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Συνέδριο «Tα Δικαιώματα και η  προστασία των Mειονοτήτων»
9.00 π.μ. Εγγραφή Συνέδρων

9.30 π.μ – 9.50 π.μ. Έναρξη Συνεδρίου 
Συντονιστής:  κ. Πέτρος Μάρκου

Χαιρετισμοί: Υπουργός Δικαιοσύνης  και Δημόσιας Τάξεως - κ. Λουκάς Λουκά
Επίτροπος Διοικήσεως- κ. Ηλιάνα Νικολάου
Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών 
- κ. Αντώνης Χ΄Ρούσος
Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων 
- κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν
Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων 
- κ. Μπενίτο Μαντοβάνη

9.50 π.μ. – 10.50 π.μ.
Dr. Patrick Thornberry «Οι Μειονότητες της Κύπρου, Ηνωμένα Έθνη και Ανθρώπινα

Δικαιώματα»
Dr. Anthony Madella «Διεργασίες διαμόρφωσης του Κυπριακού Συνταγματικού

Πλαισίου του 1960 προστασίας των Μικρότερων Θρησκευτικών
Ομάδων: Προσπάθεια ιστορικής ανασκόπησης μέσω ανέκδοτων
πηγών»

Dr. Tim Potier «Κύπρος  και Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων: Αποφεύγοντας τα λάθη των άλλων χωρών»

10.50 π.μ.  – 11.15 π.μ. Διάλειμμα
11.15 π.μ. – 12.15 μ.μ. Συζήτηση

Kαλλιτεχνική Eκδήλωση «Πολιτισμική Διαδρομή με τους Μαρωνίτες,
Αρμένιους και Λατίνους»
Παρουσίαση:  κ. Γαβριέλλα Πετρίδου

3.00 μ.μ.  - 5.00 μ.μ. «
«Γη των Πατέρων μου» Aποσπάσματα από το έργο της Φιλίσας Χατζηχάννα

Εικόνες, Μουσική και Χορός από την Κοινοτική Χορωδία
Μαρωνιτών και τον Πολιτιστικό Όμιλο Ασωμάτου 
Διεύθυνση: Γεωργία Μάρκου

Παραδοσιακοί χοροί Aπό το Συγκρότημα «ΣΙΠΑΝ» του Πανεθνικού Αρμενικού
Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Κύπρου Χαμαζκαϊν
Χορογραφία: Janna Tahmizian

Θεατρική Παράσταση «Το Αλεξίπτωτο» από μαθητές της Σχολής Τέρρα Σάντα
Σκηνοθεσία: Στάθης Πιπερίδης , Σόνια Παπανθίμου 

5.00 μ.μ. – 5.30 μ.μ. Δεξίωση

«Η Συμβολή, τα Δικαιώματα και η Προστασία 
των Μειονοτήτων στην Κυπριακή Κοινωνία»



Εκ μέρους της Αρμενικής Κοινότητας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και το Γραφείο της Επιτρό-
που Διοικήσεως που μας έδωσε την ευκαιρία να οργανώσουμε αυτό το
συνέδριο στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος  PRORGRESS καθώς
και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συνεχή ηθική και οικονομική στήριξη
στην Εκκλησία μας και τη διαφύλαξη της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τους Κύπριους συμπα-
τριώτες μας για την αδελφική αγάπη και στήριξη προς τους Αρμενίους
της Κύπρου.

Ως Εκπρόσωπος των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων χαιρετίζω
την όλη οργάνωση και ευχαριστούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως  και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως για την ευκαιρία
συμμετοχής  μας στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Progress. 
Η σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισμική, η
σημερινή μας ημερίδα με θέμα « Η Συμβολή, τα Δικαιώματα και η Προ-
στασία των Μειονοτήτων» να αποτελέσει την αφετηρία για κοινό προ-
βληματισμό και τη αξιοποίηση των συμπερασμάτων  για  βελτίωση της
προστασίας των συνταγματικά αναγνωρισμένων μειονοτήτων της Κύ-
πρου.

