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Σεβαστό Ιερατείο 

Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας ημερίδα με θέμα «Η 
Συμβολή, τα Δικαιώματα και η Προστασία των 
Μειονοτήτων στην Κυπριακή Κοινωνία». Αρχικά θα 
ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και  το Γραφείο της Επιτρόπου 
Διοικήσεως για την εισήγηση τους να συμμετάσχουμε 
στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Progress . Η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η σωστή γνώση για τα θέματα των 
Μειονοτήτων της Κύπρου μας είναι σημαντικό εργαλείο 
για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων 
των τριών συνταγματικά αναγνωρισμένων μειονοτήτων.  

Σήμερα αγαπητοί φίλοι, θα έχετε την ευκαιρία να 
ακούσετε από τους τρείς καταξιωμένους ομιλητές μας 
(τους οποίους ευχαριστώ)  την σημασία της Προστασίας 
των Δικαιωμάτων, τον Συμβολικό και Καθοριστικό ρόλο 
των Μειονοτήτων στην διαμόρφωση του Συνταγματικού 
Πλαισίου του 1960 της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς 
επίσης και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την 



υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των 
Μειονοτήτων της Κύπρου μας.  

Σημαντικό είναι και το Καλλιτεχνικό κομμάτι της 
ημερίδας μας που μέσα από μια Πολιτιστική Διαδρομή θα  
γνωρίσουμε τις Μειονότητες των Μαρωνιτών, Αρμενίων 
και Λατίνων.  

Ως Εκπρόσωπος των Λατίνων στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων ευελπιστώ όπως η σημερινή μας ημερίδα 
να αποτελέσει αφετηρία για βελτίωση της προστασίας 
των τριών συνταγματικά αναγνωρισμένων μειονοτήτων 
της Κύπρου. 

Στόχος των Εκπροσώπων είναι να εργάζονται για την 
προάσπιση και την προστασία των μειονοτήτων. Για αυτό 
τον λόγο καταθέσαμε εισήγηση για εκσυγχρονισμό της 
νομοθεσίας που διέπει τις τρεις μειονότητες, για 
τροποποίηση του Περί Θρησκευτικών Ομάδων 
(Εκπροσώπησης) Νόμου 58/1970 για καλύτερη 
διεκπεραίωση του ρόλου μας ως Εκπρόσωποι.  

Αγαπητοί φίλοι, η σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία 
χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισμική, η Μαρωνίτες, 
Αρμένιοι και Λατίνοι συνυπάρχουμε και συμμετέχουμε ως 
ενεργά μέλη. Η διατήρηση των χαρακτηριστικών των 
μειονοτήτων εμπλουτίζουν την Κυπριακή Κοινωνία και 
χρειάζεται να υπάρξει διατήρηση και προώθηση τους.   Η 
σημερινή πρωτοβουλία ενισχύει τις προσπάθειας μας για 



ανάδειξη της συμβολής μας με την διατήρηση της 
διαφορετικότητας μας.  

Σας ευχαριστώ   


