
Η τρανς υπόσταση 
δεν είναι επιλογή. 
Δεν είναι σα να 
ξυπνάς μια μέρα 
και να διαλέγεις τι 
ρούχα θα φορέσεις. 

“
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Τα ξημερώματα της 10ης Μαΐου του 2017, δύο άνδρες αποφάσισαν να ασκή-
σουν απροκάλυπτα τα προνόμια τους και να επιβληθούν δια της βίας ενα-
ντίον της Ήβης επειδή είναι τρανς γυναίκα. Οι δύο δράστες ήταν καθισμένοι 
σε ένα φαγάδικο, προς το οποίο εκείνη τη στιγμή κατευθυνόταν και η Ήβη. 
Περνώντας από μπροστά τους τη χλεύασαν, εκείνη όμως γύρισε, τους αντα-
πάντησε και αμύνθηκε λεκτικά καταπρόσωπο. Όταν έστριψε να συνεχίσει 
το δρόμο της, οι άνδρες της επιτέθηκαν πισώπλατα και τη χτύπησαν. Έπει-
τα απομακρύνθηκαν άρον-άρον από το σημείο, παρατώντας την αιμόφυρτη 
στο έδαφος. 

Η Ήβη όμως επέζησε. Έναν χρόνο περίπου μετά, σε παρόμοιο περιστατικό, 
σε κεντρικό πεζόδρομο της Ομόνοιας στην Αθήνα, το ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστό 
Zackie O’ δολοφονείται από ξυλοδαρμό.
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Αυτό που βίωσε η Ήβη δεν ήταν απλώς ένας νυχτερινός καβγάς. Η βίαιη 
επίθεση που δέχτηκε, είχε ξεκάθαρα τρανσφοβικό χαρακτήρα : η Ήβη στο-
χοποιήθηκε από τους δυο cis άνδρες, εξαιτίας της διεμφυλικής ταυτότητάς 
της. Ή τρανσφοβία δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τέτοιες επιθέσεις : από τα 
περίεργα βλέμματα και τα σχόλια, στην προσβολή της έμφυλης ταυτότητας 
και από τις βρισιές ως τους τραμπουκισμούς, με αποκορύφωμα τις δολοφο-
νίες.

ΤΡΑΝΣ  (transgender, ελλ. διεμφυλικός-ή-ό)

όταν η έμφυλη ταυτότητα ενός ατόμου δε συνάδει με το φύλο που 
του αποδόθηκε στη γέννηση.

CIS (cisgender) 