Εκ μέρους της Μαρωνιτικής Κοινότητας Κύπρου επιθυμώ να ευχαριστήσω
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και το Γραφείο της Επι-
τρόπου Διοικήσεως για την ευκαιρία συμμετοχής των Μειονοτήτων της
Κύπρου στο κοινοτικό πρόγραμμα Progress καθώς επίσης και όλους τους
συμμετέχοντες για την άψογη συνεργασία. 
Ευχή μου όπως η συνεργασία αυτή αποτελέσει πρότυπο για την ειρηνική
συμβίωση και συνεργασία όλων των κοινοτήτων του νησιού, με μοναδικό
στόχο την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και την καλλιέργεια του
σεβασμού στη διαφορετικότητα. 
Το συνέδριο αυτό αποτελεί άλλη μια προσπάθεια για τη βελτίωση της
προστασίας των μειονοτήτων της Κύπρου και την κατοχύρωση των δι-
καιωμάτων τους, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που φέρνει σε κίνδυνο
την διαχρονική επιβίωση τους στην Κύπρο. Εύχομαι όπως τα συμπερά-
σματα των εξαίρετων ομιλητών – εμπειρογνωμόνων αξιοποιηθούν από
το Κυπριακό κράτος για να καταστεί δυνατή η διαφύλαξη του πολυπο-
λιτισμικού χαρακτήρα της πατρίδας μας. 

X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›

Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας
των Λατίνων - κ. Μπενίτο Μαντοβάνη

Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας
των Αρμενίων - κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν

Εκπρόσωπος της Θρησκευτικής ομάδας
των Μαρωνιτών - κ. Αντώνης Χ΄Ρούσος



BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ OÌÈÏËÙÒÓ
Δρ. Patrick Thornberry
Ο Δρ. Patrick Thornberry κατέχει τη θέση του Επίτιμου καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη θέση του Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων
(Elimination of Racial Discrimination (CERD) από το 2001 και rapporteur της ίδιας επιτροπής από το
2002 μέχρι το 2008. Πρώην Πρόεδρος του Minority Rights Group International εργάστηκε παράλληλα
σε επιτροπές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει
πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επι-
κεντρώνοντας την έρευνα του στα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων
πληθυσμών και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Σήμερα επικεντρώνει την έρευνα του στην προετοιμασία
νομικού σχολίου για τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), το οποίο θα δη-
μοσιευτεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Oxford University Press) το 2011.

Δρ. Anthony Madella
Μέλος της Λατινικής κοινότητας Κύπρου, ο Δρ. Anthony Madella, περάτωσε τις νομικές του σπουδές
στο Πανεπιστήμιο Aix- Marseille III (Γαλλία) με εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και στο  ναυτικό δίκαιο.
Το 1988  πήρε από  το ίδιο Πανεπιστήμιο το Δίπλωμα του Διδάκτορα  Νομικής - Doctorat en droit (με
Υποτροφία του Συμβουλίου της Ευρώπης). Εργάστηκε ως ερευνητής στην Νομική Σχολή του  Aix-
en- Provence (1985-1990). Το 1990 προσλήφθηκε στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας και σήμερα  κατέχει τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Συνερ-
γάζεται σε μερική βάση, ως επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής με το Πανεπιστήμιο Frederick
(Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών). Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά  άρθρα σε θέματα κυπριακού,
συγκριτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, δικαίου ραδιοφωνίας –τηλεόρασης  και ιστορίας του κυ-
πριακού δικαίου. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνει επίσης τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα  στην
ναυτιλιακή ιστορία της Κύπρου  καθώς και στην ιστορία της Λατινικής κοινότητας.  

Δρ. Tim Potier
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Επικεφαλής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας.
Διδάσκει Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Φιλοσοφία Νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Μεγάλωσε στην πόλη Barnstaple της νοτιοδυτικής Αγγλίας και φοίτησε στο αυτόνομο σχολείο του
West Buckland στο Βόρειο Devon. Αφού σπούδασε Νομική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στον τομέα των Διεθνών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Πανε-
πιστήμιο του  Keele το 1998. Είναι Βοηθός Ερευνητής στο Κολλέγιο του Corpus Christi του Πανεπι-
στήμιου του Cambridge, και ήταν (2007-09) Επισκέπτης Λέκτορας στο αναγνωρισμένου κύρους
Κέντρο Διεθνών Μελετών στο Cambridge. Οι κύριοι τομείς ειδίκευσής του είναι η Επίλυση Διαφορών
(τα δύο βιβλία του είναι επί του θέματος) και η Φιλοσοφία Νομικής. Αυτή την περίοδο γράφει δύο
βιβλία: το ένα για Επίλυση Αδιεξόδων/Μηχανισμούς Αποφυγής και το άλλο για τη νομική θεωρία του
θεολόγου Αγίου Αυγουστίνου. Ο Δρ. Potier είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.



