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ΟυΣτ!

Τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2017 εκτυλίχθηκε ένας εθνικός διάλογος με 
θέμα απόδοση χαρτιών στους/ις τρανς της χώρας. Από το ΚΚΕ μέχρι τους φασί-
στες, οι δηλώσεις μίσους έδωσαν και πήραν. «Είναι εξωγήινοι στον Υμηττό; Δεν εί-
ναι άντρες, είναι γυναίκες με ψυχική διαταραχή. Δηλαδή όποιος θέλει να λέει ότι 
είναι άντρας θα είναι; Έχει εκφυλιστεί τελικά η έννοια της οικογένειας;» Οι δε συρι-
ζαίοι που εισήγαγαν και το νόμο έβγαζαν κορώνες καλών φιλάνθρωπων μπαμπά-
δων: «Για πρώτη φορά σε αυτή την χώρα τα τρανς άτομα γίνονται ορατά στον δη-
μόσιο χώρο και η πολιτεία τους αναγνωρίζει τα δικαιώματα που έχουν1», λες και 
οι τρανς περίμεναν το σύριζα για να κυκλοφορούν ορατά στο δημόσιο χώρο. Από 
τη Σαρακοστή φυσικά δεν έλειψε και ο Μάης. Οι έγκριτοι επιστήμονες της ελλά-
δος εμπλούτισαν και αυτοί τον αντιτρανς λόγο2 των ημερών εκείνων.

«Ας σημειωθεί ότι οι μελέτες με μακρόχρονη παρακολούθηση παιδιών και εφή-
βων που προσέρχονται σε ειδικά ιατρεία δυσφορίας φύλου, σε επανεκτίμηση 
στην αρχή της ενήλικης ζωής, διαπιστώνουν ότι η δυσφορία φύλου επιμένει σε 
ποσοστό περίπου 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% εξελίσσεται σε άτομα με ετεροφυ-
λοφιλικό ή ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις χρειάζεται προσεκτικός αποκλεισμός καταστάσεων που δεν εμπίπτουν στη 
δυσφορία φύλου και μερικές περιπτώσεις απαιτούν πολύμηνη τακτική παρακο-
λούθηση... από διεπιστημονικές εξειδικευμένες ομάδες που θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες και προσβάσιμες 3».

Ο δόκτορ Χ.Χ. Παπαγεωργίου που είναι διευθυντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 
στο Αιγινήτειο και στελεχώνει το ειδικό ιατρείο δυσφορίας φύλου, υποστηρίζει πα-
ραπάνω πως... αν τους πιέσεις λιγάκι να παραμείνουν στο βιολογικό τους φύλο 
ίσως και να πειθαρχήσουν (ή το πολύ πολύ να γίνουν ομοφυλόφυλοι!). Υπενθυμί-
ζοντας ταυτόγχρονα στο κράτος πόσο απαραίτητη είναι η εδραίωση του ρόλου 
των ψυχιάτρων στη διαδικασία αυτή. Τον ίδιο βαθμό παθολογικοποίησης υποστή-
ριξε και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος η οποία επισήμανε ότι «το θέμα της 
ταυτότητας φύλου αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Ψυχιατρικής και της Παιδοψυχι-
ατρικής Ιατρικής Ειδικότητας». Συνέδεσε επίσης τη «δυσφορία φύλου» με τον αυτι-
σμό (!): «Τονίζουμε τη σημασία των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού σε άτο-
μα με ζητήματα ταυτότητας φύλου στα οποία υπάρχουν καθυστερήσεις, διαφοροποι-
ήσεις και παρεμβολές συμπτωμάτων στη διαμόρφωση της ταυτότητας». Αλλά εάν δε 
φταίει ο αυτισμός ποιος φταίει; Οι παιδοψυχίατροι ξέρουν πού να στοχεύσουν: «εί-
ναι γνωστό ότι η επιμένουσα στην εφηβεία δυσφορία φύλου, μπορεί να έχει τροφο-
δοτηθεί από γονεϊκή ανοχή ή και ενθάρρυνση. Επιπλέον, η γονεϊκή ψυχοπαθολογία α-
ποτελεί ένα από τα πλέον σταθερά ευρήματα 4». Φταίει φυσικά η άκαρδη μητέρα και 
ένας απών πατέρας. Έχουμε όμως χύσει πολύ μελάνι για τους παιδοψυχολόγους σε 
αυτό το περιοδικό5, επομένως προς το παρόν τους αφήνουμε στην άκρη.

Από τους κουκουέδες που υποστηρίζουν ότι η τρανς ταυτότητα προκύπτει από 
τον εκφυλισμό των αξιών μέσα στον καπιταλισμό, τη συριζαϊκή κρατική αγκαλιά 
που εγκολπώνει τους πάντες, μέχρι τους ψυχολόγους που βγάζουν φράγκα με το 
να ονομάζουν ψυχική ασθένεια τον αυτοπροσδιορισμό, όλοι στόχευσαν κατά των 
τρανς, ανοιχτά και δημόσια. Τα λόγια τους όμως είχαν σημασία. Διακρίνονταν από 
περηφάνια και ηδονή για το πόσο κανονικοί είναι. Και οι κανονικοί είτε που θα 
λυσσομανάνε, είτε που θα εκφράζουν λύπηση. Η τηλεόραση λοιπόν γέμισε με δα-
κρύβρεχτες συνεντεύξεις για τα «θύματα της δυσφορίας φύλου», τα περιοδικά 
με πορτραίτα «πριν και μετά», οι αξιολογήσεις «μα... δεν μοιάζει καθόλου με κο-
ρίτσι» έδωσαν και πήραν. Κοντολογίς, όλοι εν χορώ διεκδίκησαν το δικαίωμα να 
δουν τις ζωές των τρανς από την κλειδαρότρυπα κάνοντας συχνά τις πλέον αδιά-
κριτες ερωτήσεις. Όχι, οι λεπτομερείς ανακρίσεις δεν ήταν επειδή ήθελαν να κα-
ταλάβουν και να κατανοήσουν, ούτε επειδή δεν ξέρουν. Το επίδικο σε αυτές τις 
συζητήσεις ήταν το κατα πόσο οι τρανς αξίζουν την ισοτιμία. 

Το στόρι πήγε ως εξής: το κράτος ανέδειξε το «πρόβλημα» της ύπαρξης της 
τρανς κοινότητας, στη συνέχεια η κοινωνία και τα μίντια κανιβάλισαν και στο τέ-
λος παρουσιάστηκαν οι συριζανελ σαν σωτήρες. Παρουσιάστηκαν σαν να δίνουν 
μία καταληκτική και προοδευτική λύση. Και παρότι η νομιμοποίηση έχει τα πλε-
ονεκτήματα που αναλύουμε παρακάτω, πάντα υπάρχει μια σύνθετη ιστορία και 
σκοπιμότητα πίσω από τις κρατικές πολιτικές οι οποίες ταυτόχρονα με τη νομιμο-
ποίηση προωθούν και τελείως αντιτράνς πολιτικές.

τΟ ΚΟινωνιΚΟ νΟΗμΑ των χΑρτιων 

Η νομιμοποίηση σε ένα εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον είναι σωτηρία. Σε μια ρατσι-
στική κοινωνία όπως η ελληνική, όποιος τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου ήταν είτε 
φασίστας, είτε έλληνας οικογενειάρχης, είτε αριστερός πατριώτης, είτε άλφα αρσε-
νικό. Σίγουρα ξεχνάμε και άλλους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όποιος 
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απορρίπτει ένα νομοσχέδιο που αναγνωρίζει το θεσμικό δικαίωμα να φέρει η/ο 
καθεμιά/καθένας το φύλο που έχει επιλέξει –δεδομένου ότι η νομιμοποίηση είναι 
ένα αίτημα διατυπωμένο εδώ και δεκαετίες από μια καταδικασμένη στην αορατό-
τητα και τον ρατσισμό κοινότητα– πρέπει να έχει συμφέρον. Είτε να πλήττεται η 
ειρήνη στην οικογένειά του, είτε να πλήττεται η εξουσία της αρρενωπότητάς του, 
είτε να μαζεύει προστασία στις πιάτσες. Και εάν ο αρνητής των ίσων δικαιωμάτων 
δεν είναι αυτή η φιγούρα, τότε θα είναι είτε ο κλασσικός «δεν-έχω-πρόβλημα-με-
τους-γκέι-έχω-έναν-φίλο-γκέι», ή ο αντιεξουσιαστής που θεωρεί οτιδήποτε έξω 
από την πρωτοκαθεδρία της αντρικής θεματολογίας δευτερεύον ζήτημα στις συ-
νελεύσεις. Μιλώντας από αντικρατική σκοπιά, λέμε ότι όποιος αμφισβητεί την ση-
μασία των χαρτιών για τους/ις τρανς, μπορεί πρώτα να σκίσει τη δική του μπλε 
ταυτότητα και να βγει περίπατο στο κέντρο (για να υπενθυμίσουμε και κάποιες 
λαμπρές στιγμές του ελληνικού αντιρατσιστικού κινήματος των αρχών των ’00 
όταν διάφοροι υποστήριζαν ότι το να ζητάς χαρτιά σημαίνει ότι είσαι ξεπουλημέ-
νος αντικρατιστής!).

