλληλα στις 20 Νοεμβρίου κατατέθηκε επερώτηση από 19 βουλετές του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το θέμα της αλλαγής των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων
(μπορείτε να δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/11/22/%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce
%b7%cf%83%ce%b7-19%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%b5%ce%ba%ce%bc-%ce%b3%ce%b9/) και η οποία απαντήθηκε από τους αρμόδιους

υπουργούς τον Ιανουάριο του 2013. Ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Υπ.
Δικαιοσύνης στις 8.1.2013, όπου αναγνωρίζεται ότι «τα διεμφυλικά άτομα
υφίστανται αρνητική αντιμετώπιση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα λοιπά
πρόσωπα» Εν τούτοις, όπως αναφέρεται «καίτοι δεν υφίσταται στην ελληνική
νομοθεσία ειδική αναφορά στην ταυτότητα φύλου ως απαγορευμένου λόγου
διάκρισης». Αναγνωρίζεται επίσης ότι «η έννοια της ταυτότητας φύλου αποτυπώνεται
ρητά σε πρόσφατα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς ακόμη ότι «το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε το 2010 την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων,
τα οποία θα περιλαμβάνουν την έννοια της ταυτότητας φύλου στο πλαίσιο της
κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης». Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης καταλήγει:
«Επί του παρόντος η ελληνική έννομη τάξη δεν αφίσταται της σχετικής νομολογίας
του ΕΔΔΑ (βλ ενδεικτικά την από 11 Ιουλίου 2002 απόφαση στην υπόθεση Christine
Goodwin κατά Ην. Βασιλείου)», δηλαδή της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ πάνω
στην οποία στηρίχτηκαν οι νομοθεσίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων (μπορείτε να δείτε την σχετική
ανακοίνωση εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/01/21/%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-19%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e/).

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012, μας καταγγέλθηκε από τρανς μαθήτρια
περιστατικό τρανσφοβικού εκφοβισμού / bullying και απόπειρα αποκλεισμού της από
τον εκπαιδευτικό χώρο. Την υπόθεση αναλάβαμε μαζί με την Ομάδα «Ομοφοβία
στην Εκπαίδευση» δημοσιοποιώντας το γεγονός και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες
προς το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τον Συνήγορο του Πολίτη (μπορείτε να δείτε
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περισσότερα εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/12/03/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%c
e%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba/), και

γνωστοποιώντας την υπόθεση σε οργανώσεις και φορείς εκτός ελλάδας. Η υπόθεση
αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με την θετική συνεισφορά του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Στις 7 Δεκεμβρίου το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών εξέδωσε δελτίο τύπου
για την μη αναφορά της ταυτότητας φύλου στο Προεδρικό Διάταγμα για την
αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας (μπορείτε να δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/12/07/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%c
e%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/).

Παράλληλα το ΣΥΔ, κατέθεσε τις προτάσεις του για την βελτίωση του σχεδίου
νόμου που περιλαμβάνει τον Νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, στην κατεύθυνση του
σεβασμού της προσωπικότητας των διεμφυλικών / τρανς ατόμων (μπορείτε να τις
δείτε εδώ http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/01/28/%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%8
2-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84/).

Ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος υπήρξαν μήνες έντονης δραστηριοποίησης του
ΣΥΔ με αφορμή την κατάθεση πρότασης νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης όπου σε άρθρο
του (άρθρο 66) προτείνονταν αλλαγές στη νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους και
που αρχικά δεν συμπεριλαμβανόταν ως επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας η
ταυτότητα φύλου (δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/01/30/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%c
e%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84/).