OÈ M·ÚˆÓ›ÙÂ˜

Ιστορική Αναδρομή
Ιστορικοί οι οποίοι μελέτησαν την ιστορία των
Μαρωνιτών της Κύπρου έχουν χωρίσει την Μα-
ρωνιτική άφιξη στο νησί σε τέσσερα κύματα με-
τανάστευσης:
• Η πρώτη άφιξη υπολογίζεται στα τέλη του 7ου
αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυ-
τοκράτορα Ιουστινιανού Β’. Αυτό το κύμα μετα-
νάστευσης προκλήθηκε από την Ισλαμική κα-
τάκτηση και τις συγκρούσεις μεταξύ των Ιακω-
βιτών και των Βυζαντινών, οι οποίοι βιαιοπρα-
γούσαν ενάντια στους Μαρωνίτες.
• Η δεύτερη μαζική μετανάστευση ακολούθησε
την καταστροφή της μονής του Αγίου Μάρωνα
στον Ορόντη ποταμό, γύρω στο 938μ.X. 
• Η τρίτη -και μεγαλύτερη- μετανάστευση έγινε
κατά το 12ο στην εποχή του Guy de Lusignan.
• Το τελευταίο κύμα μετανάστευσης παρατη-
ρείται στα τέλη του 13ου αιώνα με την υπερά-
σπιση από τους Σταυροφόρους της Τρίπολης
και των Αγίων Τόπων.
Διαθέσιμα ιστορικά έγγραφα επιβεβαιώνουν

ότι υπήρχαν τον 12ο αιώνα 60 Μαρωνίτικα χω-
ριά που αριθμούσαν σε 50 000, ιδίως στην ορο-
σειρά Πενταδακτύλου. Ωστόσο η καταδυνά-
στευση από τα κατά καιρούς θρησκευτικά τάγ-
ματα οδήγησε στην φθορά της Μαρωνιτικής
παρουσίας στο νησί. Ιστορικά έγγραφα αποδει-
κνύουν ότι ανάμεσα στο 1224μ.Χ. και το
1571μ.Χ. ο αριθμός των Μαρωνίτικων χωριών
μειώθηκε σε 33, ενώ με την πρώτη απογραφή
που διεξήχθη από τη νεοϊδρυθείσα Κυπριακή
Δημοκρατία το 1960 οι Μαρωνίτες ήταν κατά
προσέγγιση 2.752, κυρίως στα τέσσερα εναπο-
μείναντα χωριά του Κορμακίτη, του Ασωμάτου,
της Καρπάσιας και της Αγίας Μαρίνας. 

Η Μαρωνιτική κοινότητα σήμερα
Σήμερα, η κοινότητα των Μαρωνιτών αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του Κυπριακού λαού αλλά
την ίδια στιγμή συνεχίζει να υπάρχει ως ξεχωριστή
οντότητα. 
Με την εισβολή του 1974 η Μαρωνιτική κοινό-
τητα δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Το 80% των Μα-

H κοινότητα των Μαρωνιτών αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χριστιανική
κοινότητα της Κύπρου και αριθμεί γύρω στους 6.000 Μαρωνίτες.



ÙË˜ K‡ÚÔ˘
ρωνιτών προσφυγοποιήθηκε ενώ οι υπόλοιποι
έμειναν εγκλωβισμένοι. Το 1975 υπήρχαν 979
εγκλωβισμένοι Μαρωνίτες. Σήμερα, στον Κορ-
μακίτη υπάρχουν 120 ηλικιωμένοι εγκλωβισμέ-
νοι, στην Καρπάσια 11 εγκλωβισμένοι και στον
Ασώματο μόνο 2 ογδοντάχρονες γριές. Η πρό-
σβαση στον Ασώματο είναι δύσκολη γιατί το χω-
ριό αποτελεί στρατιωτική βάση και οι κάτοικοι
έχουν το δικαίωμα να το επισκέπτονται μόνο την
Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
Το Μαρωνίτικο χωριό Αγία Μαρίνα αποτελεί επί-
σης στρατιωτική βάση και είναι αδύνατη η πα-
ρουσία των κατοίκων στο χωριό. Τούρκοι στρα-
τιωτικοί μένουν επίσης σε αρκετές κατοικίες στο
χωριό Καρπάσια. Για τους Μαρωνίτες, τα χωριά
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την θρησκεία και
την παράδοση τους. Γι’ αυτό και παρατηρείται
μαζική προσέλευση τους στα χωριά, ιδιαίτερα
στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, αφού ορι-
σμένα έθιμα, κυρίως θρησκευτικά, αναβιώνουν
μόνο στα χωριά τους. Συνεπώς, η επιστροφή
των Μαρωνιτών στα χωριά τους αποτελεί ακρο-
γωνιαίο λίθο για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής
τους ταυτότητας και προτεραιότητα της πολιτι-
κής που ακολουθεί η κοινότητα.