Το «χαρτιά στους/στις τρανς», όπως και το «χαρτιά στους μετανάστες», είναι ένα 
αίτημα που καταδεικνύει την κρατική πολιτική που θέλει παράνομο ένα υποτιμη-
μένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τα χαρτιά έχουν δύναμη, όχι μόνο ως θε-
σμική διεκδίκηση, αλλά κυρίως γιατί είναι ανταγωνιστικά προς τους εχθρούς των 
κοινοτήτων. Οι έλληνες οικογενειάρχες θέλουν την τρανς κοινότητα αόρατη, για-
τί ταράζει την ειρηνική οργάνωση της κοινωνίας γύρω από την πυρηνική οικογέ-
νεια. Θέλουν να είναι πελάτες στην βιομηχανία του σεξ για ελάχιστο μίσθωμα. Να 
στήνουν μκο λύπησης με ευρωπαϊκά λεφτά. Το κράτος κι αυτό επωφελείται από 
το να διατηρούνται οι τρανς αόρατοι και σιωπηλές, για να επιβάλλει την κοινωνι-
κή συνοχή, τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας και να διαχειρίζεται σαφείς κα-
τηγορίες υπηκόων με διακριτά έμφυλα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, αναγνω-
ρίζοντας κανείς την αξία της νομιμοποίησης, παραδέχεται ότι οι μη-τρανς και οι 
τρανς μοιραζόμαστε κοινούς εχθρούς και κοινές πειθαρχήσεις. Θέλουμε στη συ-
νέχεια να δώσουμε λίγη έμφαση σε αυτή την ιδέα. 

Η κοινωνική θέση στην οποία είμαστε μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο από 
μια συγκεκριμενη σκοπιά. Καταλαβαίνουμε τις καπιταλιστικές κοινωνίες ως κοι-
νωνίες που συγκροτούνται υλικά και ιδεολογικά πάνω σε σχέσεις εξουσίας, ανά-
λογα με το φύλο, τη φυλή και την τάξη. Οι διαιρέσεις μέσα στην ίδια την τάξη 
μας είναι πάρα πολλές: με βάση την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ταυτότητα φύλου, την αρτιμέλεια... Είναι λόγω όλων αυτών των διαιρέσεων που 
η τάξη αποδυναμώνεται και λοιδορείται πότε ως «εγκληματική» ή «επικίνδυνη», 
πότε ως «ανίκανη», πότε ως «ανώμαλη». Ένα σωρό κατηγόριες δηλαδή, προκει-
μένου να μας κάνουν να χάσουμε από την οπτική μας τα κοινά συμφέροντα και 
τις κοινές κοινωνικές εμπειρίες. Η έγνοια μας να κοιτάμε προς τα εκεί όπου επι-
βάλλεται η ταξική υποτίμηση, η κοινωνική βία και ο αποκλεισμός μας κάνει ως 
φεμινιστική ομάδα να βλέπουμε κοινούς εχθρούς και καταπίεση με τις τρανς φί-
λες και φίλους μας. Λόγω της οργάνωσης των κοινωνιών μας με βάση την πυρη-
νική οικογένεια και τους έμφυλους διαχωρισμούς η τρανς κοινότητα πετιέται στο 
περιθώριο και πολύ συχνά υποχρεώνεται σε υλική και κοινωνική υστέρηση. Και 
αυτό συμβαίνει επειδή όταν κάποιος δεν πειθαρχεί στην κοινωνική θέση που έ-
χουν προβλέψει για αυτόν αρχίζουν οι τιμωρίες. Η εκδίωξη από την οικογένεια, το 
να μη βρίσκεις για χρόνια δουλειά, το να σε αποκλείουν από κοινωνικούς κύκλους 
και σχέσεις, το να εξαρτάσαι από τους γιατρούς, το να το σκέφτεσαι να βγεις έξω 
πριν νυχτώσει- όλα αυτά είναι καταστάσεις σκληρής υποτίμησης. Ως μη-τρανς γυ-
ναίκες ζούμε καθημερινά στο πετσί μας κι εμείς παρόμοια υποτίμηση. Από κοινού 
λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εχθρικό ιδεολόγημα ότι η βιολογία μας εί-
ναι αυτή που καθορίζει το κοινωνικό μας φύλο και άρα και τον κοινωνικό μας 
ρόλο. Ότι υπάρχει μια «γυναικεία φύση». Από κοινού υποφέρουμε από το δίπολο 
«άντρας-γυναίκα» το οποίο συνοδεύεται από καθορισμένες κοινωνικές συμπερι-
φορές, επιταγές και πρότυπα, όπως και από όλους αυτούς που όταν κυκλοφορού-
με έξω κάνουν σχόλια και επιθέσεις. Εχθρευόμαστε το αφεντικό που μας υποτιμά 
διπλά επειδή δεν είμαστε cis άντρες και όλους όσους μας θεωρούν «αποτυχημέ-
νες» επειδή δεν κάναμε παιδιά ή δε μας αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα στη γονε-
ϊκότητα επειδή μας θεωρούν ανώμαλες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν κρά-
τος και κοινωνία που μας στοχοποιούν, μας περιθωριοποιούν και θέλουν να παίρ-
νουν αποφάσεις για λογαριασμό μας. Για τα τρανς αδέρφια μας αυτή η στοχοποί-
ηση είναι ακόμη πιο βίαιη –πόσο μάλλον όταν μέχρι πρόσφατα, ελλείψει χαρτιών, 
καταδικάζονταν σε «παρανομη ύπαρξη».

Σε αυτόν τον καθημερινό πόλεμο που το κράτος μας θέλει διαχωρισμένες, είναι 
δουλειά μας –μια δουλειά που αναγνωρίζουμε ότι από πλευράς μας δεν έχει γίνει 
επαρκώς– να βρίσκουμε τρόπους να γεφυρώνουμε τους διαχωρισμούς που θέ-

λουν να μας επιβάλλουν. Να βλέπουμε δηλαδή τα κοινά πεδία μάχης σήμερα και 
να αναγνωρίζουμε ότι μοιραζόμαστε ένα παρελθόν αρνήσεων. Γιατί εκτός από τις 
σημερινές κοινωνικές εμπειρίες, υπάρχει και μια ιστορία κινηματική. Το φεμινιστι-
κό κίνημα των 70‘s-80‘s στην ελλάδα, παρότι σπάνια ήρθε κοντά στους αγώνες 
της τρανς κοινότητας, εξελίχθηκε ταυτόχρονα με αυτούς. Και παρότι οι φεμινιστι-
κοί αγώνες είναι γνωστοί σε όλους, το κίνημα των τρανς εκείνης της εποχής παρα-
μένει μέχρι και σήμερα αόρατο. Στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στον αντιεξου-
σιαστικό χώρο, δεν έχει αναγνωριστεί ως τέτοιο και δεν του έχει δοθεί αξία –φυσι-
κά γιατί «άλλοι αγώνες ήταν σημαντικότεροι». Η αορατότητά του αυτή είναι που ε-
πιτρέπει στο κράτος του συριζα σήμερα να διεκδικεί την πρωτοπορία. Ενώ η νομι-
μοποίηση και η κοινωνική αναγνώριση είναι κτήμα της τρανς κοινότητας (συχνά 
με μεγάλο κόστος), το κράτος σήμερα βγαίνει να το παίξει θεματοφύλακάς τους.

