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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ACCEPT - ΛΟΑΤΙ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ
Το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Accept - ΛΟΑΤΙ
Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν και εκλογές για την
ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πρώτη φορά, την θέση Προέδρου
αναλαμβάνει γυναίκα, η Μόνικα Παναγή, ως η 3η Πρόεδρος της οργάνωσης, ενώ την θέση
Αντιπροέδρου αναλαμβάνει η Σάρα Πετρίδου.
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση τίμησαν με το παρόν τους, η Στέλλα Κυριακίδου, Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ, και η Ηλιάνα
Καναρά, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ. Εκ μέρους της Κυβέρνησης παρευρέθηκε ο Κώστας
Γαβριηλίδης, Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας,
Σεβασμού και Αποδοχής της Διαφορετικότητας και πρώην Πρόεδρος της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου.
Κατά τον χαιρετισμό της, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η
κ. Στέλλα Κυριακίδου εξέφρασε στήριξη στο έργο της οργάνωσης και αναφέρθηκε στις εμπειρίες της
κατά την διάρκεια της θητείας της ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) όσον αφορά τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα.
Ο Κώστας Γαβριηλίδης, κατά τον χαιρετισμό του, ανέλυσε τις δράσεις της Κυβέρνησης τον τελευταίο
χρόνο επικεντρώνοντας στην προετοιμασία του προσχεδίου νομοσχεδίου για την Νομική
Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου που αναμένεται να φτάσει στη Βουλή στις αρχές του χρόνου.
Αναφορά έγινε και στην προετοιμασία για την δημιουργία Επιτροπής Προώθησης
Πολυπολιτισμικότητας και Διαφορετικότητας, καλύπτοντας έτσι προεκλογικές δεσμεύσεις της
Κυβέρνησης, μέσω της οποίας θα συσταθεί ειδική επιτροπή για ΛΟΑΤΙ θέματα και θα εκπονηθεί
Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά και στους ΛΟΑΤΙ. Αναφορά έγινε και στην ένταξη της Κύπρου στο
Παγκόσμιο Συνασπισμό Κυβερνήσεων για ΛΟΑΤΙ Δικαιώματα, Equal Rights Coalition, ως το 40ο μέλος
τον περασμένο Αύγουστο.
Στην ομιλία του, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, κ. Νικόλας Τρύφων,
αναφέρθηκε τις δράσεις της οργάνωσης κατά το 2018 με ιδιαίτερη μνεία στο Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας 2018 τον Ιούνιο και το επικείμενο νομοσχέδιο για την Νομική Αναγνώριση της
Ταυτότητας Φύλου, εκφράζοντας την απογοήτευση της οργάνωσης για την καθυστέρηση που
σημειώνεται στην προώθηση στη Βουλή. Υπενθύμισε πως κατά την Πορεία Υπερηφάνειας 2018,
μέσω της Υπουργού Μεταφορών, κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, που εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση,
η ΛΟΑΤΙ κοινότητα εισέπραξε την υπόσχεση πως το νομοσχέδιο θα προωθείτο στη Βουλή αρχές
Φθινοπώρου κάτι που ακόμη δεν έγινε. Εξέφρασε ανησυχία επίσης για σημεία στο προσχέδιο που
είχε τεθεί προς ανοικτή διαβούλευση τον Σεπτέμβριο και ειδικά την έλλειψη αναφορών που να
καλύπτουν τα ίντερσεξ πρόσωπα.
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Εξέφρασε πάντως την ικανοποίηση πως το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνει μέρος σε μια σημαντική
δράση της οργάνωσης, το πρόγραμμα HOMBAT, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
και την Επίτροπο για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπου μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών θα ενημερωθούν για ΛΟΑΤΙ θέματα και τον χειρισμό τους στα σχολεία.
Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση της οργάνωσης για τον διορισμό Συμβούλου του Προέδρου της
Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Σεβασμού και Αποδοχής της Διαφορετικότητας,
αλλά και για τα βήματα που γίνονται για την δημιουργία Επιτροπής Προώθησης
Πολυπολιτισμικότητας και Διαφορετικότητας, και την σύσταση μέσω αυτής, ειδικής επιτροπής για
ΛΟΑΤΙ θέματα.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος της οργάνωσης ανέλυσε επίσης τις δράσεις της Accept κατά την
προεκλογική περίοδο και τις δεσμεύσεις όλων των υποψηφίων προέδρων, παρουσιάζοντας τον
πίνακα με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους είχαν τεθεί και που είχε δοθεί στη δημοσιότητα
τον Ιανουάριο (http://www.acceptcy.org/en/node/9413).
Τέλος, ο κ. Τρύφων, ευχαρίστησε τους εθελοντές και συνεργάτες της οργάνωσης, και κυρίως την
Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
Κύπρο και, ανάμεσα σε άλλες, τις Πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της
Αυστρίας. Ευχαρίστησε επίσης άλλες ΜΚΟ οι οποίες συνεργάστηκαν το τελευταίο χρόνο με την
Accept, όπως η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού
Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια, το Κυπριακό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), την
Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), το CARDET, και τις τουρκοκυπριακές
οργανώσεις Envision Diversity και Queer Cyprus. Ευχαρίστησε επίσης τον ΟΝΕΚ και τα Πανεπιστήμια
Λευκωσίας, Κύπρου και Νεάπολης αλλά και τις ιδιωτικές εταιρίες που είτε με προϊόντα είτε με
οικονομική στήριξη συμβάλουν στο έργο της Accept, κάνοντας ειδική αναφορά στους υποστηρικτές
της φετινής Πορείας Υπερηφάνειας Somersby, Starbucks, Get Fresh, Love FM, Limoncello, Brekkies
και το Παλιό Ξυδάδικο.
Ακολούθησε παρουσίαση των εκδηλώσεων και των δράσεων των Ομάδων της Accept από τον
Κωνσταντίνο Λακκοτρύπη, μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσης, ενώ η Συνέλευση τελείωσε με την ανάδειξη
του νέου 8-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά τις εκλογές και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μόνικα Παναγή
Αντιπρόεδρος: Σάρα Πετρίδου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Λακκοτρύπης
Ταμίας: Αναστασία Αντρέου
Μέλη: Τζον Ζαχαρίας Θεοφάνους, Διομήδης Κουφτερός, Ραφαήλ Πελεγκάρης, Αντριάν Ποσέα
Το νέο Δ.Σ. εξέφρασε την δέσμευση του για συνέχιση του έργου για την εκπλήρωση των στόχων της
οργάνωσης.
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