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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

11.10.10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
----------------------------------------------------------------------------------

Σεβασμιότατοι,
Έντιμοι κ. Υπουργοί,

Κύριοι εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων,
Έντιμη κα. Επίτροπε Διοικήσεως,

Εξοχότατοι κ. Πρέσβεις,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Φίλοι και φίλες,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία έχει ως στόχο
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμβίωση των διαφορετικών πολιτισμών της Κύπρου και την
καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως για την ευκαιρία συμμετοχής
των Μειονοτήτων της Κύπρου στο κοινοτικό πρόγραμμα Progress, καθώς επίσης και τους εξαίρετους
ομιλητές, εμπειρογνώμονες σε θέματα μειονοτήτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, για την
τιμή να μοιραστούν τη γνώση και εμπειρία τους. Εύχομαι όπως τα συμπεράσματα τους αξιοποιηθούν από το
κυπριακό κράτος για τη βελτίωση της προστασίας των μειονοτήτων της Κύπρου και την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων τους, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, που φέρνει σε κίνδυνο τη διαχρονική επιβίωση τους στο
νησί.

Οι Μαρωνίτες έχουν έρθει στην Κύπρο στα τέλη του 7ου αιώνα ενώ ακολούθησαν άλλα τρία κύματα
μετανάστευσης τον 9ο, 12ο και 13ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα υπήρχαν 60 Μαρωνίτικα χωριά που αριθμούσαν
σε 50 000 Μαρωνίτες, ιδίως στην οροσειρά Πενταδακτύλου. Αν και η καταδυνάστευση από τα κατά καιρούς
θρησκευτικά τάγματα οδήγησε στην φθορά της Μαρωνιτικής παρουσίας στο νησί, η κοινότητα έχει
συμβάλλει στην πρόοδο της κυπιρακής κοινωνίας και στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής πατρίδας, με την
πλούσια παράδοση, έθιμα, θρησκευτικές ιδιατιερόττηες και ξεχωριστή γλώσσα. Υπήρξε δε διαχρονικά πολύ
φιλική με όλες τις κοινότητες της Κύπρου.

Οι Μαρωνίτες έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας εθνοτικής μειονότητες εφόσον έχουν καταγωγή από άλλη
χώρα, διαφορετική ιστορία, διαφορετική γλώσσα, διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετική θρησκεία και
προπαντός τη θέληση να διατηρήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και οντότητα τους ως μια ξεχωριστή
κοινότητα. Κατ’ επέκταση θεωρούν ότι πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που ορίζονται από τοις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες για την προστασία των μειονοτήτων τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει.
Με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης – Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων
αναγνωρίζει τα δικαιώματα μας και δεσμεύεται όπως λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους.

Ως Εκπρόσωπος της Μαρωνιτικής κοινότητας θεωρώ υποχρέωση μου να παρουσιάσω συνοπτικά τα
προβλήματα και τις ανάγκες της κοινότητας μου, και ειδικά τα τελευταία 36 χρόνια που όλα τα μέλη της
βρίσκονται στην προσφυγιά, μακριά από τα χωριά και τις εστίες τους. Είμαι βέβαιος ότι τα μέλη της
αναμένουν τα σχόλια των ομιλητών αλλά και την τροχιοδρόμηση ενεργειών με στόχο την επίλυση τους.

