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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απολογισμός Δράσεων: 1 Μαΐου 2020 έως 30 Απριλίου 2021 
 

 
Σελίδες: Δέκα έξι (16) 

 
 
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ. .), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού 

χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με την παρούσα 

ανακοίνωση, σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην 

Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση 

των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και 

οικονομικό. 
 
Ακολουθεί ο απολογισμός δράσεων: Μάιος 2020 – Απρίλιος 2021. 
 
Μάιος 2020 
 
1. Στις 4 Μαΐου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό 

διαβούλευση ΣχΝ του Υπουργείου Παιδείας: “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ”». Με αυτό 
το δελτίο τύπου το ΣΥΔ κατέθεσε τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με 
τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». 1 
 

2. Στις 15 Μαΐου 2020, το ΣΥΔ διοργάνωσε διαδικτυακή καμπάνια με γενικό τίτλο: «Breaking the Silence». Η 
καμπάνια διοργανώθηκε ενόψει της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και 
Αμφιφοβίας (17 Μαΐου), σε συνεργασία με την διεθνής τρανς οργάνωση International Trans Fund, ενώ 
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 2 
 

3. Στις 17 Μαΐου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Σπάμε τη Σιωπή: Διεθνής Ημέρα κατά της 
Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ και με αφορμή τη 
Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας που τιμάται σε όλον τον κόσμο 
στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένη στον συνεχή αγώνα καταπολέμησης των διακρίσεων για 
λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ένωσε τη 
φωνή του με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και φορείς που ζητούν την ίση μεταχείριση και την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στην κατοχύρωση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών για τους LGBTI ανθρώπους. 3 

 
1 Δελτίο Τύπου 04.05.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%83%cf%85%ce%b4/  
2 Καμπάνια: https://t-zine.gr/breaking-the-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias/  
https://avmag.gr/123015/i-kampania-toy-s-y-d-vasizetai-sto-pagkosmio-synthima-tis-idahobit-2020/ 
https://www.lifo.gr/now/greece/282463/breaking-the-silence-imera-kata-tis-omofovias-tis-transofovias-kai-tis-amfifovias 
 
3 Δελτίο Τύπου 17.05.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/17/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4/
https://t-zine.gr/breaking-the-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias/
https://avmag.gr/123015/i-kampania-toy-s-y-d-vasizetai-sto-pagkosmio-synthima-tis-idahobit-2020/
https://www.lifo.gr/now/greece/282463/breaking-the-silence-imera-kata-tis-omofovias-tis-transofovias-kai-tis-amfifovias
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/17/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7/
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4. Στις 29 Μαΐου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε  Δελτίο Τύπου με Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον 
Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη». Με αυτό το δελτίο τύπου, το ΣΥΔ ενημέρωσε σχετικά με 
συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του σωματείου με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.4 

 
 

Ιούνιος 2020 
  

5. Στις 10 Ιουνίου 2020, η Πάρβη Πάλμου, ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του ΣΥΔ και Υπεύθυνη του Τμήματος 
Υγείας Τρανς και Ίντερσεξ Οικογενειών του σωματείου, ήταν η κεντρική εκπαιδεύτρια στο πανελλήνιο 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο βρετανικός πολυεθνικός οργανισμός τραπεζικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών HSBC Bank, με θέμα την ΛΟΑΤΚΙ συμπεριληπτικότητα. Το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν εργαζόμενες και εργαζόμενοι από όλα τα υποκαταστήματα του 
οργανισμού. 
 

6. Στις 11 Ιουνίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Δωρεάν Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης COVID-
19 για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ ανακοίνωσε τη συνεργασία του με 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τη ΜΚΟ Κέντρο Ζωής, μέσα από την οποία εξασφάλισε 
την παροχή δωρεάν μοριακών τεστ ανίχνευσης κορονοϊού για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα. 5 
 

7. Στις 16 Ιουνίου 2020, το ΣΥΔ ως μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 
συμμετείχε στην Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2019 του 
Δικτύου. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη. 6 
 

8. Στις 25 Ιουνίου 2020, εκπρόσωποι του ΣΥΔ πραγματοποίησαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Χρυσοβαλάντη Παπαθανασίου. Η συνάντηση διήρκεσε 1,5 
ώρα ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υποστήριξη των εργαζομένων στο σεξ, των ΛΟΑΤΙ προσώπων 
μεγαλύτερης ηλικίας, των ΛΟΑΤΙ προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς 
επίσης και την ανάγκη διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και 
χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. 7 
 

9. Στις 26 Ιουνίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική 
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ , ενημέρωσε 
σχετικά με συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του σωματείου με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Μαρία 
Συρεγγέλα. Η συνάντηση διήρκεσε 3 ώρες, μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα, ενώ συζητήθηκαν θέματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας για την υποστήριξη τρανς 
και ΛΟΑΤΙ προσώπων. 8 

 
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-
%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7/ 
 
4 Δελτίο Τύπου 29.05.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/29/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-8/ 
 
5 Δελτίο Τύπου 11.06.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-
%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b1%ce%bd%ce%af/ 
 
6 Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: https://www.facebook.com/events/264190294642547/ 
 
7 Συνάντηση με πρόεδρο ΕΚΚΑ: https://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-toy-syd-me-ton-pr/ 
 
8 Δελτίο Τύπου 26.06.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-9/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/17/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/17/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/29/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/29/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/05/29/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b1%ce%bd%ce%af/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b1%ce%bd%ce%af/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b1%ce%bd%ce%af/
https://www.facebook.com/events/264190294642547/
https://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-toy-syd-me-ton-pr/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/06/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-9/
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10. Στις 30 Ιουνίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση – συζήτηση με θέμα: «Virtual 
Roundtable Discussion for Civil Society Leaders to Brief the Diplomatic Corps about LGBTI Rights in a Time 
of Pandemic», που συνδιοργάνωσαν η Αμερικάνικη και η Ολλανδική Πρεσβεία. Στη συζήτηση επίσης 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πρεσβεία του Καναδά και την Πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς και 
εκπρόσωποι από ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. η οποία συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής zoom 
στα πλαίσια του μήνα Υπερηφάνειας. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γεν. Γραμματέας, Κίμων Μελικέρτης. 

 
Ιούλιος 2020 
 

11. Στις 7 Ιουλίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης 
για την στήριξη ευάλωτων τρανς προσώπων λόγω των συνεπειών του covid-19». Με αυτό το δελτίο 
τύπου το ΣΥΔ ενημέρωσε σχετικά με τη συνεργασία του με το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και 
Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορούσε την οικονομική στήριξη των πιο 
ευάλωτων τρανς προσώπων λόγω των συνεπειών του COVID-19. 9 

 
Αύγουστος 2020 
 
12. Στις 21 Αυγούστου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνεργασία με τo Aids Healthcare 

Foundation για την στήριξη ευάλωτων τρανς και LGBTI προσώπων λόγω των συνεπειών του covid-19». 
Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ ενημέρωσε σχετικά με τη συνεργασία του με το AIDS Healthcare 
Foundation, που αφορούσε την οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων τρανς και γενικότερα ΛΟΑΤΙ 
προσώπων λόγω των συνεπειών του COVID-19.10 

 
Σεπτέμβριος 2020 
 

13. Από τις 4 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε στο φετινό Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας 
«Athens Pride 2020». Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκαν στην ΤΕΝΧΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων και προβλήθηκαν διαδικτυακά λόγω της 
πανδημίας του COVID-19.  
 