Σε αυτήν την κατεύθυνση ακολούθησε σειρά επαφών με εκπροσώπους
κοινοβουλευτικών κομμάτων σε συνεργασία με όλες τις λοαδ οργανώσεις.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επαφών λοαδ οργανώσεων με κοινοβουλευτικά κόμματα
και στις οποίες συμμετείχε το ΣΥΔ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με βουλευτές
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Δημοκρατικής Αριστεράς και με
τους Οικολόγους Πράσινους.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με
βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς την Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου. Εκπρόσωποι του ΣΥΔ επικέντρωσαν στην απουσία της ταυτότητας
φύλου από την νομοθεσία κατά των διακρίσεων, των εγκλημάτων μίσους και της
ρητορικής μίσους, καθώς επίσης της απουσίας νομοθεσίας αναγνώρισης της
ταυτότητας φύλου και δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων των διεμφυλικών
ατόμων. Από τους βουλευτές εκφράστηκε η υποστήριξη στα αιτήματα του ΣΥΔ και
δέσμευση για την υποστήριξή τους. Μπορείτε να δείτε εδώ
(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2013/04/cebfcebcceb9cebbceb9ceb1cebcceb1cf81ceb9cebdceb1-ceb3ceb1cebbceb1cebdcebfcf85-cf83cf85cf81ceb9ceb6ceb1-1-22013.doc) το περίγραμμα των θέσεων που ανέπτυξε το ΣΥΔ.
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Η δεύτερη συνάντηση έγινε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο με τις βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, κυρία Γιαννακάκη και
Ρεπούση. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ, ανέλυσαν θέματα της τρανς ατζέντας και
επικέντρωσαν στο επίκαιρο θέμα της προσθήκης της ταυτότητας φύλου στην
νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους. Οι δύο βουλευτές συμφώνησαν και
δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Μπορείτε να δείτε εδώ
(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2013/04/cebfcebcceb9cebbceb9ceb1cebcceb1cf81ceb9cebdceb1-ceb3ceb1cebbceb1cebdcebfcf85-ceb4ceb7cebcceb1cf81-12-2-2013.doc)
το περίγραμμα των θέσεων που ανέπτυξε το ΣΥΔ.
Η τρίτη συνάντηση έγινε με τον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων στα
γραφεία τους την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ ανέπτυξαν
θέσεις του ΣΥΔ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό περιβάλλον ως προς τα τρανς δικαιώματα
και πρότεινε πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ
καλό κλίμα. Μπορείτε να δείτε εδώ
(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2013/04/cebfceb9cebacebfcebbcebfceb3cebf
ceb9-cf80cf81ceb1cf83ceb9cebdcebfceb9.doc)το περίγραμμα των θέσεων που ανέπτυξε το
ΣΥΔ.
Παράλληλα, στις 12, 13, και 14 Φεβρουαρίου έγινε συζήτηση στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο «Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες
διατάξεις», όπου οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία
Βασιλική Κατριβάνου και Αφροδίτη Σταμπουλή υποστήριξαν την προσθήκη της
ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 68 που αφορά τα εγκλήματα μίσους, ενώ εκ μέρους της
Δημοκρατικής Αριστεράς η βουλευτής κυρία Ρεπούση κατέθεσε τροπολογία επί του
Άρθρου 68 προτείνοντας την συμπερίληψη της ταυτότητας φύλου. Αντιγράφουμε το
κείμενο της τροπολογίας (όλη μπορείτε να την δείτε εδώ:
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2013/03/cf84cf81cebfcf80cebfcebbcebfceb3c
eafceb1-ceb3ceb9ceb1-cf83ceb5cebecebfcf85ceb1cebbcf80cf81cebfcf83ceb1cebdceb1cf84cebfcebbceb9cf831.doc).

Πράγματι, στις 6 Μαρτίου 2013, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος
συμπεριλαμβάνοντας την ταυτότητα φύλου στη νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους
και για πρώτη φορά αναφέρεται ρητώς η ταυτότητα φύλου στο Ελληνικό δικαιϊκό
σύστημα και ως εκ τούτου ήταν μία πρώτη νίκη της τρανς κοινότητας (δείτε το
σχετικό δελτίο τύπου εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/03/07/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf
%84%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bd%ce%bf/).

Την Δευτέρα 11 Μαρτίου, εκπρόσωποι λοαδ οργανώσεων είχαν ραντεβού με την
νομική σύμβουλο του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού
του Υπ. Παιδείας, κυρία Μαυροπούλου. Όταν η κυρία Μαυροπούλου έμαθε ότι
ανάμεσα στα τέσσερα πρόσωπα των οργανώσεων βρίσκεται ένα διεμφυλικό
πρόσωπο, απαίτησε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μόνο με ένα από τα τέσσερα
πρόσωπα (τον εκπρόσωπο της “Ομοφοβίας στην Εκπαίδευση”), ειδάλλως την
ακυρώνει για “προσωπικούς λόγους”. Στο πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό
τρανσφοβικής διάκρισης αντέδρασε έντονα το ΣΥΔ και εκδόθηκε σχετικό δελτίο
τύπου που συνυπεγράφη από άλλες 19 ακόμη οργανώσεις
(http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/03/13/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%c
e%b2%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-
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%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84/). Το

αξιοσημείωτο είναι ότι παρ’ ότι έγιναν πολλές επαφές με το γραφείο του
Υφυπουργού κυρίου Παπαθεοδώρου για την επίλυση του θέματος, μέχρι στιγμής δεν
έχει προκύψει τίποτε νεότερο.
Στις 3 Απριλίου το Σωματείο μας, εξέδωσε δελτίο τύπου για τη διάχυση των
προκαταλήψεων και υποτίμηση μειονοτήτων δια του πολιτικού λόγου, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ταυτότητα και έκφραση φύλου με 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 (μπορείτε να δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/04/03/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce
%b1%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf/).

