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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

11.10.10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως που μας έδωσαν την ευκαιρία να οργανώσουμε
αυτό το συνέδριο.

Η παρουσία των Αρμενίων στο νησί μας, της αρχαιότερης από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες, χρονολογείται
τουλάχιστον από το έτος 578 μ.Χ. στην Βυζαντινή περίοδο, όταν περίπου 3.500 Αρμένιοι μεταφέρθηκαν
στην Κύπρο ως αιχμάλωτοι από το στρατηγό Μαυρίκιο και ίδρυσαν κάποια χωριά όπως το Αρμενοχώρι,
Αρμίνου, Πατρίκι, Πλατάνι και άλλα.

Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο υπηρέτησαν στην Κύπρο Αρμένιοι στρατηγοί και κυβερνήτες, ενώ το 973
ιδρύθηκε η Αρμενική Επισκοπή στη Λευκωσία. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας οι Αρμένιοι αυξήθηκαν
σημαντικά αφού μεγάλος αριθμός Αρμενίων, μεταξύ άλλων λαών, μετανάστευσαν στην Κύπρο κυρίως από
την Κιλικία. Ιδιαίτερα στενή ήταν η σχέση του Βασιλείου της Κιλικίας με το Βασίλειο της Κύπρου και με το
πέρασμα του χρόνου η Αρμενική ήταν μια από τις επίσημες γλώσσες της μεσαιωνικής Κύπρου.

Όταν το νησί μας κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1570, στρατολογήθηκαν και στάληκαν περίπου
40,000 Αρμένιοι τεχνίτες από τους οποίους πολλοί που επέζησαν παρέμειναν στην Κύπρο.

Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας κατέφυγαν στην Κύπρο αρκετοί Αρμένιοι που επέζησαν από τη φοβερή
Γενοκτονία που διέπραξαν οι Οθωμανοί και οι Νεότουρκοι μεταξύ 1894 και 1923.

Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 το Σύνταγμα της νεοσύστατης Δημοκρατίας αναγνώρισε τους
Αρμένιους, τους Μαρωνίτες και τους Λατίνους ως Θρησκευτικές ομάδες.

Σχετικά με τη νομική πτυχή, σας αναφέρω τα εξής μόνο λίγα, αφού το θέμα θα καλύψουν λεπτομερώς οι
κύριοι ομιλητές. Με βάση το Άρθρο 2, παράγραφος 3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι
Αρμένιοι, οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι αναγνωρίζονται ως «θρησκευτικές ομάδες», οι οποίες με συντριπτική
πλειοψηφία στο δημοψήφισμα της 13ης Νοεμβρίου 1960 επέλεξαν να ανήκουν στην ομόθρησκη
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής και σε συνάρτηση με το Άρθρο 109 του
Συντάγματος, εκπροσωπούνταν από ένα εκλελεγμένο Εκπρόσωπο στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση. Με
το Νόμο 12/1965 η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση  καταργήθηκε και οι τρεις Εκπρόσωποι ενσωματώθηκαν
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

Το γεγονός αυτό ωστόσο, κατέστησε την παρουσία των Εκπροσώπων περισσότερο εικονική παρά
ουσιαστική, αφού ενώ στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση ήταν πλήρη και ενεργά μέλη, στη Βουλή είναι
απλοί παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποβολής προτάσεων νόμου για θέματα που αφορούν τις
ομάδες τους, ενώ κάποιες φορές δεν ζητείται καν η άποψή τους για τα σχετικά θέματα. Εύχομαι στο
σύντομο μέλλον να διευθετηθεί το θέμα αυτό και η συμμετοχή των Εκπροσώπων στη Βουλή να γίνει πιο
ουσιαστική.

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν πάντα σταθερός αρωγός στις θρησκευτικές ομάδες και ήταν μια από τις
πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών, με βάση τον οποίο η Αρμενική αναγνωρίστηκε
ως μειονοτική γλώσσα της Κύπρου το 2002.
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Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά την Κυπριακή Δημοκρατία και το λαό της για
τη στήριξη που προσφέρει στους Αρμενοκύπριους συμπατριώτες του και ευελπιστώ ότι με τη συχνότερη
διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων θα πάψει να υπάρχει η άγνοια που έχουν κάποιοι σχετικά με τη μητρική μας
γλώσσα, τα θρησκευτικά μας πιστεύω και άλλα ζητήματα. Επίσης προσμένω ότι σύντομα θα αναβαθμιστεί το
καθεστώς του Εκπροσώπου και ότι δεν θα μιλάμε πλέον για Θρησκευτικές Ομάδες αλλά για Εθνικές
Μειονότητες.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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