Συγκεκριμένα: 
Το ΣΥΔ συμμετείχε στη δράση με τίτλο «Γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις LGBTQI+ οργανώσεις». Η δράση 
περιλάμβανε βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις εκπροσώπων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο 
Γεν. Γραμματέας Κίμων Μελικέρτης.11 
Επίσης, το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία στην κεντρική ημερίδα του Athens Pride 2020, με τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ+ 
Δικαιώματα: Φιλοδοξίες και προκλήσεις στην ΕΕ και την Ελλάδα». Παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης, όπου άνοιξε με χαιρετισμό την ημερίδα. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Πρόεδρος 
της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Κωνσταντίνος Δέδες, η Terry Reintke, στέλεχος των Γερμανών «Πρασίνων» και αντιπρόεδρος 
του LGBTI Intergroup του Ευρωκοινοβουλίου, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης 
Παπαδημούλης, ο Ελευθέριος Ελευθερίου, μέλος του Equality Task Force του Ευρωκοινοβουλίου και ο Μίλτος 
Παύλου, επικεφαλής του ευρωπαϊκού δικτύου Red για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
και εκπρόσωπος του Fundamental Rights Agency (FDA) της ΕΕ. Στο πάνελ της συζήτησης, συμμετείχαν ο Γεν. 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του 
Enterprise Greece, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πάνος Αλεξανδρής, Γ. Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

 
 
9 Δελτίο Τύπου 07.07.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/07/07/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-
%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d/ 
 
10 Δελτίο Τύπου 21.08.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/08/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/ 
 
11 Γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις LGBTQI+ οργανώσεις – ΣΥΔ: https://youtu.be/aDrDYUGWeqY 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/07/07/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/07/07/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/07/07/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/08/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/08/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://youtu.be/aDrDYUGWeqY
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Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Χάρης Κούντουρος, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Δικτύων του 
Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Ελένη Παλαιολόγου, υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στη χώρα μας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων. Το ΣΥΔ 
εκπροσώπησε η Άννα Απέργη Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ενδυνάμωσης Τρανς & ΛΟΑΤΚΙ Προσώπων.12 
 

14. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε στην Πορεία για τα δύο χρόνια από την δολοφονία του Ζακ 
Κωστόπουλου. Η πορεία ξεκίνησε από την Οδό Γλαδστωνος με προορισμό το Σύνταγμα.  
 

15. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε με εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για 
ελληνικές επιχειρήσεις - Diversity in Business Conference 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο. Το Συνέδριο 
διοργανώθηκε στα πλαίσια των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, μίας 
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ιδρύθηκε το 2019 στη χώρα μας. 13 
 

16. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, το ΣΥΔ μαζί με άλλες ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις πραγματοποίησαν δημόσιο ανοιχτό 
κάλεσμα ενόψει της ανακοίνωσης της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής. 14 
 

17. Την ίδια ημέρα επίσης, το ΣΥΔ μαζί με τις οργανώσεις Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Human Rights 360, 
Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων, InterVolve, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ – Συν-ειρμός, Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδα και Generation 2.0 
RED, εξέδωσαν Κοινή Ανακοίνωση με θέμα: «Κοινή Ανακοίνωση για Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης 
και Ασύλου».15 

 
Οκτώβριος 2020 
 
18. Στις 22 Οκτωβρίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Σημαντική δικαστική καταδίκη δράστη 

εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω ταυτότητας φύλου». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ , 
χαιρετίζει την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας που επέβαλε πρωτοδίκως ποινή 
δεκαέξι (16) μηνών φυλάκισης σε δράστη εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά που βάσει του 
κατηγορητηρίου αφορά το Άρθρο 82Α του νέου Ποινικού Κώδικα, αναγνωρίζοντας επιβαρυντική περίσταση 
επειδή το θύμα δέχτηκε ρατσιστική επίθεση λόγω της ταυτότητας φύλου της. 16 

 
Νοέμβριος 2020 
 

19. Στις 5 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Φύλο και 
σεξουαλικότητα στα ΜΜΕ: ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα», που διοργάνωσε το Ideas Zone στον κύκλο του iMEdD, με 
εισηγήτρια του σεμιναρίου την δημοσιογράφο Μαρία Λουκά και απευθυνόταν προς δημοσιογράφους και 
φοιτήτριες/φοιτητές σχολών δημοσιογραφίας. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη. 17 

 

 
12 ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα: Φιλοδοξίες και προκλήσεις στην ΕΕ και την Ελλάδα: https://youtu.be/6ydjBDnv6Wc 
 
13 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις: https://t-zine.gr/marina-galanoy-i-politeia-na-
anaptyx/?fbclid=IwAR3l1JfAkbYFVs_8_hAXkOSZ_yfx2EGpPtHmvqIF-9XjdJs4b2WBsxY4xd8  
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=3ZOW3xku71Q   
 
14 Παρούσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής: https://t-zine.gr/paroysa-sti-diki-tis-chrysis-aygis/?fbclid=IwAR2qkRLbgjAPJkfJFew-
cA6pOSPus2IutRsmd2lqmVKLgmQgLnEP2o7bIfE  
 
15 Κοινή Ανακοίνωση 28.09.2020: https://tgender.gr/koini-anakoinosi-gia-eyropaiko-symfo/?fbclid=IwAR3Po-
nO7fh2TUlUaGSe61xGJP9VtEb2x7NlbAtV_yumQhXVmvX4ZDIjon0  
 
16 Δελτίο Τύπου 22.10.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/10/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1/  
 
17 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 5.11.2020: 
https://www.eventora.com/el/Events/imedd-programma-noemvriou  

https://youtu.be/6ydjBDnv6Wc
https://t-zine.gr/marina-galanoy-i-politeia-na-anaptyx/?fbclid=IwAR3l1JfAkbYFVs_8_hAXkOSZ_yfx2EGpPtHmvqIF-9XjdJs4b2WBsxY4xd8
https://t-zine.gr/marina-galanoy-i-politeia-na-anaptyx/?fbclid=IwAR3l1JfAkbYFVs_8_hAXkOSZ_yfx2EGpPtHmvqIF-9XjdJs4b2WBsxY4xd8
https://www.youtube.com/watch?v=3ZOW3xku71Q
https://t-zine.gr/paroysa-sti-diki-tis-chrysis-aygis/?fbclid=IwAR2qkRLbgjAPJkfJFew-cA6pOSPus2IutRsmd2lqmVKLgmQgLnEP2o7bIfE
https://t-zine.gr/paroysa-sti-diki-tis-chrysis-aygis/?fbclid=IwAR2qkRLbgjAPJkfJFew-cA6pOSPus2IutRsmd2lqmVKLgmQgLnEP2o7bIfE
https://tgender.gr/koini-anakoinosi-gia-eyropaiko-symfo/?fbclid=IwAR3Po-nO7fh2TUlUaGSe61xGJP9VtEb2x7NlbAtV_yumQhXVmvX4ZDIjon0
https://tgender.gr/koini-anakoinosi-gia-eyropaiko-symfo/?fbclid=IwAR3Po-nO7fh2TUlUaGSe61xGJP9VtEb2x7NlbAtV_yumQhXVmvX4ZDIjon0
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/10/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/10/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/10/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1/
https://www.eventora.com/el/Events/imedd-programma-noemvriou
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20. Στις 11 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη 
πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του 
lockdown». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ , ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναγκαιότητα απρόσκοπτης πραγματοποίησης των δικών με τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου. 18 
 

21. Στις 12 Νοεμβρίου 2020, μετά από συνεννόηση που είχε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) με 
τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης κύριο Γιώργο Σταμάτη-, ήδη έχει σταλεί προς όλες τις αστυνομικές 
αρχές σύσταση, ώστε κατά τους ελέγχους, να δεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή και οι έλεγχοι να γίνονται με 
σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων που δεν έχουν ακόμη προλάβει να προχωρήσουν σε 
μεταβολή των στοιχείων τους, όπως ακριβώς είχε συμβεί κατά το 1ο lockdown, μετά από παρέμβασή του 
ΣΥΔ.19 
 

22. Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ, συμμετείχε στην υποστήριξη της εκστρατείας «Απελευθερώστε την Τίνα 
από την Αιγυπτιακή Φυλακή και να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο», που οργανώθηκε από το Cairo 52 Legal 
Research Institute και την Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου.20 
 

23. Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 2020: Η 
πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων». Με 
αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ , παρ’ ότι στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να κάνει ανοικτές εκδηλώσεις 
που ακολουθούνται απ’ την πορεία μνήμης όπως συμβαίνει κάθε χρόνο λόγω της πανδημίας του covid-19, 
τιμά την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης, ημέρα μνήμης και τιμής προς τα τρανς και φυλοδιαφορετικά 
πρόσωπα που δολοφονήθηκαν σε κάποια γωνιά του πλανήτη μας.21 

 

24. Στις 25 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε στην 1η Διαδικτυακή εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΙΦ-ΠΑΜΑΚ), με θέμα της κεντρικής ομιλίας: «Ενδοοικογενειακή 
βία κατά των γυναικών, συναισθηματική εμπλοκή και κανονιστικές περιφράξεις εν μέσω πανδημίας», 
στη συγκυρία της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Το ΣΥΔ 
εκπροσώπησε ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής και μέλος του ΣΥΔ, Σταύρος Μπουφίδης.22 

 

Δεκέμβριος 2020 
 

25. Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καμπάνια του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα 
για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ». Με αυτό το 

 
18 Δελτίο Τύπου 11.11.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-
%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7-
%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bf/  
 