Ακόμη, στις 15 Απριλίου, το ΣΥΔ σε συνεργασία με την Ελληνική Δράση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα – «Πλειάδες», μη κυβερνητική οργάνωση με αντικείμενο την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχει νομική, ιατρική, εκπαιδευτική
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα και ομάδες, έκαναν γνωστή την
αθώωση όλων των τρανς γυναικών που κατέφυγαν στο ΣΥΔ επειδή στοχοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Ξένιος Δίας». Το σημαντικό ήταν ότι το
δικαστήριο αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης ότι η σύμπτωση της
ιδιότητας του τρανς ατόμου με την παρουσία του σε συγκεκριμένο γεωγραφικό
σημείο δεν μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο ασκεί σεξουαλική εργασία, πόσο δε
μάλλον ότι «παρενοχλεί» τους περαστικούς. Αντίθετα, η παραπομπή του ατόμου,
όμως, σε δίκη με μόνη τη σύμπτωση των ανωτέρω, σημαίνει ότι ποινικοποιείται η
ταυτότητα φύλου της, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια ευνομούμενη
δημοκρατική κοινωνία (περισσότερα εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/04/15/1156/).
Στις 28 Απριλίου το ΣΥΔ τιμώντας τον Λουκά Θεοδωρακόπουλο συνιδρυτή του
Απελευθερωτικού Κινήματος Ομοφυλόφιλων Ελλάδας (Α.Κ.Ο.Ε.) το 1976, και
εκδότη του εμβληματικού περιοδικού της κοινότητάς μας «ΑΜΦΙ» κατά την περίοδο
1978-1984, εξέδωσε ανακοίνωση τιμώντας τη μνήμη του (δείτε εδώ
http://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/04/28/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ac/).

Ακόμη τη Δευτέρα 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του ΣΥΔ για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2015. Εξελέγησαν
κατά σειρά ψήφων: Γαλανού Μαρίνα (ομόφωνα), Κουρουπού Άννα, Σαριγιαννίδη
Νόρα, Σταυρίδου Φανή και Κουρμπατζάκη Ντίνα.
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τη συνεργασία του ΣΥΔ με τη Διεθνή Αμνηστία
(πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις αρχές Απριλίου) με σκοπό την καταγραφή
τρανσφοβικών περιστατικών, ενώ η Δ.Α. επικουρικά απέστειλε επιστολή προς το Υπ.
Παιδείας για το θέμα της τρανς μαθήτριας, καθώς επίσης συμφωνήθηκαν κοινές
δράσεις για την αντιμετώπιση της τρανσοβικής βίας. Ακόμη σημαντική θεωρούμε τη
συνέχιση της συνεργασίας με την μκο Praksis και το Κέντρο Ζωής για την
ιατροφαρμακευτική αρωγή σε άπορα ανασφάλιστα τρανς άτομα, καθώς και την
έκδοση βιβλιαρίων απορίας. Επίσης ιδιαίτερα εποικοδομητική θεωρούμε τη
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συνεργασία μας με την Ομάδα «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση», συλλογικότητα
Εκπαιδευτικών, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Κοινωνιολόγων – Κοινωνικών
Λειτουργών, για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στο χώρο της
εκπαίδευσης. Θεωρούμε σημαντικές αυτές τις συνεργασίες μας και ελπίζουμε το νέο
Δ.Σ. να τις αξιοποιήσει περαιτέρω και να τις επαυξήσει και με άλλες οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Δεν θα πρέπει ακόμη να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε όσες και όσους
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την υλική βοήθεια και συλλογή τροφίμων για
άπορα τρανς άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού σιτίστηκαν 25 τρανς άτομα
που είχαν ανάγκη, καθώς και 15 τρανς άτομα ένδυση και κλινοσκεπάσματα, ενώ 4
τρανς άτομα οικονομική βοήθεια. Ακόμη μέσω της συνεργασίας μας με τις μκο
Praksis και «Γιατροί του Κόσμου» 10 ανασφάλιστα τρανς άτομα έλαβαν
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, 7 τρανς άτομα οδοντιατρική βοήθεια από ιδιώτη
εντελώς δωρεάν. Επίσης μέσω της συνεργασίας μας με την μκο Ελληνική Δράση για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «Πλειάδες» και της δικηγόρου Ηλέκτρας Λήδας Κούτρα
υπήρξε δωρεάν νομική υποστήριξη, ενώ η εξειδικευμένη σε λοαδ θέματα ψυχολόγος
μας Πάρβυ Πάλμου εργάστηκε εθελοντικά για την ψυχολογική υποστήριξη μελών
μας. Τους ευχαριστούμε όλες και όλους θερμά!
Θα ακολουθήσει ξεχωριστά αναλυτικός οικονομικός απολογισμός.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)
Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com
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