Αν και οι Μαρωνίτες μορφώνονται σε ελληνικά
σχολεία και μιλούν με ευχέρεια τα ελληνικά, έχουν
τη δική τους γλώσσα, εφαρμόζουν τη δική τους
Μαρωνιτική και Καθολική λατρεία, χρησιμοποιούν
την αραμαϊκή γλώσσα στη λειτουργία τους και
έχουν τα δικά τους έθιμα και παραδόσεις. Οι Μα-
ρωνίτες έχουν τη δική τους ιερή τέχνη, τις εικόνες
τους, την αρχιτεκτονική τους, την μουσική τους
και την ιστορία τους. Η κοινότητα έχει οργανωθεί
για τη διατήρηση της πολιτιστικής της ταυτότητας
με διάφορους τρόπους: τη δημιουργία του δημο-
τικού σχολείου «Άγιος Μάρωνας» και των εθνικών
σχολείων «Αγία Μαρία» και «Τέρρα Σάντα», τη δη-
μιουργία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Μαρωνιτών,
τη δημιουργία της Στέγης Ευγηρίας Άγιος Αντώ-
νιος, τη δημιουργία πολιτιστικών ομίλων και αθλη-
τικών σωματείων, τη διοργάνωση κατασκηνώσε-
ων, την έκδοση μηνιαίας κοινοτικής εφημερίδας,
τη δημιουργία ιστοσελίδων, τη λειτουργία προ-
σκοπικού σώματος, τη συνεργασία με διακεκρι-
μένους ακαδημαϊκούς για την αναβίωση της Κυ-
πριακής Μαρωνιτικής  Αραβικής γλώσσας, τη
διοργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποί-
ηση του κοινού, τη δημιουργία εκκλησιών και την

προώθηση πολιτιστικού και αθλητικού κέντρου.
Κύριος στόχος η επιβίωση της κοινότητας στην
προσφυγιά μέχρι την επιστροφή στα χωριά της.

Aσώματος

Καρπάσια

Αγία Μαρίνα



OÈ AÚÌ¤ÓÈÔÈ

Στη συνέχεια, περισσότεροι Αρμένιοι κατέφθασαν
για πολιτικούς, εμπορικούς και στρατιωτικούς λό-
γους. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο στην Κύ-
προ υπηρέτησαν Αρμένιοι στρατηγοί και κυβερ-
νήτες, ενώ το 973 ιδρύθηκε η Αρμενική Επισκοπή
στη Λευκωσία.
Μετά την αγορά της Κύπρου από τον Γκυ ντε Λου-
ζινιάν το 1192, έλαβε χώρα μια μαζική μετανά-
στευση Αρμενίων και άλλων λαών. Λόγω της γειτ-
νίασης τους, των εμπορικών τους δεσμών και μιας
σειράς βασιλικών και αριστοκρατικών γάμων, τα
Βασίλεια της Κύπρου και της Κιλικίας αλληλοσυν-
δέθηκαν αναπόσπαστα με το πέρασμα του χρό-
νου και η Αρμενική ήταν μία από τις επίσημες
γλώσσες της μεσαιωνικής Κύπρου. Κατά τη Φραγ-
κοκρατία και την Ενετοκρατία (1192-1489 και
1489-1570) Αρμένιοι της Κιλικίας αναζήτησαν κα-
ταφύγιο στην Κύπρο λόγω των μουσουλμανικών