19 Σύσταση 12.11.2020: 
https://t-zine.gr/systasi-pros-tis-astynomikes-arches-gi/  
 
20 Εκστρατεία 19.11.2020: 
https://t-zine.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-
%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84/  
 
21 Δελτίο Τύπου 19.11.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-
%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae/  
 
22 1η Διαδικτυακή εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 25.11.2020: 
https://t-zine.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-
%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-
%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7/  
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bf/
https://t-zine.gr/systasi-pros-tis-astynomikes-arches-gi/
https://t-zine.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84/
https://t-zine.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84/
https://t-zine.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/11/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae/
https://t-zine.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7/
https://t-zine.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7/
https://t-zine.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7/
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δελτίο τύπου το ΣΥΔ , ενημερώνει σχετικά με την καμπάνια που έχει αναλάβει με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα 
για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, που τιμάται διεθνώς 
την 17η Δεκεμβρίου.23 
 

Ιανουάριος 2021 
 
26. Στις 18 Ιανουαρίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Απαράδεκτη απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς προσαρμογή του επωνύμου σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τρανς 
άντρα και ιατρικοποίηση της ταυτότητάς του». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ , διαμαρτύρεται με έντονο 
τρόπο σχετικά με απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην οποία δεν εφαρμόστηκε η κείμενη 
νομοθεσία που επιτάσσει προσαρμογή του επωνύμου των τρανς προσώπων σύμφωνα με την ταυτότητα 
φύλου τους, ενώ ιατρικοποιεί τις ταυτότητες των τρανς προσώπων. 24 
 

27. Στις 22 Ιανουαρίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη 
ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου». Με αυτό το δελτίο τύπου το 
ΣΥΔ, δηλώνει την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, και 
αναδεικνύει υπόθεση  που έδωσε στη δημοσιότητα η HIAS Greece με δελτίο τύπου της, αποκαλύπτοντας τις 
πρωτόγνωρες και απαράδεκτες συνθήκες που διαμορφώνονται για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς 
προστασίας. 25 

 
Φεβρουάριος 2021 
 
28. Στις 3 Φεβρουαρίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές 

δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση 
απομάκρυνσή του». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ, καταδικάζει με έντονο τρόπο τις απαράδεκτες 
δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις οποίες προσβάλει τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους  και τις οικογένειές 
τους, ενώ χαρακτηρίζει ως «παρεκκλίνοντα» ακόμη και παιδιά που μεγαλώνουν είτε σε μονογονεϊκές 
οικογένειες, είτε παιδιά που οι γονείς τους έχουν χωρίσει. 26 
 

29. Στις 13 Φεβρουαρίου 2021, το ΣΥΔ συμμετείχε σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η διάσταση του 
σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο προσφυγικό». Το εργαστήρι εντάσσεται 
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Ξεπερνώντας τα εμπόδια: Σεμινάρια και 
εργαστήρια σχετικά με την ένταξη των προσφύγων», που διοργανώνει το Lesvos Solidarity - Mosaik Support 
Center. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος, Μαρίνα Γαλανού.27 

 
23 Δελτίο Τύπου 16.12.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4/  
 
24 Δελτίο Τύπου 18.01.2021: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/  
 
25 Δελτίο Τύπου 22.01.2021: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-
%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85/  
 
26 Δελτίο Τύπου 03.03.2021: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/02/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-
%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%bb%ce%b7/  
 
27 Εκπαιδευτικό σεμινάριο 13.03.2021: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/3559868857445087  

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/17/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/01/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/02/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%bb%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/02/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%bb%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/02/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%bb%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/02/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%bb%ce%b7/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/3559868857445087
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30. Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, το ΣΥΔ συμμετείχε στην online ημερίδα με θέμα «Δουλεύοντας με μετανάστες 

/ πρόσφυγες υπό καθεστώς lockdown», που διοργανώθηκε από το Solidarity Now. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η 
Διευθύντρια, Άννα Απέργη. 

 
Μάρτιος 2021 
 
31. Την 1 Μαρτίου 2021, το ΣΥΔ πήρε μέρος στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κοινωφελή Ιδρύματα και 

Κοινωνία Πολιτών», που διοργανώθηκε απ το HIGSS και συμμετείχαν:  Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και The Hellenic 
Initiative. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.  

 

32. Στις 6 Μαρτίου 2021, μέλη του ΣΥΔ συμμετείχαν σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η Πυροδότηση του 
Τραύματος και Αναβίωση της Σεξουαλικής Παραβίασης: H Κοινωνία Επανατραυματίζει»,με ομιλήτριες 
την Πάρβη Πάλμου, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Υπεύθυνη Υγείας Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, 
Μαρία-Χριστίνα Σμυρναίου, PCA Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, EFT Θεραπεύτρια Ζεύγους Οικογένειας, Νιόβη 
Αναζίκου, Δημοσιογράφος, Documentary Producer και Δήμητρα Κογκίδου, Kαθηγήτρια Παιδαγωγικού 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προέδρος της Επιτροπής Ισότητάς των Φύλων του ΑΠΘ.28 
 

33. Στις 16 Μαρτίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά 
ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς 
προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ, 
καταγγέλλει την επιδεικτική άρνηση, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, να απαντήσουν επί δυόμισι χρόνια στον αθέμιτο αποκλεισμό των τρανς υποψηφίων απ’ 
την εισαγωγή τους στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας. 29 
 

34. Στις 17 Μαρτίου 2021, η Υπεύθυνη Υγείας και ψυχοθεραπεύτρια του ΣΥΔ, Πάρβη Πάλμου, συμμετείχε σε 
διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Σεξουαλική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο», που συνδιοργανώθηκε 
από την Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ.) με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και την Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.). 30 
 

35. Στις 23 Μαρτίου 2021, το ΣΥΔ πήρε μέρος σε διαδικτυακό επιστημονικό εργαστήριο με θέμα «Παρουσίαση 
του Οδηγού για τα δικαιώματα των θυμάτων ρατσιστικού εγκλήματος: Ορισμοί, δικαιώματα θυμάτων, 
οδηγίες χειρισμού ρατσιστικών εγκλημάτων, υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης θυμάτων», που 
διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου. Εκ μέρους του ΣΥΔ, ήταν η 
Διευθύντρια, Άννα Απέργη. 
 

36. Στις 30 Μαρτίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε την  Κοινή Ανακοίνωση  με θέμα: «Κοινή δράση για δημιουργία 
πρωτοβουλίας οργανώσεων σχετικά με τις επαναπροωθήσεις». 31 
 

37. Στις 31 Μαρτίου 2021, το ΣΥΔ εξέδωσε την Κοινή Ανακοίνωση με θέμα: «Κοινή Δήλωση 92 οργανώσεων 
σχετικά με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων στην Ισπανία».32 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v1YRhTKK_08  
 
28 Σεμινάριο 06.04.2021: 
https://www.facebook.com/events/260201452270682/  
 
29 Δελτίο Τύπου 16.03.2021: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%BF/  
 
30 Ημερίδα 17.03.2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=5GAGGySxepo  
 
31 Κοινή Ανακοίνωση 30.03.2021: 
https://tgender.gr/koini-anakoinosi-koini-drasi-gia-dim/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=v1YRhTKK_08
https://www.facebook.com/events/260201452270682/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%BF/
https://www.youtube.com/watch?v=5GAGGySxepo
https://tgender.gr/koini-anakoinosi-koini-drasi-gia-dim/
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38. Στις 31 Μαρτίου 2021, δημοσιεύθηκε το photo project με τίτλο «Trans Balkan», του φωτογράφου 
Aleksandar Crnogorac, όπου φωτογραφήθηκαν 105 τρανς άνθρωποι από όλα τα Βαλκάνια αποτυπώνοντας 
τις δικές τους προσωπικές ιστορίες. Στο έργο συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του ΣΥΔ, Αναστάσιος 
Ζαρίφης.33 

 
Απρίλιος 2021 
 
39. Στις 8 Απριλίου 2021, το ΣΥΔ συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση της Ανοιχτής Πόλης με Συλλογικότητες 

της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εκ μέρους του ΣΥΔ, ήταν η Διευθύντρια, Άννα Απέργη. 
 

