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Μια ακόμα 'πρωτιά' για τους Ο.Α. της Αθήνας:
Ελεύθερα στην Ολυμπιάδα οι τρανσέξουαλ! μετά
από απόφαση της ΔΟΕ
Date : Μαΐου 11, 2006
ΛΩΖΑΝΝΗ: Με μια ιστορική απόφαση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
ενέκρινε τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς της Αθήνας των αθλητών που
έχουν υποβληθεί σε αλλαγή φύλου (τρανσέξουαλ).
Σχόλιο: Αυτό εννοούσαν άραγε όσοι υποστήριζαν ότι η Ελλάδα θα αναβαθμίσει τους
Ολυμπιακούς Αγώνες; Να περιμένουμε αντίδραση της Εκκλησίας ή μάταια; Που
είναι η 'θεραπευτική' συμμετοχή της;

Βάσει της πρότασης που εγκρίθηκε χθες από τη ΔΟΕ, οι αθλητές που έχουν αλλάξει
φύλο θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς αν το νέο τους φύλο
έχει αναγνωριστεί με νομική πράξη και έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστον δύο
ετών από την ορμονοθεραπεία που ακολούθησε την εγχείρηση αλλαγής φύλου.
Η απόφαση καλύπτει άνδρες που έγιναν γυναίκες και το αντίστροφο και ισχύει από
τους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
Η λήψη της απόφασης είχε αναβληθεί το Φεβρουάριο, καθώς η Επιτροπή είχε θελήσει
να μελετήσει περισσότερο τα ιατρικά θέματα που σχετίζονται με μια τέτοια υπόθεση.
Κάποια από τα μέλη της είχαν εκφράσει ανησυχία αναφορικά με το ενδεχόμενο
αθέμιτου συναγωνισμού μεταξύ γυναικών και ανδρών που έγιναν γυναίκες, εξαιτίας
των υψηλότερων επιπέδων τεστοστερόνης των δεύτερων. Οι γιατροί ωστόσο
υποστήριξαν ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης αλλά και η μυϊκή μάζα μειώνονται μετά
την ορμονοθεραπεία και την επέμβαση αλλαγής φύλου.
Η εκπρόσωπος της ΔΟΕ Ζιζέλ Ντέιβις πληροφόρησε ότι η απόφαση καλύπτει όλα τα
αθλήματα.
Ως το 1999 η ΔΟΕ απαιτούσε έλεγχο επιβεβαίωσης φύλου των αθλητών που μετείχαν
στους Ολυμπιακούς, ο έλεγχος όμως καταργήθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Σίδνεϊ.
Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις τρανσέξουαλ ήταν αυτή της Ρένι Ρίτσαρντς, που
γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ρίτσαρντ Ράσκιν, η οποία έπαιζε σε τουρνουά τένις
γυναικών στη δεκαετία του 1970. Το Μάρτιο η Μιάν Μπάγκερ έγινε η πρώτη
τρανσέξουαλ που έπαιξε σε τουρνουά γκολφ ενώ η Μισέλ Ντιμαρέσκ, άλλοτε Μάικλ,
πήρε μέρος σε αγώνα μάουντεν μπάικ στον Καναδά.
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(Πηγή: Ασοσιέιτεντ Πρες - "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 18/05/2004)
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