ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17 Νοεμβρίου 2017

H ACCEPT – ΛΟΑΤ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ HΜΕΡΑ MΝΗΜΗΣ ΤΡΑΝΣ ΑΤΟΜΩΝ (TDOR)
Η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο ως η Hμέρα Μνήμης Τρανς ατόμων (TDoR), για
να τιμήσει τα τρανς πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους λόγω τρανσφοβίας μέσα στη χρονιά. Φέτος,
καταγράφηκαν 325 δολοφονίες τρανς ατόμων σε όλο τον κόσμο. Οι συνθήκες και η φρικτή βία των
δολοφονιών τους, καταδεικνύει περίτρανα το μίσος πίσω από τις πράξεις. Ας μας υπενθυμίζουν,
έστω και με οδυνηρό τρόπο, ότι, θα πρέπει, επιτέλους, ο εξτρεμισμός, η μισαλλοδοξία και το μίσος
να καταδικάζονται και να απωθούνται από τις κοινωνίες και τα κράτη.
Η Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου θα τιμήσει την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων με προβολή της ταινίας Boy
Meets Girl (2014) του Eric Schaeffer. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου
2017, στις 21:00, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, ΚΩΔ 07), στη
Λευκωσία. Της προβολής θα προηγηθεί άναμμα κεριών, στο προαύλιο του Πανεπιστημίου, στις
20:30.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΛΟΑΤ+ και Φίλων Πανεπιστημίου
Κύπρου και τον Κινηματογραφικό Όμιλο Πανεπιστημίου Κύπρου-Cine Club UCY και είναι ανοικτή για
το κοινό.
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PRESS RELEASE
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ACCEPT – LGBT TO MARK TRANS DAY OF REMEMBRANCE (TDOR)
November 20th, has been established worldwide as the Trans Day of Remembrance (TDoR), to honour
the trans persons who lost their lives due to transphobia during the year. This year, 325 murders of
trans people were recorded worldwide. The conditions and the terrible ferocity of their murders,
clearly demonstrates the hatred behind the dreadful acts. Let these conditions help us recall, even
painfully, that, extremism, intolerance, and hatred should be condemned and repelled by the society
and the states.
Accept – LGBT Cyprus will commemorate the Trans Day of Remembrance with a screening of the
movie Boy Meets Girl (2014) by Eric Schaeffer. The screening will take place on Monday, November
20, 2017, at 21:00, at the University of Cyprus (Social Facilities Centre, building ΚΩΔ 07) at the main
campus of the University of Cyprus in Nicosia and will be preceded by the lighting of candles in the
courtyard of the University, at 20:30.
The event is held in cooperation with the University of Cyprus’ LGBT Group + Friends and UCY’s Cine
Club and is open to the public.
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