Η επιστροφή στα χωριά τους, Κορμακίτη, Ασώματο, Αγία Μαρίνα και Καρπάσια, αποτελεί
προτεραιότητα κάθε Μαρωνίτη. Οι Μαρωνίτες, ως αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού λαού,
αγωνιούν, όπως όλοι οι άλλοι, για την πολυετή καθυστέρηση εξεύρεσης λύσης του πολιτικού μας
προβλήματος. Η καθυστέρηση αυτή αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την
αφομοίωση και τη σταδιακή εξαφάνιση της κοινότητας μας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη
στήριξη του κράτους στην προσπάθεια των μελών μας για επανεγκατάσταση στα χωριά μας και τη
δημιουργία κινήτρων έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή σε ένα
δραστηριοποιημένο περιβάλλον. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι μια λύση με ανεπιθύμητες πρόνοιες
για τα χωριά μας θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία της χιλιετούς παρουσίας μας στο νησί και τη
συνεχή προσπάθεια μας για επιβίωση.
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Η εφαρμογή θετικών μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης είναι επίσης αναγκαία για τη διατήρηση της
πολιτιστικής μας ταυτότητας ως μειονότητα. Συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της
νομοθεσίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου Άγιος Μάρωνας με
Διευθυντή και κατά πλειοψηφία Μαρωνίτες εκπαιδευτικούς και τη δυνατότητα συμμετοχής στο
αναλυτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μας μια παιδεία προσαρμοσμένη
στην ιστορία, κουλτούρα και παραδόσεις μας. Επίσης, στη Μέση Εκπαίδευση, όπου δεν έχουμε
γυμνάσια και λύκεια, προσδοκούμε στην οικονομική στήριξη του κράτους στους μαθητές που ανήκουν
στις μειονότητες και επιλέγουν την κοσμική εκπαίδευση που προσφέρουν οι ιδιωτικές σχολές. Η
εφαρμογή θετικών μέτρων δεν στοχεύει στην εξαίρεση μας από τις υποχρεώσεις έναντι του κράτους ή
του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτε αποβλέπει στην απόδοση προνομίων, αλλά αποσκοπεί στη
διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων μας και κατ’ επέκταση στην επιβίωση της κοινότητας μας.
Τούτο δε υποστηρίζει και η Επίτροπος Διοίκησης στην έκθεση της ημερομηνίας 12 Μαίου 2009 αλλά
και το Συμβούλιο της Ευρώπης στην έκθεση του για την Σύμβαση- Πλαίσιο για την προστασία των
εθνικών μειονοτήτων της Κύπρου.

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιβίωση της κοινότητας μας και η κατανόηση από το
κράτος αλλά και γενικά τους συμπατριώτες μας είναι επίσης ένας παράγοντας που ενισχύει τον αγώνα
μας για επιβίωση. Τέτοια μέτρα είναι:
Η στήριξη του κράτους για την ανέγερση Πολιτιστικού κέντρου Μαρωνιτων στη Λευκωσία, αφού η
προσφυγοποίηση της κοινότητας και ο διασκορπισμός των μελών της σε όλες τις πόλεις της Κύπρου
αποτελούν εμπόδια στη διατήρησης των παραδόσεων μας και ιδιαίτερα στη συναναστροφή της
νεολαίας.
Επίσης, η ενεργή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των μειονοτήτων για την προώθηση επίλυσης των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η νομοθεσία για το ρόλο του Εκπροσώπου
των Μειονοτήτων είναι απηρχαιωμένη και χρειάζεται αναθεώρηση και προσαρμογή σε αυτά που η
ευρωπαϊκή κοινωνία θεωρεί ως αυτονόητα.

 

 

 

Αποκτώντας κριτική συνείδηση, ο καθένας ας αναλογιστεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. Οι εξελίξεις στο
κυπριακό πρόβλημα αποτελούν στιγμή αλήθειας για τη χώρα μας και κυρίως για μας τους πολίτες. Απέναντι
στις νέες προκλήσεις οφείλουμε να στηρίξουμε το πάντρεμα της ειρηνικής συμβίωσης με τη διαφύλαξη της
πολυμορφίας των πολιτισμών και την προώθηση του σεβασμού. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να ζούμε μαζί και
να μοιάζουμε, αλλά να μη μοιάζουμε και να ζούμε μαζί με σεβασμό.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Υπουργό Εργασίας κα. Σωτηρούλλα
Χαραλάμπους για τη στήριξη της ίδιας προσωπικά αλλά και του Υπουργείου της στην προσπάθεια
επανεγκατάστασης των Μαρωνιτών στα χωριά τους,  προς την Επίτροπο Διοικήσεως κα. Ηλιάνα Νικολάου
για το συνεχές ενδιαφέρον και τη στήριξη της σε θέματα διοίκησης που έχουν άμεση σχέση με τις
μειονότητες και την επιβίωση τους, στους εξαίρετους ομιλητές και ιδιαίτερα στον αγαπητό φίλο της
κοινότητας, αυθεντία σε θέματα μειονοτήτων, Dr. Patrick Thornberry ο οποίος, παρά το βεβαρημένο του
πρόγραμμα μας έχει κάνει την τιμή να ταξιδέψει από την Αγγλία για να ακούσει τους προβληματισμούς και
τις ανησυχίες μας. Επίσης, ευχαριστίες προς τους βουλευτές, τους λειτουργούς των Ηνωμένων Εθνών και
τους Εξοχότατους Πρεσβευτές οι οποίοι στηρίζουν πάντα την Μαρωνιτική κοινότητα στην προσπάθεια
επίλυσης των ανθρωπιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Εύχομαι καλή επιτυχίας τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ
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