επιθέσεων.
Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθω-
μανούς (1570-1571), αυξήθηκε σημαντικά ο αριθ-
μός των Αρμενίων στη Λευκωσία, ενώ μέσω του
θεσμού των μιλλέτ η Αρμενική Μητρόπολη ανα-
γνωρίστηκε ως Εθναρχία. Προικισμένοι με το δαι-
μόνιο της εργατικότητας, οι Αρμένιοι εξασκούσαν
επικερδή επαγγέλματα. Ωστόσο, ο αριθμός των
Αρμενίων μειώθηκε δραματικά λόγω της δυσβά-
στακτης φορολογίας και της σκληρότητας της
Οθωμανικής διοίκησης, εξαναγκάζοντας πολλούς
Αρμένιους και άλλους Χριστιανούς να γίνουν Λι-
νοβάμβακοι (Κρυπτοχριστιανοί) ή να ασπαστούν
το Ισλάμ. Κατά την περίοδο του Τανζιμάτ (1839-
1876) παρατηρήθηκαν κάποιες βελτιώσεις, όπως
η συμμετοχή του Αρμένιου Επισκόπου στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο (Idare Meclis) και η εργοδότηση
Αρμενίων στη δημόσια υπηρεσία.

Η πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία Αρμενίων στην Κύπρο ανάγεται 
στο 578 μ.Χ.: ο στρατηγός Μαυρίκιος ο Καππαδόκης μετέφερε 3.500

Αρμένιους από την Αρζανήνη, που ίδρυσαν στρατιωτικές αποικίες
(Αρμενοχώρι, Αρμίνου, Κορνόκηπος, Πατρίκι, Πλατάνι, Σπαθαρικό και ίσως

το Μούσερε) και υπηρέτησαν ως μισθοφόροι στρατιώτες και ακρίτες.
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Η άφιξη των Βρετανών τον Ιούλιο του 1878 και η
προοδευτική τους διοίκηση ενδυνάμωσαν τη μι-
κρή αλλά ευημερούσα Αρμενική κοινότητα, ενώ
αρκετοί Αρμένιοι κατέφθασαν για να εργαστούν
ως διερμηνείς για τη βρετανική διοίκηση. Ο αριθ-
μός των Αρμενίων στην Κύπρο αυξήθηκε σημαν-
τικά ως επακόλουθο των μαζικών απελάσεων,
των τρομερών σφαγών και της Γενοκτονίας που
διέπραξαν οι Οθωμανοί και οι Νεότουρκοι (1894-
1896, 1909 και 1915-1923), όταν η Κύπρος άνοιξε
απλόχερα την αγκαλιά της για να καλωσορίσει
πάνω από 10.000 πρόσφυγες, που κατέφθασαν
απ’ όλα της τα λιμάνια, άλλοι κατά τύχη μερικοί
από πρόθεση. Περίπου 1.500 απ’ αυτούς παρέ-
μειναν στο νησί μας, φέρνοντας νέα πνοή στην
παλιά κοινότητα και καθιερώθηκαν ως άνθρωποι
των γραμμάτων και των τεχνών, ικανοί επιχειρη-
ματίες και έμποροι, αξεπέραστοι τεχνίτες, πρω-
τοπόροι επαγγελματίες κτλ.

Με την Ανεξαρτησία της Κύπρου στις 16 Αυγού-
στου 1960, το Σύνταγμα αναγνώρισε τους Αρμέ-
νιους, Μαρωνίτες και Λατίνους ως θρησκευτικές
ομάδες, που με δημοψήφισμα επέλεξαν να ανή-
κουν στην ομόθρησκη ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα. Κατά τις διακοινοτικές ταραχές (1963-1964),
εξτρεμιστές Τουρκοκύπριοι εκδίωξαν τους Αρ-
μενοκύπριους από τη συνοικία τους στην περι-
τειχισμένη Λευκωσία, όπου βρίσκονταν η Μη-
τρόπολη, η εκκλησία, το σχολείο και το μνημείο
της Γενοκτονίας· καταλήφθηκε, επίσης, η εκκλησία
του Καντσβώρ στην περιτειχισμένη Αμμόχωστο.
Ως αποτέλεσμα, αρκετοί Αρμένιοι έφυγαν για τη
Σοβιετική Αρμενία, τη Μεγάλη Βρετανία και αλ-
λού. Μετά την άνομη και βάρβαρη τουρκική ει-
σβολή του 1974, Αρμενοκύπριοι από την Αμμό-
χωστο, Λευκωσία και Κερύνεια προσφυγοποι-
ήθηκαν, ενώ το περίφημο Αρμενομονάστηρο στη
Χαλεύκα καταλήφθηκε. Στις 24 Απριλίου 1975 η
Κύπρος έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα (και η
δεύτερη παγκοσμίως) που αναγνώρισε την Αρ-
μενική Γενοκτονία.