όταν η έμφυλη ταυτότητα ενός ατόμου συνάδει με το φύλο που του 
αποδόθηκε στη γέννηση.
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Διαφυλάττοντας λοιπόν τα κοινωνικά κατασκευασμένα πρότυπα και δια-
σφαλίζοντας τα στεγανά τους, οι δύο άντρες με τις πράξεις τους όρισαν και 
υπενθύμισαν τη θέση ενός τρανς ατόμου στην πατριαρχική κοινωνία : ως κα-
τώτερο, που οφείλει να δέχεται τον εξευτελισμό χωρίς να αντιδρά, διότι αν 
τολμήσει να αντιδράσει στη χλεύη, θα ξυλοκοπείται μέχρι τελικής πτώσης.
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Στεκόμαστε αλληλέγγυα και αλληλέγγυες στον αγώνα της Ήβης, αναγνω-
ρίζοντας ότι οι καταπιέσεις που βιώνουμε εμείς ως cis-γυναίκες και εκείνη 
ως τρανς-γυναίκα συνεπάγονται πολύ διαφορετικά βιώματα· προκύπτουν 
όμως από το ίδιο καταπιεστικό σύμπλεγμα έμφυλων σχέσεων. Για μας, 
ο αγώνας ενάντια στην τρανσφοβία συμπλέει με αυτόν των cis-γυναικών, 
ενάντια στην πατριαρχία. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκεί να καταγγέλλουμε 
τη βία ή να προτάσσουμε ένα δημοκρατικό-φιλελεύθερο  « σεβασμό της δια-
φορετικότητας » (έτσι και αλλιώς, πώς ορίζεται η διαφορετικότητα και από 
ποιόν;). Περισσότερο λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να επιτεθούμε 
στην κοινωνική συνθήκη καθαυτή, που γεννά και θρέφει τις τρανσφοβικές 
συμπεριφορές. 
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Ως cis, δεν έχουμε την εμπειρία να μας αποδίδεται λάθος το φύλο μας, οπότε 
καταλήγουμε να προσπαθούμε διαρκώς να ορίσουμε τα τρανς άτομα με 
όρους φαίνεσθαι, ψυχοσυναισθηματικούς και επιστημονικούς. Όταν δεν 
μπορούμε να εντάξουμε ένα άτομο απολύτως στο ετεροκανονικό δίπολο 
των φύλων (γυναίκα-άντρας), ενοχλούμαστε. Στην καλύτερη περίπτωση το 
αντιμετωπίζουμε με περιέργεια, στη χειρότερη με παρενόχληση. Υπάρχει 
κάτι εμμονικό στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να ορίσουμε το φύλο 
κάποιου άλλου ατόμου, επιχειρώντας διαρκώς να προσδιορίσουμε τί είναι 
και τί δεν είναι. Προβληματιζόμαστε ως προς τους λόγους που κάποιο 
άτομο είναι τρανς, αναζητώντας τις αιτίες πίσω από αυτό - ορμόνες, παιδεία, 
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ψυχικές διαταραχές κτλ. Θεωρούμε μάλιστα ότι τα «  προβλήματα » ενός 
τρανς ατόμου ξεκινούν με την ολοκλήρωση της φυλομετάβασής του, όμως 
στην πραγματικότητα η τρανς ταυτότητα δεν οριοθετείται από την εκούσια 
παρέμβαση στο σώμα, ούτε βέβαια από το πόσο «  επιτυχημένη  » είναι στα cis 
μάτια. Όλα αυτά τελικά μειώνουν τα τρανς άτομα σε αντικείμενα μελέτης, 
περιέργειας και εξωτισμού, υποδηλώνοντας τελικά την απόρριψή τους ως 
υπαρκτά υποκείμενα. 
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Η δημιουργία έμφυλων ταυτοτήτων οδηγεί στην αδιάλειπτη πειθάρχηση 
πάνω στα σώματα και στις ζωές των ανθρώπων. Ταυτόγχρονα διαιωνίζει 
ένα δυαδικό σύστημα, που χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο αποκλειστικές 
και αμετάβλητες κατηγορίες, εφόσον ξεκινά προτού καν γεννηθούμε (όταν, 
για παράδειγμα, βάφεται το δωμάτιο του παιδιού γαλάζιο γιατί θα είναι αγό-
ρι) και συνεχίζει παρεμβατικά επ΄αόριστον. « Άντρες  » και « γυναίκες » μας 
φαίνονται αυτονόητες κατηγορίες επειδή τις θεωρούμε « φυσιολογικές », ότι 
εξηγούνται δηλαδή βάσει βιολογικών διακρίσεων -  ανατομικών, ορμονικών, 
χρωμοσωματικών κ.ά. Mια σωματική διαφοροποίηση εδραιώνεται ως ουσι-
αστική και θεμελιώδης, καθορίζοντας όλες τις διαστάσεις του υποκειμένου, 
από την ψυχοσύνθεση μέχρι τον τρόπο κοινωνικοποίησής του. Στην πράξη 
όμως, καμία κοινωνική συνθήκη, κανένα σύμπλεγμα σχέσεων κυριαρχίας, 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ  (transition)

πορεία κατά την οποία ένα άτομο ζει με φύλο διαφορετικό από εκεί-
νο που του αποδόθηκε στη γέννησή του. Η φυλομετάβαση μπορεί να 
είναι κοινωνική (όνομα, γραμματικό γένος, ένδυση κ.λπ.) ή/ και σω-
ματική (ορμόνες, επέμβαση κ.λπ.). Δεν υπάρχει ένα είδος μετάβασης, 
ούτε μπορεί να χαρακτηριστεί από τρίτους ως ολοκληρωμένη ή μη.