40. Στις 9 Απριλίου 2021, το ΣΥΔ συμμετείχε στο διαδικτυακό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών 
Θεσσαλονίκης (European Law Students Association – ELSA), με τίτλο «Δίκαιο και Διαφορετικότητα: 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και Μειονότητες», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης - ΕΑΝΔιΘ και του Σωματείου 
Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καθώς επίσης και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και της ARSIS - Association for the Social Support of Youth. Εκ μέρους 
του ΣΥΔ ήταν η Νομική Σύμβουλος, Κατερίνα Γεωργιάδου. 34 
 

41. Στις 16 Απριλίου  2021, το ΣΥΔ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) διοργάνωσε 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσφυγικό με τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ+ Πρόσφυγες στην Ελλάδα – 
Αντιμετωπίζοντας το στίγμα της διαθεματικής διάκρισης», σε 30 ειδικούς ψυχικής υγείας του ΔΟΜ. Εκ 
μέρους του ΣΥΔ, ήταν η Διευθύντρια, Άννα Απέργη και η Ψυχοθεραπεύτρια και Υπεύθυνη θεμάτων υγείας, 
Πάρβη Πάλμου.35 
 

42. Στις 21 Απριλίου 2021, μέλος και ψυχοθεραπεύτρια του ΣΥΔ , η Μαρία-Χριστίνα Σμυρναίου, συμμετείχε σε 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Πίσω από τον καθρέφτη, οι επαγγελματίες ομορφιάς ενάντια στην 
κακοποίηση», που διοργάνωσε το ΙΕΚ Δέλτα Αθήνας.36 
 

43. Στις 22 Απριλίου 2021, το ΣΥΔ συμμετείχε ως μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 
Βίας, στη διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Δίκτυο με θέμα: «Ρατσισμός και Πανδημία: η 
Νέα Καθημερινότητα και ο Θεσμικός Αντίκτυπος», για την παρουσίαση της Έκθεσης για το 2020. Εκ 
μέρους του ΣΥΔ, ήταν η Διευθύντρια Άννα Απέργη.37 

 
 

➢ Από τον Μάιο 2020 – Απρίλιο 2021 το ΣΥΔ, εξέδωσε δεκαπέντε (15) Δελτία Τύπου ενώ συμμετείχε 
διαδικτυακά με εισηγήσεις σε  δέκα πέντε (15) εκπαιδευτικές ημερίδες και εκδηλώσεις. 

 
➢ Το ΣΥΔ διοργάνωσε δύο διαδικτυακές (2) καμπάνιες με τίτλο “Breaking the Silence” και “Invisibe”: 
 

 
32 Κοινή Ανακοίνωση 31.03.2021:  
https://tgender.gr/koini-dilosi-92-organoseon-schetika-me-ti/  
33 Photo Project 31.03.2021: https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-56577790  
 
34 Συνέδριο 09.04.2021: https://www.facebook.com/events/127114362690909/  
 
35 Εκπαιδευτικό σεμινάριο 16.04.2021: https://t-zine.gr/webinar-loatki-prosfyges-stin-ellada-antimetopizontas-to-stigma-
tis-diathematikis-diakrisis/  
 
36 Εκπαιδευτικό σεμινάριο 21.04.2021: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqduiqqjwvE90SHaOn1mY6zbtPMQoN0FXN  
 
37 Συνέντευξη Τύπου 22.04.2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=KgyRQ5lLpVg&ab_channel=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%A
F%CE%BF%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%CE%94%CE%B9%C
E%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%28%CE%A3%CE%A5%CE%94%29  
 
 

https://tgender.gr/koini-dilosi-92-organoseon-schetika-me-ti/
https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-56577790
https://www.facebook.com/events/127114362690909/
https://t-zine.gr/webinar-loatki-prosfyges-stin-ellada-antimetopizontas-to-stigma-tis-diathematikis-diakrisis/
https://t-zine.gr/webinar-loatki-prosfyges-stin-ellada-antimetopizontas-to-stigma-tis-diathematikis-diakrisis/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqduiqqjwvE90SHaOn1mY6zbtPMQoN0FXN
https://www.youtube.com/watch?v=KgyRQ5lLpVg&ab_channel=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%28%CE%A3%CE%A5%CE%94%29
https://www.youtube.com/watch?v=KgyRQ5lLpVg&ab_channel=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%28%CE%A3%CE%A5%CE%94%29
https://www.youtube.com/watch?v=KgyRQ5lLpVg&ab_channel=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%28%CE%A3%CE%A5%CE%94%29
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• Τον μήνα Μάιο 2020, το ΣΥΔ διοργάνωσε μια διαδικτυακή καμπάνια ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Κατά 
της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας & Αμφιφοβίας (Κυριακή 17 Μαΐου), «Breaking The Silence» στέλνοντας το 
μήνυμα ότι φέτος σπάμε την σιωπή μας κάνοντας την φωνή μας να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, ώστε να 
ενδυναμώσει περαιτέρω τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που δεν κατάφεραν να γνωστοποιήσουν την ταυτότητα 
φύλου τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 
 

• Τον μήνα Δεκέμβριο 2020, το ΣΥΔ διοργάνωσε μια διαδικτυακή καμπάνια με τίτλο «Invisible», ενόψει 
της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο 
σεξ (17 Δεκεμβρίου). 

 
Αναλυτικά: 

 
1. Από τον Μάιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021, στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης των τρανς 

ατόμων πραγματοποιήθηκαν είτε διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης, εκατόν δέκα επτά (117) 
ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τρανς και ΛΟΑΤΙ έφηβους και ενήλικα 
πρόσωπα, καθώς και είκοσι τρεις (23) με γονείς τρανς παιδιών,  με τις ψυχοθεραπεύτριες και μέλη του ΣΥΔ, 
Πάρβυ Πάλμου, Βανέσα Θεοδώρου, Σαλίνα Καραβέλα και Μαρία-Χριστίνα Σμυρναίου. 
 

2. Στο πιο πάνω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ κατέγραψε αρκετά περιστατικά επιθέσεων 
ρατσιστικής βίας με κίνητρο την ταυτότητα φύλου. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την ίδρυσή 
του δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ρατσιστικής τρανσφοβικής βίας, καθώς και περιστατικών 
παρενοχλήσεων, παραβίασης της ιδιωτικότητας και διακρίσεων για λόγους ταυτότητας, έκφρασης και 
χαρακτηριστικών φύλου. Για τον λόγο αυτό και στα πλαίσια του Έργου «Ενδυναμώνοντας την τρανς 
κοινότητα», στην διαδικτυακή σελίδα του σωματείου(tgender.gr), έχει δημιουργηθεί και μία online 
πλατφόρμα καταγγελίας περιστατικών ρατσιστικής βίας. Η νέα αυτή υπηρεσία του ΣΥΔ δεν είναι διαθέσιμη 
μόνο σε θύματα τρανσφοβικής βίας ή διακρίσεων, αλλά και στα πρόσωπα που είναι αυτόπτες μάρτυρες, 
στις οικογένειες αλλά και στους συντρόφους τους.38 

 
3. Ολοκληρώθηκε η δράση για την «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» όπου το ΣΥΔ και με την 

βοήθεια εθελοντών δικηγόρων, κατέστη δυνατή η νομική υποστήριξη σε συνολικά εννέα (9) υποθέσεις 
τρανς ατόμων που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, προκειμένου να καταφέρουν να 
αλλάξουν τα στοιχεία των εγγράφων τους, σύμφωνα με τον Ν.4491/2017 για τη νομική αναγνώρισης της 
ταυτότητας φύλου. 

 

4. Στον τομέα της νομικής υποστήριξης, επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την παροχή νομικής 
στήριξης σε πολλές υποθέσεις LGBTI προσφύγων όπου το ΣΥΔ σε συνεργασία με δικηγόρους κατέστη 
δυνατόν η υποστήριξη αιτημάτων ασύλου τους στην Υπηρεσία Ασύλου. Επίσης, για την καλύτερη δυνατή 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους, με άριστη συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS καθώς και με άλλες 
οργανώσεις.  
 

5. Επίσης σε όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021, 
πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, έτσι όπως 
αυτές αποφασίστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2019 
(Πρακτικό Νο1, Περίοδος Ε’ /25.06.2019). 

 

6. Ακόμη, η Ομάδα Αλληλεγγύης του ΣΥΔ, παρείχε συνοδεία και υποστήριξη σε τρανς ανθρώπους που 
αντιμετώπιζαν κάποιο ιατρικό πρόβλημα υγείας ή είχαν ανάγκη παροχή φαρμακευτικής αγωγής. 
Επίσης έγινε δυνατό σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS τρανς άστεγα άτομα ελληνικής καταγωγής 
αλλά και ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες να βρουν στέγη μέσω των προγραμμάτων φιλοξενίας ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων.  
 