Με τη βοήθεια και στήριξη της κυπριακής κυβέρ-
νησης, οι Αρμενοκύπριοι κατάφεραν να ευημε-
ρήσουν στην Κύπρο, διατηρώντας τη θρησκεία,
την εκπαίδευση, την κουλτούρα και τη γλώσσα
τους (από το 2002 μειονοτική γλώσσα). Τα τελευ-
ταία 30-35 χρόνια, Αρμένιοι από Αρμενία, Γεωργία,
Ιράν, Λίβανο, Ρωσσία και Συρία έχουν εγκαταστα-

θεί εδώ, ως πολιτικοί και οικονομικοί μετανάστες.
Αριθμούν περίπου 3.500 άτομα, που ζουν κυρίως
στις αστικές περιοχές και αντιπροσωπεύονται
από έναν εκλελεγμένο Εκπρόσωπο στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Σήμερα λειτουργούν οι Αρ-
μενικές εκκλησίες της Παναγίας (Λευκωσία), του
Αγίου Στεφάνου (Λάρνακα) και του Αγίου Γεωρ-
γίου (Λεμεσός), τα τρία Δημοτικά Σχολεία Ναρέκ
(Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός) και το Γυμνάσιο
Ναρέκ, που ιδρύθηκε με το κλείσιμο το 2005 του
περίφημου Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκο-
νιάν. Οι Αρμένιοι της Κύπρου διαθέτουν τους δι-
κούς τους συλλόγους και ιδρύματα, αθλητικές
ομάδες, μνημεία, ραδιοφωνικό πρόγραμμα, εφη-
μερίδες και ιστοσελίδες, ταυτόχρονα συμβάλλον-
τας τα μέγιστα στην πολυπολιτισμικότητα της κοι-
νής μας πατρίδας και αποτελώντας αναπόσπαστο
κομμάτι του μωσαϊκού που ονομάζεται κυπριακός
πολιτισμός.
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Σύντομη Iστορική Aναδρομή
Η παρουσία  των πρώτων Λατίνων στην Κύπρο
χρονολογείται από το 1191 μ.Χ. με την άφιξη του
Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου κατά την 3η Σταυ-
ροφορία.  Τον Ριχάρδο διαδέχθηκαν οι Ναΐτες το
1092 μ.Χ. Μετά από ένα χρόνο ο Ριχάρδος επέ-
στρεψε και ξαναπήρε την Κύπρο την οποία πα-
ρέδωσε στους Λουζινιανούς. Οι Λουζινιανοί έγι-
ναν Βασιλείς της Κύπρου και κυβέρνησαν για 300
χρόνια. Αργότερα τους διαδέχθηκαν οι Ενετοί για
80 χρόνια περίπου και  στην συνέχεια η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία κατέκτησε το νησί και το κυ-
βέρνησε για 400 χρόνια. Το 1878 οι Άγγλοι πήραν
το την Κύπρο μέχρι το 1960 που ανακηρύχτηκε
η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Προσφορά της Θρησκευτικής Oμάδας 
των Λατίνων
ΠΑΙΔΕΙΑ:Το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα στην Λευκω-
σία είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
Κύπρο. Ιδρύθηκε από Φραγκισκανούς μοναχούς

το 1646, με στόχο την καλλιέργεια της αρετής και
της επιμέλειας.  Στην σχολή φοιτούν παιδιά στο
νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο μέχρι τρίτη λυ-
κείου ασχέτως εθνικής και θρησκευτικής προ-
έλευσης Στην σχολή βρίσκεται και το μικρό πα-
ρεκκλήσι του Απ. Βαρνάβα. Η Σχολή Αγίας Μα-
ρίας στην Λεμεσό ιδρύθηκε το 1922 από την
αδελφότητα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού και είναι
Τάγμα Φραγκισκανών Αδελφών. Αρχίζοντας από
δύο νηπιαγωγεία (αγγλόφωνο, ελληνόφωνο) ως
την 7η προσφέρει συνολική μέση εκπαίδευση με
ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσ-
σών. Στην σχολή φοιτούν παιδιά  ασχέτως θρη-
σκευτικής και  εθνικής προέλευσης. Στην σχολή
υπάρχει και το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίας. Στο
Μέσα Χωριό στην Πάφο λειτουργεί με την βοή-
θεια της εκκλησίας το νηπιαγωγείο La souris verte
όπου φοιτούν παιδιά όλων των εθνικοτήτων.