Η πρΑγμΑτιΚΗ μνΗμΗ τΗΣ ΕλλΗνιΚΗΣ ΚΟινωνιΑΣ 
Ή πΟΣΟ ΚΑινΟυριΟ ΕινΑι τΟ ζΗτΗμΑ;  (ΚΑθΟλΟυ)

Η ελληνική οικογένεια και το κράτος συζητάνε για την τρανς κοινότητα σαν να εί-
ναι ζήτημα σημερινό. Το κάνουν επίτηδες. Οι κοινότητες που δε πειθαρχούν στην 
κυριάρχη σεξουαλικότητα και το δίπολο «άντρας-γυναίκα» έγιναν ορατές από τα 
κινήματα των 60‘s-70’s, όχι μόνο στις ΗΠΑ6 και τη βόρεια ευρώπη, αλλά και στην 
ελλάδα. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες μας θυμούνται πολύ καλά ότι μετά το Πο-
λυτεχνείο, τη δεκαετία του ’70 και του ’80 βγήκαν από τα σπίτια τους οι τρανς (κυ-
ρίως γυναίκες), οι ομοφυλόφιλοι άντρες, και οι γυναίκες, λεσβίες και στρέιτ. Θυ-
μούνται πολύ καλά επίσης την επικαιρότητα της εποχής: την απεργία πείνας του 
Χρήστου Ρούσσου7, την ημι-δημόσια ζωή του Κώστα Ταχτσή8, τις εκκαθαριστικές 
των μπάτσων στις πιάτσες των τρανς το 1977. Παρακολούθησαν επίσης, είτε ως 
συμμετέχοντες είτε έντρομοι, τα κινήματα πολιτικοποίησης της σεξουαλικότητας 
και του φύλου της εποχής. Την κατάργηση του νόμου «περί εξ’αφροδισίων νοση-
μάτων προστασίας»9 από το ΑΚΟΕ10 το 1981 μετά από συγκεντρώσεις και πορεί-
ες στο κέντρο της Αθήνας. Την ανοιχτή υποστήριξη του ΑΚΟΕ στην τρανς κοινό-
τητα όταν κυνηγιόταν και φυλακιζόταν από τους μπάτσους το 1977 και την δημό-
σια εκδήλωση των τρανς στο θέατρο Λουζιτανία11. Την Αυτόνομη Ομάδα Ομοφυ-
λόφιλων Γυναικών που μαζί με άλλες, τελείως όμορφες τρελές, έδειραν τον κατη-
γορούμενο για βιασμό Γιώργο Βαρδαβά το 1985. Την καταδίκη σε φυλάκιση της 
Πάολα το 1983 γιατί εξέδιδε το περιοδικό Κράξιμο και την καμπάνια υπεράσπισής 
της. Όλα αυτά τα γεγονότα δεν ξεχνιούνται. Η ελληνική οικογένεια θυμάται πώς εί-
ναι να αμφισβητείς την ηγεμονία της δημόσια, και να πείθεις και άλλους για αυτό.

Το κίνημα πολιτικοποίησης της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικότητας σιώ-

δΥσφοΡιΑ φΥλοΥ: no thanks!

Ο όρος «δυσφορία φύλου» είναι ψυχιατρικός και αμφισβητείται έντονα από 

πολλά τρανς άτομα. Και αυτό γιατί είναι ένας όρος που παρουσιάζει σαν 

πάθηση και διαταραχή την εικόνα που έχεις για το φύλο σου. Ωθεί τα τρανς 

άτομα να νιώσουν ενοχές και φυσικά να είναι σε μεγάλη εγγύτητα και σχέση με 

τους γιατρούς. Ο όρος αυτός χρησιμοποιειται κατά κόρον από τους ψυχιάτρους 

στην ελλάδα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία που δίνουν χαρτιά για την 

ιατρική μετάβαση. 

*



14

πησε για δύο δεκαετίες μέχρι και το Δεκέμβρη του 2008, όταν μοριακά άρχισαν να 
εμφανίζονται ομάδες γύρω από αυτή τη θεματική. Η δεκαετία των 90‘s ήταν μια ε-
ποχή όπου το κίνημα αποψιλώθηκε και επικράτησαν τα lifestyle έντυπα και κλάμπ. 
Προωθήθηκε δημόσια η φιγούρα του «κανονικού-αρρενωπού γκέι» άντρα με αι-
σθητική μεσαίας τάξης, η φιγούρα της φεμινίστριας έγινε η καρικατούρα με «το τα-
γάρι» και οι τρανς γυναίκες εξωτικοποιήθηκαν. Φυσικά, η ενσωμάτωση του κινήμα-
τος πέταξε στα σχοινιά και απομόνωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ομοφυλόφιλης και 
τρανς κοινότητας που δεν χωρούσε στο δόγμα «μούρη-καφετέρια-αμάξια και να 
περνάμε καλά». Όμως καθόλη τη διάρκεια των ‘90s ατομικά και σποραδικά, αλλά 
σταθερά, η παρουσία των τρανς στους δημόσιους χώρους δεν έπαψε. Όπως επί-
σης και των γκέι αγοριών και κοριτσιών. Μέχρι και σήμερα, και έλλειψει οργανω-
μένου κινήματος, η κάθεμία μόνη, αλλά σταδιακά όλο και περισσότερες, κυκλο-
φορούμε έξω χέρι-χέρι και όλο και περισσότερες αποκαλύπτουμε την ταυτότητα 
φύλου μας. Αυτό ενοχλεί την ελληνική κοινωνία ακόμη, όπως την ενοχλούσε και 
τη δεκαετία του ‘70. 

Τώρα, το γεγονός ότι όλοι κάνουν σαν ο νόμος του 2017 να είναι μια καινοτομία 
των συριζανελ, είναι ακριβώς επειδή δεν θέλουν να θυμόμαστε τη διαδρομή που 
έχει διανυθεί. Δεν θέλουν να μιλάει η τρανς κοινότητα για τις καθημερινές της μά-
χες και τις επιθέσεις που δέχτηκε λόγω αυτών. Γιατί αν θυμόμασταν αυτή τη δια-
δρομή, τα χαρτιά θα θεωρούνταν νίκη της τρανς κοινότητας και μάλιστα του πιο 
υποτιμημένου κομματιού της που ήταν στο δρόμο, και όχι μια κρατική πρωτο-
βουλία «αλληλεγγύης». Επομένως, όποιος αναρωτιέται τι μύγα τσίμπησε την κυ-

βέρνηση και προκάλεσε μια δημόσια συζήτηση για το 5% των υπηκόων του12 που 
η ανατομία του δε συμφωνεί με την κοινωνική ταυτότητα φύλου τους, η απάντη-
ση είναι ότι η ερώτηση αυτή είναι λάθος. Γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται, είτε δη-
μόσια είτε υπόρρητα, τρεις δεκαετίες τώρα- σαν πόλεμος χαμηλής έντασης. Στην 
αρχή η συζήτηση είχε τη μορφή και τους όρους που επέβαλαν τα κινήματα, ενώ 
με την υποχώρηση των κινημάτων πήρε τη μορφή που συμφέρει το κράτος: πα-
ρουσιάζεται σαν ένα ανθρωπιστικό ζήτημα που έλυσε αυτό και σαν υπόθεση α-
τομική, ενώ το ζήτημα είναι ιστορικό, κοινωνικό, βαθιά έμφυλο και ταξικό. Η δη-
μόσια συζήτηση, λοιπόν, επέβαλε ερωτήσεις που είναι εξ’ αρχής λάθος: «συμφω-
νείς ή όχι με τον νόμο;» «πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ισοτιμία ή όχι;». Σε καμία 
περίπτωση αυτές οι ερωτήσεις δεν αφορούν εμάς ή την τρανς κοινότητα, αλλά το 
ελληνικό κράτος. Γιατί ξέρουμε ότι οι κοινότητες έχουν κατά περιόδους επιβάλει 
τις δικές τους ερωτήσεις. Ερωτήσεις που αφορούν την πραγματική κοινωνική νο-
μιμοποίηση, την καθημερινή εμπειρία, τον αποκλεισμό και είναι εχθρικές προς το 
καπιταλιστικό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης.