 
 
 

 
38 Κατάγγειλέ το: https://tgender.gr/katingile-to/ 
 

https://tgender.gr/katingile-to/
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Συμμετοχή σε Επιτροπές - Δίκτυα – Οργανώσεις - Πανεπιστήμια 
 

1. Την παραπάνω χρονική περίοδο το ΣΥΔ, ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), συμμετείχε σε όλες τις διαδικτυακές συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, για την 
διασφάλιση, προάσπιση και προώθηση των ΛΟΑΤΙ θεμάτων και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε πολιτικό επίπεδο. Το ΣΥΔ εκπροσωπούν η Πρόεδρος, Μαρίνα Γαλανού ως Τακτικό Μέλος και ο 
δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, ως Αναπληρωματικό Μέλος. 
 

2. Η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και 
της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.    
 

3. Η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού ως μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις. 
 

4. Η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού και η Άννα Απέργη, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας για την 
Υποστήριξη και την Κοινωνική Ένταξη των Αστέγων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις. 

 

7. Επίσης, το ΣΥΔ, ως μέλος του Δικτύου Αντιμετώπισης κατά της Ρατσιστικής Βίας, συμμετείχε σε 
όλες τις διαδικτυακές συνεδριάσεις του Δικτύου, όπου εκτέθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με 
θέματα ρατσιστικής τρανσφοβικής βίας, καθώς και περιστατικών παρενοχλήσεων, παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και διακρίσεων για λόγους ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, 
καθώς και καταγραφές περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά τρανς ανθρώπων. 
 

8. Το ΣΥΔ ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής “Περίπατος κατά των Διακρίσεων” συμμετείχε σε όλες τις 
συνάντησης της Επιτροπής και συμμετείχε στη διαδικτυακή καμπάνια για τον «Περίπατο κατά των 
Δικαρίσεων», ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, με τίτλο «WAD2021 
Στέλνουμε μήνυμα & στηρίζουμε!».39 
 

9. Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Άννα Απέργη Διευθύντρια του ΣΥΔ και η 
Πάρβη Πάλμου ψυχοθεραπεύτρια και υπεύθυνη θεμάτων υγείας του σωματείου, συμμετέχουν ως 
εκπαιδεύτριες στο επιμορφωτικό προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο : «GESTALT 
ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
ΦΥΛΟΥ». 
 

10. Ακόμα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ΣΥΔ συμμετείχε σε όλες τις διαδικτυακές συνεδριάσεις και 
δράσεις του Δικτύου Οργανώσεων SelectRespect που είναι μέλος. 
 
 

Δράσεις Υποστήριξης εν μέσω πανδημίας Covid-19 για την στήριξη τρανς και 
ΛΟΑΤΚΙ προσώπων σε τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και πληρωμών ενοικίων-

λογαριασμών-φαρμάκων 
 

1. Έπειτα από επαφές με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Τμήμα Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού 
και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με την οργάνωση AIDS Healthcare 
Foundation (AHF), κατέστη δυνατό το ΣΥΔ να εξασφαλίσει μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση με την οποία 
καταφέραμε να καλύψουμε μέρος του ενοικίου, και μέρος λογαριασμών ΔΕΚΟ, πενήντα (50) τρανς και 
ΛΟΑΤΙ προσώπων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, δίνοντας έμφαση σε τρανς πρόσωπα 
μεγαλύτερης ηλικίας και τρανς πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ και που δεν έλαβαν κανένα οικονομικό 
επίδομα όπως κάθε εργαζόμενος που πλήγηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Τόσο η πληρωμή για την 
κάλυψη μέρους των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του ενοικίου, έγιναν από τον τραπεζικό 
λογαριασμό του ΣΥΔ μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής προς την εκκρεμότητα του προσώπου. 

 
39 WAD2021: https://www.facebook.com/events/183490200025343  

https://www.facebook.com/events/183490200025343
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2. Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο 
2020, για είκοσι πέντε (25) τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε αδυναμία. Επίσης για την ίδια περίοδο 
εγκρίθηκε και η χορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου.  
 

3. Από τον Νοέμβριο 2020, η Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων - Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, 
εγκρίθηκε στο ΣΥΔ, χορηγία τροφίμων σε μηνιαία βάση, με σκοπό την στήριξη τρανς προσώπων που 
βρίσκονται σε αδυναμία εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. 
 

4. Επίσης τον Δεκέμβριο 2020, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, μετά από 
επικοινωνία, κατέστη δυνατόν η παροχή τροφίμων συσκευασμένων προιόντων προς το ΣΥΔ, για την 
υποστήριξη τρανς και ΛΟΑΤΚΙ προσώπων. 
 

5. Τον ίδιο μήνα, η οργάνωση Δεσμός  καθώς και η εταιρεία Amway παρείχαν στο ΣΥΔ, τρόφιμα, είδη 
ατομικής υγιεινής και είδη καθαρισμού για τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε ανάγκη. 
 

11. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, το ΣΥΔ δέχτηκε δωρεές είτε σε τρόφιμα είτε ως οικονομική ενίσχυση 
για την αγορά τροφίμων για τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. 
 

12. Σε συνεργασία με την οργάνωση International Trans Fund μπορέσαμε να αγοράσουμε υγειονομικό υλικό 
και συγκεκριμένα: 500 μάσκες προστασίας προσώπου, 200 αλκοολούχα ατομικά αντισηπτικά τζελ χεριών 
και 200 ατομικά υγρά κρεμοσάπουνα, αντιμικροβιακά με αντισηπτική δράση. 
 

13. Επίσης, έπειτα από επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τoν Γεν. 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη, κατέστη δυνατό η 
παροχή 1.000 γαντιών μίας χρήσης και 500 μάσκες προστασίας προσώπου. 
 

14. Το Τμήμα Εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, χορήγησε 500 προστατευτικές μάσκες 
προσώπου μίας χρήσης, 1000 γάντια λάτεξ και 612 ατομικά αντισηπτικά τζελ χεριών, στηρίζοντας με αυτή 
την κίνηση τα streetwork του ΣΥΔ, με σκοπό την ενδυνάμωση των τρανς προσώπων εν μέσω της πανδημίας 
του COVID-19.   
 

15. Η Reckitt Benckiser Health Care Hellas Α.Ε. - RB, χορήγησε στο ΣΥΔ μια ποσότητα προφυλακτικών της 
εταιρείας Durex, τα οποία αποτελούν μέρος των κιτ που θα διανέμονται μέσω των streetworks σε τρανς 
πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ. 
 

 

Απολογισμός Δράσεων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης. 
 

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, είχε έντονη δράση τόσο 
στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, ενώ μέλη του ΣΥΔ, συμμετείχαν σε πολλές ειδησεογραφικές - 
ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
 

Συγκεκριμένα: 
 

Μάιος 2020 
 

• Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2020, πολλά ενημερωτικά διαδικτυακά μέσα φιλοξένησαν στις σελίδες 
τους την καμπάνια του ΣΥΔ «Breaking the Silence» η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της 
Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας. 40 

 
40 Breaking the Silence: https://may17.org/2020-country-page-greece/  
 
https://www.lawandorder.gr/Article/78139/kampania-tou-somateiou-ypostirixis-diemfulikon-gia-tin-diethni-imera-kata-tis-
omofobias  
 
https://t-zine.gr/breaking-the-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias/  
 

https://may17.org/2020-country-page-greece/
https://www.lawandorder.gr/Article/78139/kampania-tou-somateiou-ypostirixis-diemfulikon-gia-tin-diethni-imera-kata-tis-omofobias
https://www.lawandorder.gr/Article/78139/kampania-tou-somateiou-ypostirixis-diemfulikon-gia-tin-diethni-imera-kata-tis-omofobias
https://t-zine.gr/breaking-the-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias/
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• Στις 15 Μαΐου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού έκανε παρέμβαση στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Αθήνα 9,84, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και 
Αμφιφοβίας (IDAHOBIT). 41 

• Στις 17 Μαΐου 2020,  η Άννα Απέργη, Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ενδυνάμωσης Τρανς και ΛΟΑΤΚΙ 
Προσώπων του ΣΥΔ, παραχώρησε συνέντευξη στο News247 για τα προβλήματα της τρανς και 
γενικότερα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. 42 

• Επίσης την ίδια ημέρα η Πρόεδρος του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού και η Διευθύντρια του σωματείου 
Άννα Απέργη, παραχώρησαν συνέντευξη στο GRTimes. 43  