ΙΑΤΡΙΚΗ: Το 1844 οι αδελφές του Τάγματος του
Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως λειτούργησαν

Οι Λατίνοι είναι Ρωμαιοκαθολικοί, με καταγωγή από χώρες 
Λατινικής κουλτούρας.
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το πρώτο νοσοκομείο στην Λάρνακα μαζί με τον
γιατρό Joseph-Irenee Foblant  περιέθαλψαν
ασθενείς κατά την περίοδο τύφου. Μια από τις
καλόγριες απεβίωσε από αυτή την ασθένεια. Η
πόλη της Λάρνακας ανέγειρε μνημείο εις μνήμη
της καλόγριας. Στην συνέχεια υπήρξαν αρκετοί
γιατροί που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην
Κύπρο, όπως ο γνωστός γιατρός Δρ. Α. Φράνσις
που διετέλεσε Δήμαρχος της Λάρνακας και Πρό-
εδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρνακας. 

ΤΕΧΝΕΣ: Η Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων
έχει καταξιωμένους ζωγράφους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Πλούσια η  προσφορά της Θρη-
σκευτικής Ομάδας των Λατίνων. Πύλη Πάφου,
Καστελλιώτισα, Ενετικά Τείχη, Πύλη Αμμοχώστου,
Καθεδρικός Ναός Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία.
Στην Λάρνακα το Φρούριο της πόλης, στη Λεμε-
σό το Μεσαιωνικό Κάστρο, το Κολόσσι. Στην Πά-
φο το μικρό Κάστρο, στην Αγία Νάπα το Μεσαι-
ωνικό Μοναστήρι. Στην Αμμόχωστο  ο  Καθεδρι-
κός Ναός του Αγίου Νικολάου, ο Πύργος του
Οθέλλου, το Κάστρο της Καντάρας, το Κάστρο
της Κερύνειας και το Πέλλαπαϊς είναι μερικά δείγ-
ματα  της πολιτιστικής μας  κληρονομιάς. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ: Η Θρησκευτική Ομάδα των Λατί-
νων έχει εκκλησίες σε όλες τις πόλεις. Η Εκκλησία
του Τιμίου Σταυρού παρά την Πύλη Πάφου και
Παρεκκλήσι στο Κολλέγιο Τέρρα Σάντα. Στην
Λάρνακα η Παναγία των Χαρίτων και η Μονή
του Αγίου Ιωσήφ. Στην Λεμεσό η Εκκλησία της
Αγίας Αικατερίνης και στην Πάφο έχουν παρα-
χωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου τρείς
εκκλησίες για τις Θρησκευτικές τελετές των Λα-
τίνων δύο  στην Πάφο και μία στην πόλη της Χρυ-
σοχούς. 

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝ-
ΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Στην Λευκωσία η Εκ-
κλησία έχει δημιουργήσει το Κέντρο Αγίου Ιω-
σήφ για την προστασία των ξένων εργαζομένων
παρέχοντας  χώρους συγκέντρωσης για την διε-
ξαγωγή των δραστηριοτήτων τους σε προστα-
τευμένο περιβάλλον. Επίσης έχει δημιουργηθεί
και η Φιλανθρωπική Οργάνωση Αγίου Αντω-
νίου όπου επιτελεί κοινωνικό έργο. Στην Λεμεσό
η Εκκλησία έχει δημιουργήσει το Καταφύγιο
Αγίου Φραγκίσκου για τους ξένους εργαζομέ-

νους καθώς επίσης και την Φιλανθρωπική Ορ-
γάνωση Αγίας Αικατερίνης.

Eπίσκεψη Πάπα Bενέδικτου 16ου 
στην Kύπρο
Η Αυτού Αγιότητα ο Πάπας Βενεδικτός 16ος επι-
σκέφθηκε την Κύπρο στις 04-06 Ιουνίου 2010 κα-
τόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Χρυσόστομου Β’.  Κατά την παραμονή του επι-
σκέφθηκε την Στύλη Αγίου Παύλου στην Πάφο
και το Προεδρικό, την Αρχιεπισκοπή, την Εκκλη-
σία της Λατινικής Κοινότητας Τιμίου Σταυρού,
την Σχολή Αγίου Μάρωνα και την Εκκλησία Μα-
ρωνιτών όπου συναθροίστηκαν Λατίνοι και Μα-
ρωνίτες.
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