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Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να απευθύνω 
χαιρετισμό στη σημερινή ημερίδα. Η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης του 
Γραφείου της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε συνεργασία με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των τριών θρησκευτικών 
ομάδων, για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διακρίσεων. Μιας δράσης που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το κοινοτικό πρόγραμμα “Progress” για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη, που σκοπό έχει να καταπολεμήσει τις διακρίσεις και να προβάλει τα οφέλη της διαφορετικότητας τόσο για τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσο και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για το δικαίωμά τους να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και να απολαμβάνουν μια ζωή χωρίς διακρίσεις - 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού.  
 
Με την ευκαιρία αυτή και υπό την ιδιότητα του πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας 
Τάξεως ως του «εθνικού σημείου επαφής» για την παρακολούθηση και απορρόφηση κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο του 
εν λόγω προγράμματος, θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την πραγματοποίηση 
αυτής της ημερίδας και την πρωτοβουλία τους να απορροφήσουν κοινοτικούς πόρους και να υλοποιήσουν δράσεις που 
συμβάλλουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η εξάλειψη των 
διακρίσεων.  
 
Στην Κύπρο έχουμε ισχυρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την προστασία των τριών θρησκευτικών 
ομάδων. Είναι σε όλους μας γνωστό ότι, με βάση το Σύνταγμα του 1960, οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι 
αναγνωρίστηκαν ως θρησκευτικές ομάδες. Μετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, οι τρεις αυτές θρησκευτικές 
ομάδες επέλεξαν δια της ψήφου τους, με συντριπτική πλειοψηφία, να αποτελούν ομάδες εντός της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας. Τους παρασχέθηκαν μια σειρά από συνταγματικά και νομικά δικαιώματα και είχαν έναν εκλελεγμένο 
εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση. Το 1965, με την κατάργηση της Κοινοτικής 
Συνέλευσης, η έδρα του εκπροσώπου μεταφέρθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο. 
Οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι, ως Κύπριοι πολίτες, απολαύουν τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους πολίτες, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Ιδιαίτερα, σ’ ό,τι αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, αξιοσημείωτο αποτελεί δε το γεγονός ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων προέρχεται 
από τη θρησκευτική ομάδα των Αρμενίων.  
 
Στο διεθνές επίπεδο, η Κύπρος έχει προσχωρήσει εδώ και χρόνια, σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις που 
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τιμά τις πρόνοιές τους στο μέγιστο βαθμό. 
 
Από το 2004, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τα μέλη των θρησκευτικών ομάδων προστατεύονται επίσης και από 
ισχυρή εσωτερική νομοθεσία που ενσωμάτωσε ευρωπαϊκές οδηγίες κατά των διακρίσεων.  
 
Μετά από πολλούς αιώνες, οι θρησκευτικές ομάδες εξακολουθούν να υπάρχουν έχοντας καταφέρει να βρουν μια χρυσή 
τομή μεταξύ της διατήρησης της γλώσσας, του θρησκεύματος, των παραδόσεων, του πολιτισμού και της ιδιαιτερότητάς 
τους, παραμένοντας παράλληλα ενσωματωμένες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Κύπρου και οραματιζόμενες ένα 
κοινό μέλλον, απαλλαγμένο από την παράνομη τουρκική κατοχή και απειλή. 
 
Αποτελώντας ένα ενεργό στοιχείο της ελληνοκυπριακής κοινότητας, πρόσφεραν και προσφέρουν τα μέγιστα και 
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συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση και πνευματική καλλιέργεια και άνθιση του τόπου μας διαχρονικά. Οι ζυμώσεις 
αυτές προάγουν την πολυπολιτισμικότητα και την κατανόηση της κουλτούρας λαών και εθνικοτήτων με διαφορετικές 
πολιτισμικές καταβολές. 
 
Από την άλλη πλευρά, πάγια πολιτική της Κυβέρνησης είναι η στήριξη των θρησκευτικών ομάδων, ώστε να διατηρήσουν 
τα ήθη και τα έθιμά τους, τις παραδόσεις και τη θρησκεία τους. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη δημιουργία εκείνων των 
συνθηκών που είναι απαραίτητες για τους Μαρωνίτες, τους Αρμένιους και τους Λατίνους να διατηρήσουν και να 
αναπτύξουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους. 
 
Εκδηλώσεις όπως η σημερινή, τις οποίες το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως, αλλά και η κυπριακή πολιτεία 
γενικότερα στηρίζει και ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο, συμβάλλουν τόσο στη διατήρηση όσο και στην προβολή της 
πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς των τριών θρησκευτικών ομάδων και συμβάλλουν, ταυτόχρονα, στην 
προαγωγή της πολιτιστικής κίνησης στον τόπο μας. ∆εν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν την 
ευκαιρία στους Κύπριους πολίτες να συσφίγξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν, 
ταυτόχρονα, την πλούσια πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά του καθενός. 
 
Εκφράζω και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια στους αντιπροσώπους των τριών θρησκευτικών ομάδων για την 
πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν αυτή την ξεχωριστή ημερίδα, στην οποία έχω την τιμή να παρευρίσκομαι. Το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως θα είναι πάντοτε αρωγός σε τέτοιες ουσιαστικές και σημαντικές 
διοργανώσεις.  
 
Με το χαιρετισμό αυτό δεν θα επιχειρήσω οποιαδήποτε αναφορά σε πτυχές γύρω από τα θέματα που θα απασχολήσουν 
το σημερινό συνέδριο. Απλά, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως αναμένει όπως τα συμπεράσματα και τα 
αποτελέσματα του συνεδρίου αυτού να γνωστοποιούνται ευρέως στο κοινό και να αξιοποιούνται κατάλληλα. 
 
Με τις σκέψεις αυτές, απευθύνω σε όλους εγκάρδιο χαιρετισμό και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και 
στην όλη διοργάνωση της καλλιτεχνικής εκδήλωσης. 

 

 
Εκτύπωση
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