• Στις 17 Μαΐου επίσης το ΣΥΔ συμμετείχε στη δράση του Αθήνα 984, που πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή την Διεθνή Ημέρα Κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας & Αμφιφοβίας (IDAHOBIT). Η 
Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού έστειλε το δικό της μήνυμα.44 

• Στις 27 Μαΐου 2020 η Μαρίνα Γαλανού, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Βασίλη 
Θανόπουλο και στο περιοδικό Antivirus. 45 

 
Ιούνιος 2020 

 

• Στις 15 Ιουνίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού έκανε παρέμβαση στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Αθήνα 9.84 και στην εκπομπή «Ντάμες σπαθί» με τις δημοσιογράφους Ελευθερία 
Κουμάντου και Ελεωνόρα Ορφανίδου, με θέμα συζήτησης τα δωρεάν μοριακά τεστ ανίχνευσης 
κορονοϊού για τρανς και LGBTI+ πρόσωπα, τα οποία εξασφάλισε το ΣΥΔ, σε συνεργασία με τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Κέντρο Ζωής. 46 
 

Ιούλιος 2020 

 

• Στις 10 Ιουλίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στο 
περιοδικό Lifo και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Διακοσάββα. 47 

 
 
 
 

 
https://avmag.gr/123015/i-kampania-toy-s-y-d-vasizetai-sto-pagkosmio-synthima-tis-idahobit-2020/  
 
https://www.alterthess.gr/content/breaking-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias-transfovias-amfifovias-idahobit-2020  
 
https://www.lifo.gr/now/greece/282463/breaking-the-silence-imera-kata-tis-omofovias-tis-transofovias-kai-tis-amfifovias 
 
41 Αθήνα 984: 
https://www.youtube.com/watch?v=qWdn0MjjnoM&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR0RCQz8nrNRSvIeuY7Lk7OX
mU2mVpcI9zb_VEJ5EV6TT3U47J9g_7pgg30  
 
https://t-zine.gr/marina-galanoy-i-foni-mas-na-akoystei-a/  
 
42 News247: https://www.news247.gr/synentefxeis/ta-trans-dikaiomata-einai-anthropina-dikaiomata.7642459.html  
https://t-zine.gr/anna-apergi-otan-i-politeia-thespizei/  
 
43 GRTimes: https://www.grtimes.gr/ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-tin-taytotita-soy?_route_=ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-
tin-taytotita-soyhttps://t-zine.gr/i-proedros-toy-syd-marina-galanoy-i-an/  
 
44 Δράση Αθήνα 984: https://www.athina984.gr/2020/05/17/208362/  
 
45 Antivirus: https://avmag.gr/123548/prin-milisoyme-gia-allileggyi-prepei-na-milisoyme-gia-asfaleis-
choroys/?fbclid=IwAR2CLbQc2-PiLmyRplcea1TYHIrZl9plolMV8_YxVUoIKOZFz5ZuBwwn1c4  
 
46 Αθήνα 984: https://t-zine.gr/i-marina-galanoy-ston-athina-9-84-dorean-mo/  
 
47 Lifo: https://www.lifo.gr/articles/lgbt_articles/289094/marina-galanoy-i-proedros-toy-somateioy-ypostiriksis-diemfylikon-
afigeitai-ti-zoi-tis 
 

https://avmag.gr/123015/i-kampania-toy-s-y-d-vasizetai-sto-pagkosmio-synthima-tis-idahobit-2020/
https://www.alterthess.gr/content/breaking-silence-diethnis-imera-kata-tis-omofovias-transfovias-amfifovias-idahobit-2020
https://www.lifo.gr/now/greece/282463/breaking-the-silence-imera-kata-tis-omofovias-tis-transofovias-kai-tis-amfifovias
https://www.youtube.com/watch?v=qWdn0MjjnoM&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR0RCQz8nrNRSvIeuY7Lk7OXmU2mVpcI9zb_VEJ5EV6TT3U47J9g_7pgg30
https://www.youtube.com/watch?v=qWdn0MjjnoM&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR0RCQz8nrNRSvIeuY7Lk7OXmU2mVpcI9zb_VEJ5EV6TT3U47J9g_7pgg30
https://t-zine.gr/marina-galanoy-i-foni-mas-na-akoystei-a/
https://www.news247.gr/synentefxeis/ta-trans-dikaiomata-einai-anthropina-dikaiomata.7642459.html
https://t-zine.gr/anna-apergi-otan-i-politeia-thespizei/
https://www.grtimes.gr/ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-tin-taytotita-soy?_route_=ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-tin-taytotita-soyhttps://t-zine.gr/i-proedros-toy-syd-marina-galanoy-i-an/
https://www.grtimes.gr/ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-tin-taytotita-soy?_route_=ellada/spase-ti-siopi-mila-gia-tin-taytotita-soyhttps://t-zine.gr/i-proedros-toy-syd-marina-galanoy-i-an/
https://www.athina984.gr/2020/05/17/208362/
https://avmag.gr/123548/prin-milisoyme-gia-allileggyi-prepei-na-milisoyme-gia-asfaleis-choroys/?fbclid=IwAR2CLbQc2-PiLmyRplcea1TYHIrZl9plolMV8_YxVUoIKOZFz5ZuBwwn1c4
https://avmag.gr/123548/prin-milisoyme-gia-allileggyi-prepei-na-milisoyme-gia-asfaleis-choroys/?fbclid=IwAR2CLbQc2-PiLmyRplcea1TYHIrZl9plolMV8_YxVUoIKOZFz5ZuBwwn1c4
https://t-zine.gr/i-marina-galanoy-ston-athina-9-84-dorean-mo/
https://www.lifo.gr/articles/lgbt_articles/289094/marina-galanoy-i-proedros-toy-somateioy-ypostiriksis-diemfylikon-afigeitai-ti-zoi-tis
https://www.lifo.gr/articles/lgbt_articles/289094/marina-galanoy-i-proedros-toy-somateioy-ypostiriksis-diemfylikon-afigeitai-ti-zoi-tis


13 
 

Νοέμβριος 2020 
 

• Στις 9 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ έστειλε το δικό του μήνυμα για την Διεθνή Ημέρα κατά του 

Φασισμού & του Αντισημιτισμού. Το μήνυμα έστειλαν μέσω των social media, ο Αντιπρόεδρος , 

Αναστάσιος Ζαρίφης και ο Γενικός Γραμματέας, Κίμων Μελικέρτης.48 

• Στις 12 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στο 

GRTimes, με αφορμή την αιματηρή επίθεση σε βάρος 60χρονης τρανς γυναίκας, εργαζόμενης στο 

σεξ, στην οδό Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη.49 

• Στις 12 Νοεμβρίου 2020, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη παραχώρησε συνέντευξη στο 

GRTimes,σχετικά με την κατάσταση της υγείας της 60χρονης τρανς, μετά την επίθεση με μαχαίρι.50 

• Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού έκανε παρέμβαση στον 

ραδιοφωνικό σταθμό 91,4FM, στην εκπομπή «Κάτι παίζει στο Κόκκινο», με αφορμή τη Διεθνή 

Ημέρα Τρανς Μνήμης (TDoR2020), την αύξηση των επιθέσεων κατά τρανς προσώπων και ιδίως 

τρανς εργαζομένων στο σεξ, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς πρόσωπα 

που εργάζονται στο σεξ εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.51 

• Στις 16 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ δημοσίευσε το βίντεο με την λίστα των θυμάτων ενόψει της 

Διεθνής Ημέρας Τρανς Μνήμης.52 

• Στις 18 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στον 

Αθήνα 9,84, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης.53 

• Στις 19 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στο blog 

Check In για την Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης.54 

• Στις 20 Νοεμβρίου 2020, το ΣΥΔ έστειλε το δικό του μήνυμα για την Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης. 

