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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγµό;» 

 
        Θεσσαλονίκη, 21/5/2015 
 
«Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγµό;» είναι ο τίτλος της Ηµερίδας που 
διοργανώνεται από την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, σε συνεργασία µε 
την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής και θα πραγµατοποιηθεί 
την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 9.30, στο 10ο όροφο του Πύργου της 
Παιδαγωγικής Σχολής. 
 
Σκοπός της Ηµερίδας είναι η ανάδειξη του φαινοµένου της βίας, του εκφοβισµού και 
διακρίσεων κατά των νέων, µε βάση την ταυτότητα/ έκφραση φύλου, ή/και τον 
σεξουαλικό προσανατολισµό στην Ελλάδα, η καταπολέµηση του στίγµατος µέσω της 
ευαισθητοποίησης σε θέµατα που έχουν σχέση µε τη σεξουαλική διαφορετικότητα και 
η προαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ εκπρόσωπων της κοινωνίας των 
πολιτών και της Πολιτείας, για την αντιµετώπιση των διακρίσεων κατά των LGBTQI 
ανθρώπων, µε έµφαση στους νέους και στις νέες. 
 
«Στόχος της ενότητας για τον ’Οµοφοβικό και Τρανσφοβικό Εκφοβισµό στην 
Εκπαίδευση’’ είναι να ανοίξει ένας γόνιµος διάλογος για το  θέµα της οµοφοβίας και 
της τρανφοβίας στην εκπαίδευση έτσι ώστε να συµπεριληφθεί στη συζήτηση και στις 
πολιτικές καταπολέµησης του εκφοβισµού και αυτή που προέρχεται από την 
οµοφοβία και την τρανσφοβία. Το σχολείο οφείλει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί 
δεν θα παρενοχληθεί ή εκφοβισθεί µε βάση το φερόµενο σεξουαλικό 
προσανατολισµό, ή την ταυτότητα και έκφραση φύλου του, ή επειδή δεν πληροί τα 
κριτήρια των έµφυλων στερεοτύπων, αλλά και να διαπαιδαγωγήσει τους µαθητές και 
τις µαθήτριες στον σεβασµό όλων των έµφυλων υποκειµενικοτήτων. Η σεξουαλική 
αγωγή χρειάζεται να περιληφθεί στα σχολεία έτσι ώστε από νωρίς να 
διαµορφώνονται συνειδήσεις και πρακτικές που προωθούν την ισονοµία και δεν 
επιτρέπουν διακρίσεις και αποκλεισµούς ανάµεσα σε παιδιά και εφήβους» 
υποστηρίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, Καθηγήτρια 
∆ήµητρα Κογκίδου.  
 
Στόχος της ενότητας ‘’∆ιεµφυλικότητα και θέµατα υγείας’’ επισηµαίνει η κ. Κογκίδου 
είναι  «η ανάδειξη των πολλαπλών διακρίσεων  που υφίστανται  στην εργασία, στην 
εκπαίδευση και στη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας οι διεµφυλικοί (τρανς) 
άνθρωποι. Απαιτείται η θέσπιση εύκολα προσβάσιµων διαδικασιών αλλαγής των 
στοιχείων αστυνοµικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησής τους χωρίς 



ψυχιατρικοποίηση της τρανς κατάστασης (όπως πρόσφατα ζήτησε και  η ολοµέλεια 
της Κοινοβουλευτικής ∆ιάσκεψης του Συµβουλίου της Ευρώπης µε το ψήφισµα της 
22ας Απριλίου 2015 και ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα µε την ευκαιρία της 
παγκόσµιας ηµέρας κατά της οµοφοβίας και της τρανσφοβίας, στις 17 Μαΐου)». 
Τέλος, µεταφέρονται  εµπειρίες των τρανς ανθρώπων στον χώρο της υγείας και 
καταγράφονται οι ανάγκες τους σε σχέση µε τη µετάβαση και τις διαδικασίες 
επαναπροσδιορισµού / επανακαθορισµού του φύλου τους.’’ 
 
Επισυνάπτονται το πρόγραµµα, οι εισηγήσεις και η αφίσα της Ηµερίδας. 
 
Επικοινωνία µε ∆ηµοσιογράφους: Πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του 
ΑΠΘ, Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής,  ∆ήµητρας Κογκίδου, 
___________________________________________________________________ 

Με την παράκληση να δηµοσιευθεί ή να µεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση 