Η ιΣτΟριΑ των νΟμων πΕρι «ΑλλΑγΗΣ φυλΟυ»
Τα κράτη ανέκαθεν ασχολούνταν με τα ατομα που σε κάποιο στάδιο της ζωής 
τους άλλαξαν ή διόρθωσαν το φύλο τους. Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά κράτη, την 
περίοδο του 17ου-19ου αιώνα, είχαν εφεύρει τον όρο «ερμαφρόδιτος» για να περι-
γράψουν τα τρανς και ίντερσεξ άτομα. Ο Φουκώ στην «Ιστορία της Σεξουαλικό-
τητας» αναφέρει πως τα κράτη όριζαν με νόμο ως εγκληματίες αυτά τα άτομα. 
Μπαίνοντας στον 20ο αιώνα και καθώς η ιατρική επιστήμη εδραιώνεται, ο καθο-
ρισμός του φύλου άρχισε να γίνεται αποκλειστικά από τους γιατρούς με βάση α-
νατομικά χαρακτηριστικά13. Όπως είδαμε αναλυτικά και στο «Παθήσεις και Διατα-
ραχές»14 των φεμινιστριών Ehrenreich και English, η βιολογία ήταν η βάση πάνω 
στην οποία η ιατρική επιστήμη αναδύθηκε τον 20ο αιώνα. Ήταν ο αντικειμενικός 
ερμηνευτής όλων των κοινωνικών σχέσεων, ως εκ τούτου και του κοινωνικού φύ-
λου. Το 1930, πια η επιστήμη ασχολιόταν με την αναζήτηση μιας ιατρικής εξήγη-
σης για την ύπαρξη διεμφυλικών ατόμων, όπως για παράδειγμα τις ορμονικές αι-
τίες. Τις βιολογικές αυτές εξηγήσεις ενστερνίζονταν και οι δικαστές για τις εκάστο-
τε κρίσεις τους15. Το ιατρικό σύστημα ήταν αυτό που έβαλε σε «ορθολογικό και α-
ντικειμενικό» πλαίσιο την τρανς κατάσταση θεωρώντας την ως πάθηση. Οι ανα-
λογίες των μηχανισμών υποτίμησης που ιστορικά μοιραζόμαστε με τα τρανς α-
δέρφια μας είναι προφανείς. Για παράδειγμα μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα, χιλιά-
δες γυναίκες ορίστηκαν με νόμο ως εγκληματίες για να καούν στην πυρά. Στη συ-
νέχεια, τον 20ο αιώνα οι γιατροί εφηύραν παθήσεις με βάση την γυναικεία ανατο-
μία για να δικαιολογήσουν την έμφυλη καταπίεση. Δεν είναι εδώ όμως ο χώρος 
για να κάνουμε μια εκτενή ιστορική αναδρομή στο πώς οι νόμοι και οι δικαστές α-
ντιλαμβάνονταν ανά τους αιώνες τα τρανς άτομα, γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε 
στο θέμα μας. Κρατάμε παρόλα αυτά ότι η δικαστική και η ιατρική εξουσία πάνε 
χέρι-χέρι εδώ και πολλές δεκαετίες στη διαχείριση των τρανς ατόμων. 

Ο νόμος των συριζανελ δεν είναι ο πρώτος που ψηφίζεται στην ελλάδα που α-
φορά την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Παρόλα αυτά, εδώ όπως και σε 
άλλες χώρες, οι νόμοι για τα τρανς δικαιώματα που ψηφίζονται την τελευταία δε-
καετία συχνά παρουσιάζονται ως μια εντελώς νέα συζήτηση για την έννομη τάξη 
πραγμάτων, ενώ όπως είδαμε συνοπτικά παραπάνω, δεν είναι καθόλου. Στην πιο 
σύγχρονη ιστορία που αφορά την ελλάδα, ο πρώτος νόμος που επιτρέπει επίσημα 
την αλλαγή φύλου είναι ο 344 του 1976. Συγκεκριμένα εκεί για πρώτη φορά (άρ-
θρο 14) προβλέφθηκε η αλλαγή του φύλου να αναγράφεται στο περιθώριο (!) της 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που αναγνωρίστη-
κε με νόμο η μεταβολή του φύλου ενός προσώπου. Σίγουρα η σημαντική αυτή ε-
ξέλιξη δεν είναι άσχετη με την πολιτική κινητοποίηση των τρανς τη δεκαετία του 
’80, όπως τη σκιαγραφήσαμε16. Από τότε έως και το 2017, αυτό που καθόριζε την 
ταυτοποίηση των τρανς από το κράτος ήταν το βιολογικό φύλο κατά τη γέννηση, 
αφού η αλλαγή αναγραφόταν στη ληξιαρχική πράξη. Το σημαντικότερο είναι ότι 
μέχρι και το 2016, στην ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, απαιτούνταν ο ευνου-
χισμός προκειμένου να αναγνωριστεί η ταυτότητα του φύλου. Ουσιαστικά αυτό 
ήταν μια ιατρική αναπροσαρμογή στη θεωρία του βιολογικού φύλου ως το μόνο 
αληθινό. Δηλαδή, απέναντι στην κοινωνία και τον δικαστή έπρεπε να υπάρχει σα-
φής ένδειξη έμφυλων ανατομικών αλλαγών του νέου σώματος ώστε να γίνει α-
ποδεκτό ως αντρικό ή γυναικείο. Πολιτικά η προϋπόθεση αυτή σήμαινε ότι η κοι-
νωνία και το κράτος αντιμετώπιζαν τα τρανς άτομα εν πολλοίς ως «απατεώνες» 16, 
αφού για να γίνει η αλλαγή χαρτιών έπρεπε να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι το 
σώμα τους ευθυγραμίζεται ανατομικά με το τάδε βιολογικό φύλο ώστε να ανα-
γνωριστεί ότι ανήκουν στο αντίστοιχο κοινωνικό. Πρόσφατα μάλιστα το επιχείρη-
μα αυτό, ότι δηλαδή οι τρανς απατούν την κοινωνία, έχει χρησιμοποιηθεί από α-

Σελίδες από το τεύχος 7 του περιοδικού "Αμφί", που 
εξέδιδε το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων 

Ελλάδας (ΑΚΟΕ), έτος 1981. Στις σελίδες αυτές 
περιγράφεται η εκστρατεία ενάντια στον νόμο για τα 

αφροδίσια νοσήματα που στιγμάτιζε και ποινικοποιούσε 
τις τρανς και τους γκέι άντρες.  
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ντιτρανς φεμινίστριες κατα τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης για τον αντίστοι-
χο νέο νόμο στην Αγγλία (δείτε λεπτομέρειες στο side bar). 

Παράλληλα με τους νόμους, σημαντικός όλες αυτές τις δεκαετίες ήταν και ο 
ρόλος των δικαστηρίων. Γενικά, τα ελληνικά δικαστήρια είχαν ασχοληθεί με την 
αλλαγή της ταυτότητας φύλου δεκαετίες πριν οι νόμοι αρχίσουν να το κάνουν 
ρητά17. Στη σύγχρονη νοµολογία (αποφάσεις δικαστηρίων) της ελλάδας, ο δικα-
στής αναγνώριζε το νέο φύλο μόνο εάν βεβαιωνόταν πως το άτομο παρακολου-
θείται από ψυχίατρο και πως έχει γίνει χειρουργική επέµβαση ώστε να ευθυγραμ-
μιστεί το βιολογικό με το κοινωνικό φύλο του18. Με λίγα λόγια, ίσχυε το μοντέλο 
«ψυχίατροι, γιατροί και δικαστές είναι οι κριτές».

Κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην αφήγησή μας εδώ για να αναφέρουμε κάτι 
που ίσως εξηγεί την πρόσφατη καούρα του ελληνικού κράτους. Ήταν το ψήφισμα 
που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Resolution 
2048 (2015-1) που είναι δεσμευτικό για τα κράτη που το υπέγραψαν και με έναν 
τρόπο κόλλησε το ελληνικό κράτος στον τοίχο. Και λέμε «με έναν τρόπο» γιατί τα 
κράτη μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ανάλογα με τους εσωτερικούς κοινω-
νικούς συσχετισμούς δύναμης. Εν προκειμένω, οι συσχετισμοί δύναμης στην ελ-
λάδα έλεγαν ότι ο συριζα έχει να κερδίσει περισσότερα από όσα θα χάσει με το να 
ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία. Το ψήφισμα λοιπόν λέει ότι πρέπει να μπο-
ρείς να αλλάξεις το φύλο σου ενόσω είσαι παντρεμένος και πρέπει επίσης τα κρά-
τη να εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των θεραπειών και επεμβάσεων από τα 
κρατικά ταμεία. Καμία σχέση δηλαδή με το νόμο του 2017 που μόλις ψηφίστηκε, ο 
οποίος έκανε το μίνιμουμ: να μην αναγράφεται το φύλο της γέννησης στη ληξιαρ-
χική πράξη και να μην απαιτείται χειρουργείο και χαρτί ψυχιάτρου (για όσους είναι 
άνω των 17) για την νομική αναγνώριση. Σε κάθε περίπτωση, το ψήφισμα αυτό 
ήταν και ένα τεχνιτό σπρώξιμο προς το ελληνικό κράτος, το οποίο τον Απρίλη του 
2015 συνέστησε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να επεξεργαστεί το νόμο 
που τελικά έφερε το 2017 στη βουλή προς ψήφιση19, ενώ παράλληλα τα δικαστή-
ρια άρχισαν να λαμβάνουν υπόψη τις νέες κατευθύνσεις. Το 2016 το Ειρηνοδικείο 
Αθηνών πήρε μια απόφαση που θεωρείται «ιστορική» (με αριθµό 418/2016) για-
τί ενέκρινε την αλλαγή φύλου στη ληξιαρχική πράξη σε τρανς αγόρι που δεν είχε 
κάνει «πλήρη επέµβαση». Ο δικαστής έκρινε ότι η υποχρεωτική στείρωση ήταν υ-
περβολική απαίτηση και παραβίαζε το διεθνές δίκαιο20. Να πούμε παρόλα αυτά 
στο σημείο αυτό, ότι ο αιτών περνούσε ως άντρας, αφού είχε κάνει ορμονοθε-
ραπεία και μαστεκτομή οπότε και ο δικαστής «δέχτηκε ότι είναι εμφανισιακά άρ-
ρεν» αφότου του προκόμισε χαρτί ψυχιάτρου που επιβεβαίωνε ότι έχει «συμπτώ-
ματα διεμφυλικής διαταραχής»21. Επομένως, το 2016 καταργείται ο όρος της πλή-
ρους επέμβασης που ίσχυε σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Αλλά φυσικά 
παρέμεινε στην κρίση του δικαστή το κατά πόσο περνάς χωρίς πλήρη επέμβαση.

Συνολικά ο νόμος του 2017 κάνει τα εξής νέα σημαντικά: α) η ληξιαρχική πράξη 
αλλάζει καθολικά ώστε να μη φαίνεται πουθενά η διόρθωση φύλου, β) δεν χρειά-
ζεται να επικαλεστείς καμία ιατρική επέμβαση ή γνωμάτευση ψυχιάτρου για την 
αναγνώριση, καθώς αλλάζει ο ορισμός της ταυτότητας φύλου:

«νοείται [ως] ο εσωτερικός τρόπος με τον οποίο το πρόσωπο βιώνει το φύλο 
του, ανεξάρτητα με το φύλο που καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του με τα 
βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προ-
σωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική εμ-
φάνιση του φύλου...».

Το κύριο επίτευγμα του νόμου λοιπόν είναι η αποσύνδεση της νομικής αναγνώ-
ρισης ταυτότητας φύλου από την πλήρη χειρουργική μετάβαση. Αυτή είναι χρό-
νια διεκδίκηση της τρανς κοινότητας, καθώς οι επεμβάσεις μπορεί να μην είναι 
προσιτές σε όλους ή ακόμη και επιθυμητές.

Παρόλα αυτά, ο νόμος αποκλείει πολλά τρανς άτομα, και αυτό δε το λέμε εμείς 
αλλά οι οργανώσεις που καιρό τώρα διεκδικούν την αναγνώριση ταυτότητας φύ-
λου. Κατ’αρχάς, οι κάτω των 15 δεν μπορούν να πάρουν χαρτιά, ενώ όσοι είναι 15-
17 χρονών απαιτείται να έχουν ρητή συναίνεση γονέων και γνωμάτευση απο «διε-
πιστημονική επιτροπή» (παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου, ενδοκρινολόγου, παιδοχει-
ρουργού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και παιδιάτρου- κανένας άλλος για 
το τρένο;;!). Επίσης, ο νόμος δεν επιτρέπει την νομική διόρθωση φύλου εάν είσαι 
παντρεμένος/η. Άρα από αυτό προκύπτει και ότι το φύλο ενός γονέα δεν μπορεί 
να αλλάξει στη ληξιαρχική πράξη των παιδιών του (παραμένει «πατέρας» ή «μη-
τέρα»). Ο περιορισμός αυτός προφανώς προστέθηκε για να μην αφήνεται κανένα 
παραθυράκι στην νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομόφυλων. Τέλος, σε ότι αφο-
ρά τους μετανάστες, δεν γίνεται λόγος: δεν έχουν χαρτιά- τελεία.

ΚΑι Η πρΑγμΑτιΚΗ ΚΟινωνιΚΗ νΟμιμΟπΟιΗΣΗ;
Θέλουμε να εστιάσουμε πέρα από τα προφανή θετικά της νομιμοποίησης, καθώς 

Pride Θεσσαλονίκης, 2016

το ελληνκό κράτος συνεχίζει να προωθεί τους διαχωρισμούς και τον αποκλεισμό 
των τρανς ατόμων με πολλούς τρόπους. Πρώτον, για να περνάς ως άντρας ή γυ-
ναίκα συνεχίζεις να εξαρτάσαι από τους γιατρούς και η πρόσβαση σε αυτούς  έχει 
σαφή ταξικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, παρόλη τη νομιμοποίηση το κράτος βα-
σίζεται στον διάχυτο κοινωνικό ρατσισμό για την πειθάρχηση των τρανς. Και φυ-
σικά, συνεχίζει να προωθεί ένα σωρό πολιτικές που προωθούν την πυρηνική οι-
κογένεια και την ετεροκανονικότητα ως κυρίαρχες προϋποθέσεις για να είναι κα-
νείς αποδεκτός στην κοινωνία και να απολαμβάνει υλικά προνόμια. Για τους σκο-
πους αυτούς το κράτος χρησιμοποιεί διάφορους παίχτες που έχουν το ρόλο φύ-
λακα της τρανς κοινότητας. 

Η ιΑτριΚΗ ΕξΟυΣιΑ πΑρΑμΕνΕι
Οι γιατροί είναι στην πρώτη γραμμή διαμεσολάβησης και οριοθέτησης της τρανς 
εμπειρίας και ο νόμος δεν περιόρισε τις εξουσίες τους. Σε αυτούς δίνεται θεσμο-
θετημένος πια ρόλος μέσα σε «επιτροπές ειδικών» να κρίνουν τη νηφαλιότητα και 
ψυχική υγεία των νέων 15-17 χρονών που κάνουν την αίτηση αναγνώρισης. Το 
ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το κράτος από τη μία δίνει εξουσία στους γιατρούς για 
τους ανηλίκους, και από την άλλη αφήνει αρύθμιστη αυτή την εξουσία για τους ε-
νήλικες. Από αυτούς οι γιατροί μπορούν να ζητάνε ό,τι χαρτιά και βεβαιώσεις γου-
στάρουν προκειμένου να κάνουν μια επέμβαση. Με ποια κριτήρια αποφασίζουν; 
Πόσο καιρό ζητάνε να παρακολουθούν οι ψυχίατροι τον αιτούντα; Η αυθαιρεσία 
των γιατρών παραμένει- και άρα και η παθολογικοποίηση της τρανς εμπειρίας, η 
οποία κάνει την διόρθωση φύλου δυσπρόσιτη, πολύπλοκη, και συναισθηματικά 
εξαντλητική. Καθιστώντας την μια πολύ δύσκολη γραφειοκρατική και ιατρικοποι-
ημένη διαδικασία, το κράτος κάνει τη μετάβαση φύλου αποτρεπτική.