Το μήνυμα έστειλαν η Γραμματέας Περιφέρειας, Δανάη Θεοδωρίδου, ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος 

Ζαρίφης και ο Γεν. Γραμματέας Κίμων Μελικέρτης. 55 

• Στις 20 Νοεμβρίου 2020, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη παραχώρησε συνέντευξη στο 

News247 για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα στην Ελλάδα της πανδημίας.56 

• Στις 20 Νοεμβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΥΔ, Κίμων Μελικέρτης, έγραψε άρθρο στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό t-zine,gr σχετικά με τα αόρατα θύματα που δεν καταγράφονται στην λίστα 

θυμάτων την Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης.57 

 
48Μήνυμα: https://t-zine.gr/9-noemvrioy-diethnis-imera-kata-toy-fasi/  
 
49 GRTimes: https://www.grtimes.gr/apopsi/synenteuxeis-apopsi/marina-galanoy-i-isotita-gia-ta-trans-atoma    
 
50 GRTimes: https://www.grtimes.gr/ellada/apergi-somatiki-alla-kai-mintiaki-i-epithesi-stin?_route_=ellada/  
 
51 91,4FM: https://soundcloud.com/user-958813084/914-16-11-2020a  
https://www.youtube.com/watch?v=cUhwAGaL53w  
https://www.pressenza.com/el/2020/11/imera-mnhmhs-gia-ta-thumata-transovikwn-epithesewn/  
 
52 Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=_ze4C7SaINA  
 
53 Αθήνα 9,84: https://www.athina984.gr/2020/11/17/diethnis-imera-trans-mnimis-tdor-2020/  
https://t-zine.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-
%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-tdor-2020/  
 
54 Check In: https://checkin-live.blogspot.com/2020/11/imeratransmnimis2020.html  
 
55 https://www.youtube.com/watch?v=p4iGyVxzHPo  
 
56 News247: https://www.news247.gr/koinonia/20-11-mia-imera-gia-ta-thymata-toy-transfovikoy-misoys.9054308.html  
 
57 T-zine.gr: https://t-zine.gr/oi-istories-ton-aoraton-thymaton-die/  
 

https://t-zine.gr/9-noemvrioy-diethnis-imera-kata-toy-fasi/
https://www.grtimes.gr/apopsi/synenteuxeis-apopsi/marina-galanoy-i-isotita-gia-ta-trans-atoma
https://www.grtimes.gr/ellada/apergi-somatiki-alla-kai-mintiaki-i-epithesi-stin?_route_=ellada/
https://soundcloud.com/user-958813084/914-16-11-2020a
https://www.youtube.com/watch?v=cUhwAGaL53w
https://www.pressenza.com/el/2020/11/imera-mnhmhs-gia-ta-thumata-transovikwn-epithesewn/
https://www.youtube.com/watch?v=_ze4C7SaINA
https://www.athina984.gr/2020/11/17/diethnis-imera-trans-mnimis-tdor-2020/
https://t-zine.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-tdor-2020/
https://t-zine.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-tdor-2020/
https://checkin-live.blogspot.com/2020/11/imeratransmnimis2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=p4iGyVxzHPo
https://www.news247.gr/koinonia/20-11-mia-imera-gia-ta-thymata-toy-transfovikoy-misoys.9054308.html
https://t-zine.gr/oi-istories-ton-aoraton-thymaton-die/


14 
 

• Στις 20 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη μαζί με 

την Πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ν. 4491/2017Έφη Κουνουγέρη-

Μανωλεδάκη, στο POLLS AND POLITICS.58 

• Στις 25 Νοεμβρίου 2020, ο ψυχίατρος και μέλος του ΣΥΔ, Σταύρος Μπουφίδης, έκανε παρέμβαση 

στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 και στην εκπομπή «Βόλτα», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για 

την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.59 

• Στις 28-29 Νοεμβρίου 2020, στην εφημερίδα «Η εποχή», δημοσιεύθηκε άρθρο της Προέδρου του 

ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού με τίτλο: «Τα αόρατα θύματα της έμφυλης βίας».60 

 
Δεκέμβριος 2020 

 
• Στις 6 Δεκεμβρίου 2020, η ψυχοθεραπεύτρια και μέλος του ΣΥΔ, Πάρβη Πάλμου έδωσε μια 

προσωπική συνέντευξη στην Kamila Bialy για το Έργο με τίτλο: «Authentic Unprocessed 
Experimental Gestalt Dialogue» που υλοποιείται από την Kamila Bialy και την Heather Anne Keyes 
για το Humans of Gestalt.61 

• Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη και η ψυχοθεραπεύτρια του ΣΥΔ, 
Πάρβη Πάλμου συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ του VICE Specials, με υπεύθυνη δημοσιογράφο την 
Νιόβη Αναζίκου, στον ΑΝΤ1, με θέμα «Η Νέα Μοναξιά», όπου στην εποχή του Covid-19, η 
επιβεβλημένη μοναχικότητα γίνεται μια νέα μοναξιά για κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως η τρανς 
κοινότητα.62 

• Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, παραχώρησε συνέντευξη στον 
Αθήνα 9,84, σε μία συζήτηση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα  για τον Τερματισμό της Βίας που 
αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν Εργασία στο Σεξ (17 Δεκεμβρίου), καθώς και για την 
καμπάνια του ΣΥΔ "InVisible" που υλοποιείται με αφορμή την ημέρα αυτή.63 

• Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, το ΣΥΔ δημοσίευσε το βίντεο της καμπάνιας Διεθνής Ημέρα για τον 
Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν Εργασία στο Σεξ. Την καμπάνια 
του ΣΥΔ προώθησαν διαδικτυακές εφημερίδες.64 

 
 
 

 
58 POLLS AND POLITICS: https://pollsandpolitics.gr/20-noemvriou-diethnis-imera-mnimis-diemfylikon/  
 
59 Αθήνα 9,84: https://www.youtube.com/watch?v=zZZebw9xDlY  
 
60 Η Εποχή: https://www.epohi.gr/article/37644/ta-aorata-thymata-ths-emfylhs-vias  
 
61 Humans of Gestalt: https://www.youtube.com/watch?v=v66ZCc3sYrk  
https://t-zine.gr/mia-prosopiki-synentefxi-tis-parvis-palmou-psychotherapeftria-tou-syd-sto-humans-of-gestalt/  
 
62 VICE Specials: https://www.facebook.com/ViceGreece/posts/1597620440440394   
https://www.antenna.gr/watch/1423221/-i-new-monaxia--vice-specials   
 
63 Αθήνα 9,84: https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/3413505788748062  
https://www.athina984.gr/2020/12/16/i-m-galanoy-gia-tin-pagkosmia-imera-kata-tis-vias-ton-ergazomenon-sto-sex/  
64 Βίντεο Καμπάνιας: https://www.youtube.com/watch?v=O7-Ln2B-wnQ  
https://www.youtube.com/watch?v=aNjh-ePprZY  
Προώθηση καμπάνιας: 
https://t-zine.gr/deltio-typou-kabania-tou-syd-gia-ti-diethni-imera-gia-ton-termatismo-tis-vias-pou-antimetopizoun-ta-
prosopa-pou-ergazontai-sto-sex/      
https://alterthess.gr/content/kampania-toy-syd-gia-ti-diethni-imera-gia-ton-termatismo-tis-vias-poy-antimetopizoyn-ta  
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/273305_kampania-syd-kata-tis-bias-se-prosopa-poy-ergazontai-sto-sex  
https://www.news247.gr/koinonia/syd-62-ton-dolofonimenon-trans-itan-ergazomenoi-sto-sex.9084089.html   
https://www.koutipandoras.gr/article/invisible-kampania-gia-ta-dikaiomata-ton-trans-ergazomenon-sto-sex  
https://thepressproject.gr/ochi-sti-via-kai-ton-stigmatismo-anagnorisi-tis-ergasias-sto-sex-os-ergasia/  
https://avmag.gr/134442/s-y-d-kampania-gia-tin-pagkosmia-imera-gia-to-telos-tis-vias-sta-atoma-poy-ergazontai-sto-sex/  
https://www.in.gr/2020/12/17/greece/syd-62-ton-dolofonimenon-trans-itan-ergazomenoi-sto-seks/  
https://www.newslink.gr/ellada/kabania-ekstrateias-kata-tis-vias-kai-tou-stigmatismou/  
 