- 4 -

δε δημιουργεί μαζικά πειθήνιους και τελικά ομοιόμορφους ανθρώπους, κα-
θώς ακόμα και τα cis άτομα, στο υποκειμενικό τους βίωμα, αποκλίνουν ως 
έναν βαθμό από τα έμφυλα στερεότυπα (π.χ. μακιγιάζ, στάση σώματος, βρι-
σίδια, επάγγελμα κτλ.). 

Περαιτέρω, το ετεροκανονικό έμφυλο δίπολο, αναπαράγοντας τη γυναικεία 
καταπίεση και προάγοντας την ιεράρχηση λόγω έμφυλων διαφορών, ανα-
δεικνύει την κοινή ρίζα του μισογυνισμού και της τρανσφοβίας (δυο όψεις 
του ίδιου συμπλέγματος σχέσεων κυριαρχίας)  : της πατριαρχίας. Είναι λοι-
πόν σαφές ότι κανένας αγώνας δεν είναι πραγματικά απελευθερωτικός, αν 
δε συμπεριλαμβάνει όλες τις καταπιέσεις που διατρέχουν αυτόν τον κόσμο : 
ταξική, φυλετική, έμφυλη κ.ο.κ.
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Σε τι όμως προσδοκούν αυτοί οι αγώνες; Αυτό μάλλον μένει να το ανακα-
λύψουμε όλα μαζί, βασιζόμενα στο δεδομένο ότι καθένα από εμάς αντιμε-
τωπίζεται ως καταρχήν μοναδικό υποκείμενο, το οποίο ανακαλύπτεται, χω-
ρίς να του αποδίδεται ένας εκ γενετής κατάλογος ιδιαιτεροτήτων. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτό που δε μας κάνει - και για αυτό στηρίζουμε την Ήβη στον 
αγώνα της - είναι η πατριαρχία, που ταυτόχρονα θέλει και τις cis-γυναίκες 
και τα τρανς άτομα υποταγμένα. Διεκδικούμε λοιπόν την αυτοδιάθεσή μας 
και επιδιώκουμε να ενισχύουμε μια διαρκή κατάσταση αμηχανίας στην πα-
τριαρχία. 

Το φύλο μας και η σχέση που έχει το καθένα από εμάς με το σώμα του, δεν 
είναι μια ατομική διαδικασία : είναι ένας διαρκής διάλογος με την κοινωνία. 
Και σε αυτόν τον διάλογο δε μένουμε αμέτοχα, ερχόμαστε σε ρήξη με τις 
κοινωνικές κατασκευές, τα στερεότυπα και τους διαχωρισμούς. Με το σώμα 
μας, με τη θέση μας, με την ίδια μας την ύπαρξη.
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Εφόσον επιθυμούμε να βάλουμε τέλος στις καταπιέσεις, απαιτείται να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες μας και να πάψουμε να προβάλλουμε τις πεποιθήσεις 
μας σχετικά με το φύλο, στα σώματα άλλων ατόμων. Η διεκδίκηση και η 
αναγνώριση της τρανς ταυτότητας δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική υπό-
θεση, αλλά και έναν πολιτικό αγώνα, για να αλλάξουν βαθιά κοινωνικά στε-
ρεότυπα και δομές. 
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Ή Ήβη επέλεξε να μη σκύψει το κεφάλι : όταν την παρενόχλησαν τότε, μίλη-
σε και συνεχίζει να μιλάει μέχρι τώρα, καταγγέλλοντας με μήνυση αυτούς 
που της επιτέθηκαν. 
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Κανένα μόνο στον αγώνα
ενάντια στην τρανσφοβία
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 Αλληλέγγυη στην Ήβη

Αλληλεγγύη στην οικογένεια 
και τις φίλες της Zackie Ο'
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#Letstalkaboutgenderbaby 
 Gem ραδιοφωνική εκπομπή στο Κραχ Gem