Για όσους αποφασίσουν να μπουν στη διαδικασία ιατρικής μετάβασης, η πρό-
σβαση στις ιατρικές υπηρεσίες είναι άνιση, αφού αυτή παραμένει ζήτημα ταξι-
κής θέσης. Γιατί για τις επεμβάσεις και την ορμονοθεραπεία στο δημόσιο νοσο-
κομείο η οικονομική συμμετοχή είναι μικρή, αλλά χρειάζεται χαρτί ψυχιάτρου, 
όπου και πρέπει να παίξεις την δακρύβρεχτη ιστορία της «δυσφορίας φύλου». Ή 
χρειάζεται να βρεις έναν γιατρό δημοσίου που (ποιος ξέρει με τι αντάλλαγμα) δε 
θα αναγράψει την αληθινή αιτία της επέμβασης. Από την άλλη, για όσους έχουν ή 
βρουν τα λεφτά, οι ιδιώτες γιατροί μάλλον είναι λύση, γιατί κάνουν αδιαμαρτύρη-
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τα πλαστικές, φυσικά όχι με το αζημίωτο. Ξέρουμε πλαστικό χειρούργο που ζητά 
τα χιλιάρικα πριν την επέμβαση και μετρητά- φυσικά εκεί δεν απαιτήθηκε κανένα 
χαρτί ψυχιάτρου. Μπορεί η παθολογικοποίηση και η χαρτούρα να είναι λιγότερες  
στους ιδιωτικούς γιατρούς, αλλά όλοι ξέρουμε πως δεν είναι και τα καλύτερα παι-
διά της πιάτσας. Για παράδειγμα, ο γνωστός πλαστικός Θεώδορος Βουκίδης, που 
μέχρι το 2012 ήταν ειδικός γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Αισθητικών 
Πλαστικών Χειρουργών22, σε συνέντευξή του στους Πρωταγωνιστές του Σταύρου 
Θεοδωράκη είπε ότι «οι γυναίκες που γίνονται άντρες είναι νοικοκύρηδες και είναι 
μονογαμικοί- βρίσκουνε μια κοπέλα και με αυτή παραμένουν. Εν αντιθέσει, οι άντρες 
οι οποίοι γίνονται γυναίκες το κάνουν για εκπόρνευση...»23. Φαντάσου να έχεις αυτόν 
τον τύπο να σου κάνει ορμονοθεραπεία!

Η τρανσφοβία και η εξουσία των γιατρών είναι παντελώς ανεξέλεγκτες και αυτό 
δεν αλλάζει με το νόμο γιατί η σχέση γιατρού-«ασθενή» ακολουθεί το πραγματικό 
σύνταγμα των κοινωνικών σχέσεων. Παρότι λοιπόν τώρα η διαδικασία της νομιμο-
ποίησης δεν απαιτεί χαρτί γιατρού ή επέμβαση, παραμένει το ζήτημα ότι για να κά-
νεις τις σωματοαλλαγές ώστε να περνάς και να αιτηθείς την αλλαγή στα χαρτιά, πρέ-
πει είτε να υποδυθείς τον ψυχικά ασθενή στο δημόσιο νοσοκομείο, είτε να έχεις λε-
φτά για τον ιδιωτικό γιατρό. Επομένως, καμία αποπαθολογικοποίηση δεν έφερε ο 
συριζα όπως ισχυρίζεται. Για την ακρίβεια το σύστημα εξακολουθεί να επιτρέπει, 
από τη μία να κάνουν πλήρη ιατρική μετάβαση πιο εύκολα αυτοί που έχουν τα χρή-
ματα και από την άλλη η δωρεάν πρόσβαση στις ιατρικές επεμβάσεις ή θεραπείες 
να προϋποθέτει την παθολογικοποίηση. Ο εγκλωβισμός στη σχέση με το ιατρικό 
σύστημα είναι λοιπόν δεδομένος, πράγμα πολύ οικείο και για τις μη-τρανς γυναίκες. 
Συχνά κι εμείς ερχόμαστε αντιμέτωπες με το αδιέξοδο της χαρτούρας, των βλαπτι-
κών θεραπειών και του σεξισμού στο δημόσιο νοσοκομείο, και από την άλλη το υ-
ψηλό κόστος των θεραπειών στον ιδιωτικό τομέα. Όπως οι χειρουργοί και οι ενδο-
κρινολόγοι είναι θεματοφύλακες του αντιτρανς ρατσισμού, έτσι και οι γυναικολόγοι 
είναι φορείς του μισογυνισμού. Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει με νόμους γιατί η 
σχέση μας με την ιατρική επιστήμη είναι βαθιά και αναπόφευκτη- γι’ αυτό και εμείς 
είμαστε λίγο καχύποπτες με τους νόμους και επιμένουμε στην εμπειρία μας που 
λέει ότι δεν είναι η ανατομία μας που μας καταπιέζει αλλά η κοινωνία.

Η διΚΑΣτιΚΗ ΕξΟυΣιΑ ΚρινΕι
Δεύτεροι φύλακες της τρανς κοινότητας είναι οι δικαστές. Αυτοί από δω και πέρα 
θα κρίνουν, με βάση των προσωπική αίσθηση και την εξωτερική εμφάνιση εάν η 
αίτηση είναι σωστή. Η αλήθεια είναι ότι το κατά πόσο θα εγκρίνουν τις αιτήσεις θα 
φανεί μέσα στην επόμενη δεκαετία και δεν είναι αυτό ένα ζήτημα που μπορεί να 
εκτιμηθεί τώρα. Το σίγουρο είναι ότι, η διαδικασία αποκλείει όλους και όλες που 
δεν έχουν ένα χιλιάρικο για τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα. Και κυρίως, δεν εί-
ναι τυχαίο ότι το ελληνικό κράτος επέλεξε το ζήτημα να διευθετούν οι δικαστές 
και όχι οι συμβολαιογράφοι- εμπλέκει την κρίση του δικαστή. Η ερμηνεία του νό-
μου από τους δικαστές είναι μια πράξη εξουσίας και οριοθέτησης της κοινωνικής 
νομιμοποίησης, γι’ αυτό και πάντα οι αποφάσεις επηρρεάζονται από την ταξική 
και φυλετική θέση των αιτούντων. 

Η ΣυνΕχΕιΑ τΟυ ΑντιτρΑνΣ ρΑτΣιΣμΟυ (Η, ΑλλιωΣ, τΑ ΟριΑ 
των νΟμων)
Το κράτος προσφέρει θεσμική ορατότητα και ταυτόχρονα ποντάρει στη ρατσιστι-
κή κοινωνία και τους θεσμούς της να συνεχίσουν να ρυθμίζουν τον καθημερινό 
αποκλεισμό των τρανς. Όπως είπαμε, εξαρτάσαι από τους γιατρούς για το εάν θα 
μπορέσεις να ενσωματωθείς ομαλά στο δίπολο «άντρας-γυναίκα» γιατί οι ιατρικές 
υπηρεσίες δεν προσφέρονται φτηνά σε όλους. Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος 
προωθεί την στρέιτ πυρηνική οικογένεια με χίλιους τρόπους και κάνει αόρατη τη 
γονεϊκότητα για όσους δεν είναι ετεροφυλόφιλοι. Βασίζεται στα αφεντικά για τον 
αποκλεισμό της τρανς κοινότητας από την εργασία. Ποντάρει στους δασκάλους 
και τους μαθητές να εφαρμόζουν τους διαχωρισμούς στο σχολείο. 

Αλλά να μην παραξηγηθούμε! Τα παραπάνω δεν είναι μία έκκληση για περισσό-
τερη κρατική παρέμβαση και ρύθμιση μέσω νόμων, όπως για παράδειγμα είναι οι 
νόμοι κατά των διακρίσεων ή κατά των «εγκλημάτων μίσους». Γιατί όπως υποστη-
ρίζει και ο Alan Freeman, θεωρητικός του critical race theory24, αυτοί που φτιά-
χνουν τους αντιρατσιστικούς νόμους ξέρουν καλά πώς δουλεύει ο ρατσισμός και 
καθώς σε καμία περίπτωση δε θέλουν να τον αντιμετωπίσουν, χρησιμοποιούν δι-
άφορες τακτικές: αναγάγουν τον ρατσισμό σε ατομικό ζήτημα: «ο ρατσισμός αφο-
ρά κακά υποκείμενα που κάνουν διακρίσεις και πρέπει να τιμωρηθούν». Οι νόμοι 
αυτοί αναγνωρίζουν ως θύτη μόνο ένα άτομο που έχει «δόλο» και έτσι ο συστημι-
κός ρατσισμός των θεσμών και του κράτους αποσιωπάται. Οι θεωρητικοί ονομά-
ζουν αυτή την προσέγγιση «οπτική του θύτη» (perpetrator perspective) 25. Η τα-

χ α ρ τ ί α    μ ε     Π ο λ λ α Π λ α    ν ο η μ α τ α

Τον Οκτώβρη του 2017, το αγγλικό κράτος υπό τους συντηριτικούς φέρνει στη 

βουλή μια τροποποίηση του Gender Recognition Act του 2004 που λέει ότι για να 

αναγνωριστεί το νέο φύλο σου δεν απαιτούνται επεμβάσεις. Όπως δηλαδή και 

οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην ελλάδα. Μη μας ρωτήσετε τι τους έχει πιάσει όλους. Όπως 

είπαμε παραπάνω, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επιταχύνει 

καποιες διαδικασίες που ούτους ή άλλως ήταν στα σκαριά χρόνια τώρα. Το νέο στην 

περίπτωση της αγγλίας είναι ότι με την εισαγωγή του νόμου στη βουλή, διάφορες 

αυτοαποκαλούμενες «φεμινίστριες» επιτέθηκαν δημόσια στην τρανς κοινότητα. 