https://pollsandpolitics.gr/20-noemvriou-diethnis-imera-mnimis-diemfylikon/
https://www.youtube.com/watch?v=zZZebw9xDlY
https://www.epohi.gr/article/37644/ta-aorata-thymata-ths-emfylhs-vias
https://www.youtube.com/watch?v=v66ZCc3sYrk
https://t-zine.gr/mia-prosopiki-synentefxi-tis-parvis-palmou-psychotherapeftria-tou-syd-sto-humans-of-gestalt/
https://www.facebook.com/ViceGreece/posts/1597620440440394
https://www.antenna.gr/watch/1423221/-i-new-monaxia--vice-specials
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/3413505788748062
https://www.athina984.gr/2020/12/16/i-m-galanoy-gia-tin-pagkosmia-imera-kata-tis-vias-ton-ergazomenon-sto-sex/
https://www.youtube.com/watch?v=O7-Ln2B-wnQ
https://www.youtube.com/watch?v=aNjh-ePprZY
https://t-zine.gr/deltio-typou-kabania-tou-syd-gia-ti-diethni-imera-gia-ton-termatismo-tis-vias-pou-antimetopizoun-ta-prosopa-pou-ergazontai-sto-sex/
https://t-zine.gr/deltio-typou-kabania-tou-syd-gia-ti-diethni-imera-gia-ton-termatismo-tis-vias-pou-antimetopizoun-ta-prosopa-pou-ergazontai-sto-sex/
https://alterthess.gr/content/kampania-toy-syd-gia-ti-diethni-imera-gia-ton-termatismo-tis-vias-poy-antimetopizoyn-ta
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/273305_kampania-syd-kata-tis-bias-se-prosopa-poy-ergazontai-sto-sex
https://www.news247.gr/koinonia/syd-62-ton-dolofonimenon-trans-itan-ergazomenoi-sto-sex.9084089.html
https://www.koutipandoras.gr/article/invisible-kampania-gia-ta-dikaiomata-ton-trans-ergazomenon-sto-sex
https://thepressproject.gr/ochi-sti-via-kai-ton-stigmatismo-anagnorisi-tis-ergasias-sto-sex-os-ergasia/
https://avmag.gr/134442/s-y-d-kampania-gia-tin-pagkosmia-imera-gia-to-telos-tis-vias-sta-atoma-poy-ergazontai-sto-sex/
https://www.in.gr/2020/12/17/greece/syd-62-ton-dolofonimenon-trans-itan-ergazomenoi-sto-seks/
https://www.newslink.gr/ellada/kabania-ekstrateias-kata-tis-vias-kai-tou-stigmatismou/


15 
 

Φεβρουάριος 2021 
 

• Την 1η Φεβρουαρίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στην 
οργάνωση Contentativa σχετικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.65 

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη και ο Γεν. Γραμματέας Κίμων 
Μελικέρτης, παραχώρησαν συνέντευξη σε αφιέρωμα της LiFO για την τρανς ορατότητα σχετικά με 
την πρόσβαση και τις ανισότητες των τρανς προσώπων.66 

• Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, έκανε παρέμβαση στο περιοδικό 
antivirus για το αν θεωρεί σημαντική για την προώθηση των ΛΟΑΤ+ δικαιωμάτων τη συμμετοχή 
ενός ανοιχτά γκέι υφυπουργού στην παρούσα κυβέρνηση.67 

 
Μάρτιος 2021 
 

• Στις 5 Μαρτίου 2021, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη παραχώρησε συνέντευξη στην 
karfitsa.gr ενόψει της Διεθνής Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.68 

• Στις 7 Μαρτίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού παραχώρησε συνέντευξη στην 
εφημερίδα «Η Αυγή», ενόψει της Διεθνής Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.69 

• Στις 17 Μαρτίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού μίλησε στο ΣΚΑΙ 100,3 και στην 
εκπομπή «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο, σε μία συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία της 
Επιτροπής για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα.70 

• Στις 18 Μαρτίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού αρθρογράφησε στο liberal.gr σχετικά 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ.71 

• Στις 21 Μαρτίου 2021, ο Γεν. Γραμματέας του ΣΥΔ, Κίμων Μελικέρτης, συμμετείχε στο βίντεο της 
εκδήλωσης για τον «Περίπατο κατά των Διακρίσεων», ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την 
Εξάλειψη του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, με τίτλο «WAD2021 Στέλνουμε μήνυμα & 
στηρίζουμε!».72 

• Στις 21 Μαρτίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, ήταν καλεσμένη στο ΘΕΜΑ Radio 
104.6 και στην εκπομπή «Για καφέ», σε μία συζήτηση σχετικά με την σύσταση της Επιτροπής για το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα.73 

• Στις 28 Μαρτίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, παραχώρησε συνέντευξη στην 
«Εφημερίδα των Συντακτών», σχετικά με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τις ΛΟΑΤΚΙ 
διεκδικήσεις στην Ελλάδα.74 
 

 
65 Contentativa: https://www.youtube.com/watch?v=jHyAxB7huIo  
 
66 LiFO: https://www.lifo.gr/lgbtqi/trans-oratotita-epomeno-megalo-stoihima-tis-loatki-koinotitas-kai-tis-ellinikis-koinonias  
 
67 antivirus: https://avmag.gr/139340/antivirus-95-despoina-vandi/  
https://avmag.gr/144625/exi-prosopikotites-grafoyn-gia-to-proto-anoichta-loatki-atomo-se-ypoyrgiki-thesi/  
 
68 karfitsa.gr: https://www.karfitsa.gr/anna-apergi-i-zoi-ton-trans-gynaikon-vrisketai-synechos-sto-risko/  
 
69 Η Αυγή: https://www.avgi.gr/tehnes/381298_gynaika-simainei-diarkis-agonas-gia-mia-pio-dikaii-koinonia  
 
70 ΣΚΑΙ 100,3: https://www.youtube.com/watch?v=dgl0Tll7Dc0   
https://t-zine.gr/marina-galanou-i-isotita-einai-mia-poly-oraia-lexi-pou-prepei-omos-na-tis-dosoume-periechomeno/  
 
71 liberal.gr: https://www.liberal.gr/news/gia-proti-fora-epitropi-me-antikeimeno-tin-isi-metacheirisi-gia-logous-
sexoualikou-prosanatolismou/364137  
 
72 Βίντεο – Περίπατος κατά των Διακρίσεων: https://www.youtube.com/watch?v=XdLIbonBFLY  
73 ΘΕΜΑ Radio 104.6: https://www.youtube.com/watch?v=vTKxHVsmTQM  
https://t-zine.gr/marina-galanou-ta-anthropina-dikaiomata-den-echoun-ideologia/  
 
74 Εφημερίδα των Συντακτών: https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287347_i-anagnorisi-ton-loatki-dikaiomaton-perna-
prota-apo-tin-eyropi  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jHyAxB7huIo
https://www.lifo.gr/lgbtqi/trans-oratotita-epomeno-megalo-stoihima-tis-loatki-koinotitas-kai-tis-ellinikis-koinonias
https://avmag.gr/139340/antivirus-95-despoina-vandi/
https://avmag.gr/144625/exi-prosopikotites-grafoyn-gia-to-proto-anoichta-loatki-atomo-se-ypoyrgiki-thesi/
https://www.karfitsa.gr/anna-apergi-i-zoi-ton-trans-gynaikon-vrisketai-synechos-sto-risko/
https://www.avgi.gr/tehnes/381298_gynaika-simainei-diarkis-agonas-gia-mia-pio-dikaii-koinonia
https://www.youtube.com/watch?v=dgl0Tll7Dc0
https://t-zine.gr/marina-galanou-i-isotita-einai-mia-poly-oraia-lexi-pou-prepei-omos-na-tis-dosoume-periechomeno/
https://www.liberal.gr/news/gia-proti-fora-epitropi-me-antikeimeno-tin-isi-metacheirisi-gia-logous-sexoualikou-prosanatolismou/364137
https://www.liberal.gr/news/gia-proti-fora-epitropi-me-antikeimeno-tin-isi-metacheirisi-gia-logous-sexoualikou-prosanatolismou/364137
https://www.youtube.com/watch?v=XdLIbonBFLY
https://www.youtube.com/watch?v=vTKxHVsmTQM
https://t-zine.gr/marina-galanou-ta-anthropina-dikaiomata-den-echoun-ideologia/
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287347_i-anagnorisi-ton-loatki-dikaiomaton-perna-prota-apo-tin-eyropi
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287347_i-anagnorisi-ton-loatki-dikaiomaton-perna-prota-apo-tin-eyropi
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Απρίλιος 2021 
 

• Την 1 Απριλίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, παραχώρησε συνέντευξη στο 
antivirus, με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ανθρώπων.75 

• Στις 17-18 Απριλίου 2021, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, παραχώρησε συνέντευξη στην 
εφημερίδα «Η εποχή», με θέμα τι προτείνει η Εθνική Επιτροπή για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. 76 

 

 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 

 
Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα 11745 

Τηλ. 210.9210697 
 

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

 

 
75 antivirus: https://avmag.gr/147373/syzitontas-me-ta-loat-meli-tis-epitropis-ethnikis-stratigikis-gia-tin-isotita-ton-loatki/  
 
76 Η Εποχή: https://www.epohi.gr/article/38598/ti-proteinei-h-ethnikh-epitroph-gia-thn-isothta-ton-loatki  
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