Εβγαλαν αφίσες οι οποίες αυτολεξεί έλεγαν: «Αυτός ο νόμος θα επανακαθορίσει τι 

ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ. Αντί για «ενήλικη γυναίκα» τώρα οποιοσδήποτε θα μπορεί να γίνει 

αρκεί να το πει- ακόμη και οι άντρες. [...] Αυτό θα αφαιρέσει όλα τα δικαιώματα και 

τους προστατευτικούς νόμους που ισχύουν σήμερα για τις γυναίκες». Η εφημερίδα 

Guardian, όπως και πολλές άλλες, συντονίστηκαν με τα αντιτρανς επιχειρήματα 

και έθεσαν στο αγγλικό κοινό ερωτήματα όπως: «τι θα γίνει εάν οι τρανς άντρες 

θελήσουν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή προνιακή νομοθεσία των επιδομάτων ή 

τι θα γίνει εάν οι [τρανς] γυναίκες θελήσουν να εκμεταλλευτούν τους νόμους για τις 

ποσοστόσεις στις θέσεις εργασίας;» 

Καλά είναι τελείως μπάζα οι τύπισσες; Πρώτον, οι τρανς είναι γυναίκες και είναι 

άντρες, τελεία. Άρα πώς ακριβώς δεν δικαιούνται τα επιδόματα και τις ποσοστώσεις; 

Δεύτερον, τόσα χρόνια τόσα φεμινισμού αυτό που κατάλαβαν είναι ότι η βιολογία 

καθορίζει το φύλο; 

ΑντιτΡΑνσ φεμινισμοσ
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ξική θέση των θυμάτων, η γειτονιά στην οποία μεγάλωσαν, η καθημερινή βία και 
οι αποκλεισμοί δεν έχουν καμία σημασία. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό νόμο που 
συζητάμε, γίνεται μια δήλωση από το κράτος υπέρ της ισότητας και της δικαιο-
σύνης στα χαρτιά, η οποία εμφανίζεται να επικρατεί πάνω από τις ανισότητες και 
την καθημερινή βία που αποτελεί μια κανονικότητα για την τρανς κοινότητα και 
την σπρώχνει στην υλική υποτίμηση. Ο θεωρητικός Dean Spade σε πολλά γραπτά 
του προβληματίζεται σε σχέση με την στρατηγική ενός κινήματος να περιορίζε-
ται μόνο σε τέτοιες θεσμικές αλλαγές, καθώς είναι σαν να υποστηρίζει κανείς ότι 
«το οικονομικό σύστημα είναι δίκαιο, εκτός από αυτούς τους κακούς που κάνουν δι-
ακρίσεις και απολύουν τις τρανς». Λέει ότι αυτή η προσέγγιση κάνει τη λανθασμέ-
νη υπόθεση ότι το κράτος και οι μηχανισμοί του είναι ουδέτεροι, γιατί «ενώ όλοι 
μας πρέπει να πειθαρχούμε στο δίπολο των φύλων που επιβάλλουν οι νομικοί ρυθμι-
στές και οι υπηρεσίες του κράτους, πολλά τρανς άτομα, και ειδικά τα πιο περιθωριο-
ποιημένα, είναι σε ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο βίας, φτώχειας και πρόωρου κοινωνικού 
θανάτου λόγω ακριβώς αυτών των υποτιθέμενα ‘ουδέτερων’ νομικών δομών»26. Φα-
νταστείτε ότι αυτά ο Spade τα γράφει για ένα κράτος που εδώ και χρόνια έχει α-
ναγνωρίσει δικαιώματα στην τρανς κοινότητα. Ουσιαστικά αυτό που περιγράφει 
είναι ότι το αμερικανικό κράτος διατηρεί το ανθρωπιστικό του προσωπείο, ενώ 
ταυτόχρονα προωθεί τους διαχωρισμούς.

Το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος βασίζεται στα αντιτρανς κοινωνικά αντανα-
κλαστικά για την οριοθέτηση της τρανς κοινότητας, φαίνεται και από το ότι ο συ-
γκεκριμένος νόμος δεν σημαίνει καμία αντιστοιχία στην υπόλοιπη έννομη τάξη 
της χώρας (οικογενειακό και εργασιακό δίκαιο, εκπαίδευση κλπ.). Όμως οι νόμοι 
είναι έμφυλοι και ταξικοί και αυτό δημιουργεί εντάσεις στη ζωή των τρανς ατό-
μων. Για παράδειγμα, εάν ένα τρανς αγόρι που έχει αναγνωρίσει το νέο του φύλο 
στα χαρτιά βρεθεί σε μια φυλακή με άντρες, σίγουρα την έχει πατήσει. Το ίδιο α-
ναμένουμε και στις τουαλέτες και άλλους έμφυλα διαχωρισμένους χώρους. Μπο-
ρεί λοιπόν ο νέος νόμος να έχει αναγνωρίσει το φύλο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 
οι υπόλοιπες κρατικές ρυθμίσεις, πόσο μάλλον το πραγματικό σύνταγμα των κοι-
νωνικών σχέσεων ακολουθούν. Τελικά, απέναντι στο κράτος είσαι αναγνωρισμέ-
νος/η άντρας ή γυναίκα και μέσα στην κοινωνία είσαι τρανς άτομο που δέχεται 
βία. Ο ανθρωπισμός που επιδιώκει ως προσωπείο το ελληνικό κράτος πάει πακέ-
το με τη βία και τον αποκλεισμό.

«ωρΑιΑ, ΑλλΑ πΟυ ΚΑτΑλΗγΕτΕ;»
Ο νόμος αυτός είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της τρανς κοινότητας, και 
όπως είδαμε παραπάνω του πιο υποτιμημένοι κομματιού της που διεκδίκησε ο-
ρατότητα τέσσερις δεκαετίες πίσω. Το να εξασφαλίζει το κράτος τυπικά ίσο πολι-
τικό κεφάλαιο, ίση νομικά πρόσβαση στα χαρτιά με τους στρέιτ και με τους μη-
τρανς πολίτες, είναι αναγκαίο. Για πολλές είναι ζήτημα ζωής. Χαρτιά σημαίνει: 
μπορώ να πάω στην τράπεζα, μπορώ να νοικιάσω σπίτι, οι μπάτσοι δε θα με τρα-
βήξουν στο τμήμα για λόγους ταυτοποίησης. Σημαίνει, μια καθημερινή ζωή πιο 
λειτουργική. Αυτό όποιος το απορρίπτει είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι 
φασίστας ή ρατσιστής οικογενειάρχης. Επιπλέον όμως αυτού, προσπαθήσαμε να 
δείξουμε και πώς «τα χαρτιά» συμπυκνώνουν την παρανομοποίηση και υποτίμη-
ση ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που είναι κοντά μας και που συχνά βι-
ώνουμε καταπίεση από κοινές πηγές εξουσίας. 

Καταλαβαίνουμε όμως επίσης ότι όταν το κράτος νομιμοποιεί δεν το κάνει ε-
πειδή βάζει σε προτεραιότητα τα συμφέροντά μας. Από την μία οι κρατικές πο-
λιτικές στοχεύουν στην ανατίμηση των πυρηνικών ετερόφυλων οικογενειών και 
από την άλλη νέοι νόμοι ρυθμίζουν τη ζωή των κοινοτήτων που δεν εμπίπτουν 
σε αυτό το μοντέλο. Είμαστε καχύποπτες  απέναντι στην κρατική στρατηγική και 
γι’ αυτό δε θέλουμε να αφήσουμε ούτε το κράτος, ούτε τους γιατρούς, τις μκο και 
τους ακαδημαϊκους να μιλούν για καμιά και κανέναν από εμάς. Γι’ αυτό και η ερώ-
τηση που εμμέσως κάνει ο σύριζα στις πολιτικοποιημένες κοινότητες «συμφωνεί-
τε ή όχι με το νομοσχέδιο» είναι ερώτηση που δεν αφορά εμάς αλλά αυτόν. Για-
τί όσο πιο κοντά φέρνει το κράτος μια κοινότητα στις δομές του, τόσο πιέζει ένα 
άλλο κομμάτι της κοινότητας ή ποντάρει στην υποχώρηση των διεκδικήσεών της. 
Για παράδειγμα, η μεταναστευτική πολιτική στην ελλάδα από τη μία έδωσε χαρτιά 
στους δεύτερης γενιάς και από την άλλη πολλαπλασίασε τα κέντρα κράτησης και 
τις μκο ως διαχειριστές. Το ζήτημα της νομιμοποίησης δηλαδή, έχει τα προφανή 
θετικά πρακτικά αποτελέσματα που έχει, αλλά έχει και παγίδες. Για παράδειγμα, ο 
συριζα ξέρει καλά ότι δε μπορεί να προχωρήσει στην καταγραφή της τρανς κοι-
νότητας χωρίς να την έχει νομιμοποιήσει. Και εάν την καταγράψει, τότε είναι και 
πιο εύκολο να οργανώσει και μια πολιτική διαχείρισής της. Δεν είναι τυχαίο που 
μετά την ενεργοποίηση του νόμου 4285 που ψηφίστηκε το 2014 «για την κατα-
πολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφο-
βίας μέσω του ποινικού δικαίου» έχουν διατεθεί πολλές χρηματοδοτήσεις για 

Ορθοδοξία για πάντα: ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου, 2017
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1 Σ. Αναγνωστοπούλου: Ατομικό δικαίωμα η αλλαγή ταυτότητας φύλου - Αυξάνονται τα περιστατικά 

βίας κατά των γυναικών, 23/11/2017, left.gr

2 Φυσικά ο όρος αυτός δεν υπάρχει. Τον εφηύραμε για να πούμε αυτό που θέλουμε, 

αντικαθιστώντας τους όρους «τρανσφοβία» και «ομοφοβία». Γιατί οι εχθροί μας, κατά τη γνώμη 

μας, δε μας φοβούνται, αντιθέτως είναι φασίστες και μας μισούν. 

3 Χ.Χ. Παπαγεωργίου, , Ν. Βαϊδάκης, Η. Μουρίκης, Αποψη: Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με τη 

δυσφορία φύλου, Καθημερινή, 09/10/2017.

4 Ανησυχίες της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας 

φύλου από την ηλικία των 15 ετών, Αθήνα 9.84, 09/10/2017.

5 Κάθε παιδί και ένας δυνητικός παραβάτης, περιοδικό Μιγάδα, Τεύχος 13, Η μητρότητα ως 

εργασία και ως κρατική υπόθεση, περιοδικό Μιγάδα, Τεύχος 15.

6 Για μια σύντομη ιστορία του lgbt κινήματος των ΗΠΑ δείτε το Ιστορίες αγάπης στις ΗΠΑ: το 

κίνημα και ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, περιοδικό Μιγάδα, τεύχος 12. Επίσης, για την ιστορία 

της κοινότητας των voguers στις ΗΠΑ δείτε το Voguing: Μια ιστορία γεμάτη πέρλες, στρας και 

ταξική ανατίμηση, περιοδικό Μιγάδα, τεύχος 18.

7  Ο Χρήστος Ρούσσος το 1976 σκότωσε τον εραστή του και μπήκε φυλακή. Η υπόθεση γέμισε 

τις σελίδες των εφημερίδων, αλλά και τις κινηματογραφικές αίθουσες το 1982 με την ταινία “Ο 
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την καταγραφή της lgbt κοινότητας και των επιθέσεων εναντίον της. Από το 2014 
μέχρι και το 2016 τα περιστατικά ομοφοβίας και τρανσφοβίας στην Ελλάδα έχουν 
αυξηθεί, από 34 σε 12027, όπως λέει μκο που τα καταγράφει. Πολύ αμφιβάλλου-
με για το κατά πόσο οι επιθέσεις έχουν όντως αυξηθεί- πάνω-κάτω οι ίδιες είναι, 
τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Αλλά σίγουρα αυτό που έχει κάνει τη διαφο-
ρά είναι η ένταση με την οποία τώρα καταγράφονται από τις μκο. Η κρατική κα-
ταγραφή για «ομάδες-στόχους», όπως ονομάζουν οι μκο τους μετανάστες και την 
lgbt κοινότητα, ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο ερευνών με στατιστικά στοιχεία, με δη-
μογραφικές τάσεις, με καταγραφή συνηθειών κλπ. Ανοίγει το δρόμο δηλαδή στη 
διείσδυση του κράτους και των πανεπιστημίων μέσα στις κοινότητες. Και η δι-
είσδυση αυτή δεν έρχεται χωρίς κόστος. Για παράδειγμα, από το 2015 το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος και η μκο SolidarityNow χρηματοδοτούν τη γραμμή υποστήρι-
ξης «11528- Δίπλα σου» στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Υπουργείου Παιδεί-
ας που λέγεται «Πρόγραμμα Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του Σεξουα-
λικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση». 
Από την ιστοσελίδα του διαβάζουμε:

Το εγχείρημα αποτελεί μία προσπάθεια αύξησης της ορατότητας του βαθ-
μού αποδοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ συμπολιτών μας από το σύνολο της κοινωνί-
ας. [...] Πιστεύουμε ότι μεγάλο μέρος των ομοφοβικών και τρανσφοβικών 
διακρίσεων οφείλεται στην άγνοια· για το λόγο αυτό στοχεύουμε στην ψύ-
χραιμη ενημέρωση και προβολή των θεμάτων που άπτονται του σεξουαλι-
κού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί, 
αλλά και γενικότερα η κοινωνία, να βρουν συνομιλητές, έναν φορέα που να 
στέκεται δίπλα τους με επιστημονικότητα, εγκυρότητα και ενσυναίσθηση28.

Η προσέγγιση του προγράμματος του Υπουργείου είναι ότι είναι καλύτερα η 
ελληνική κοινωνία να έχει να συνδιαλέγεται με μια «επιστημονική κοινότητα με 
εγκυρότητα», παρά με τίποτα έξαλλες κοινότητες που γράφουν στα πανώ τους 
«καλύτερα πουσταριό, παρά φασισταριό». Χρειάζεται διαμεσολάβηση δηλαδή. 
Αυτό είναι μια σχετικά νέα κατεύθυνση στη διαχείριση της τρανς και γκέι κοινότη-
τας για τα ελληνικά δεδομένα. Και είναι ταυτόχρονα και ένα πολύ προνομιακό πε-
δίο πολιτικής του συριζα. Επομένως, η στρατηγική του ελληνικού κράτους που θέ-
λει να πούμε ευχαριστώ για την νομιμοποίηση είναι λίγο ύποπτη. Με τι αντάλλαγ-
μα δίνει αυτή τη νομιμοποίηση; 

Στην τελική, η αντιπαράθεση με το κράτος και την κοινωνία συνεχίζεται καθη-
μερινά, για την τρανς κοινότητα και για όλες μας. Έχει σημασία λεσβίες, αδελφές, 
αγοροκόριτσα, απροσδιόριστα, τρανς να είμαστε ορατές στις πλατείες και στα 
μπαρ. Έχει αξία να τους τη σπάμε και να οργανωνόμαστε για την πολιτικοποίηση 
της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας φύλου. Γιατί ο συριζα άνοιξε την πόρτα 
προς τη θεσμική νομιμοποίηση, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και ένα μεγάλο παράθυ-
ρο από όπου σφυράει ο αέρας «μη γκρινιάζετε άλλο». Γι’ αυτό οι ερωτήσεις που 
είναι να γίνουν πρέπει να έρθουν από τα κάτω και όχι από το κράτος. Και είναι ε-
ρωτήσεις όπως: Γιατί δεν νομιμοποιείται η υιοθεσία από τρανς άτομα και ομόφυ-
λα ζευγάρια; Πώς πρέπει να οργανωθούμε ώστε να σταματήσουν οι καθημερι-
νές επιθέσεις; Πώς θα κερδίσουν οι τρανς χώρο και σεβασμό μέσα στις πολιτικές 
κοινότητες; Πώς θα γίνει οι ρατσιστές να χέζονται πάνω τους όταν περνάμε από 
μπροστά τους; Πώς θα βγούμε έξω από τους προστατευμένους χώρους της δια-
σκέδασης στο δρόμο χωρίς να κινδυνεύουμε; Τέτοιες ερωτήσεις αφορούν τους 
συσχετισμούς δύναμης μέσα στην κοινωνία που ζούμε και είναι με αυτήν την έν-
νοια που το ζήτημα των χαρτιών έχει από δω και πέρα αξία κοινωνική.  
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