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Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως στην Ημερίδα με 
θέμα: «Η Συμβολή, τα Δικαιώματα και η Προστασία  

των Μειονοτήτων στην Κυπριακή Κοινωνία» 
Ξενοδοχείο Cleopatra 11/10/2010 

 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Θεωρώ τιμητική για μένα την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα 

εδώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του Κοινοτικού 

προγράμματος «Progress» και εντάσσεται στην διαφωτιστική 

ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  κατά των 

διακρίσεων. 

 

Η σημασία του αντικειμένου της ημερίδας είναι αυταπόδεικτη. 

Ιδιαίτερα για το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και την Αρχή 

Κατά των Διακρίσεων που είναι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, 

τα θέματα διακρίσεων στο εσωτερικό της δικής μας κοινωνίας 

έχουν μια άλλη βαρύτητα επειδή αφορούν άμεσα όλους εμάς 

και επιβάλλουν μια πιο πραγματιστική αντιμετώπιση. 

  

Η κυπριακή κοινωνία διαθέτει σοβαρές μειονοτικές ομάδες που 

τα δικαιώματα τους και η προάσπισή τους πρέπει να αποτελούν 

πρώτιστη μέριμνα για το Κράτος από πολλές απόψεις και ως 

θέμα υπεράσπισης του συνολικού δικαιώματος της κοινωνίας να 
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εμβαθύνει και να εμπλουτίζει τον πολιτισμό της αλλά και για την 

ισότιμη μεταχείριση και συμμετοχή όλων ανεξαίρετα των 

πολιτών στις κοινωνικές και κρατικές υποθέσεις και 

δραστηριότητες. 

 

Η Αρχή Κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, που 

λειτουργεί στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως από το 2004, 

είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ειδικότερα με θέματα που 

αφορούν τις μειονοτικές ομάδες και θεωρούμε ότι οι εκθέσεις 

που έχουν υποβληθεί και αποτελούν ξεχωριστή συνεισφορά στο 

θέμα που συζητούμε σήμερα, και μπορούν να αποτελέσουν 

ορόσημο για την παραπέρα πορεία.  

 

Υπενθυμίζω την Έκθεση που έχει υποβληθεί για την ισότιμη 

μεταχείριση των πολιτών των μειονοτικών ομάδων Μαρωνιτών, 

Αρμενίων και Λατίνων σε θέματα στρατιωτικής θητείας ακριβώς 

όπως και τα άλλα μέλη της Ελληνικής κοινότητας στην Κύπρο 

στην οποία οι ομάδες αυτές ανήκουν. 

Εξαιρετικά σημαντική είναι κατά τη γνώμη μου και η Έκθεση 

που έχει υποβληθεί σε σχέση με τη στελέχωση και τη 

λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Άγιος Μάρωνας και την 

διδασκαλία της κυπριακής μαρωνίτικης αραβικής γλώσσας όπου 

ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική προστασία των 
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εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της οποιασδήποτε μειονότητας 

προϋποθέτει πέρα από την τυπικά ίση νομική μεταχείριση των 

μελών της με αυτά της πλειονότητας, την αναγνώριση και 

προαγωγή δικαιωμάτων συλλογικού χαρακτήρα και υπό την 

έννοια αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία των 

μειονοτικών δικαιωμάτων χωρίς παράλληλη αναγνώριση της 

συλλογικής τους υπόστασης.  

Στα πλαίσια αυτά έγινε δεκτό ότι η Αρχή της Ισότητας επιτρέπει 

την ειδική μεταχείριση των μελών της μειονότητας σε σχέση με 

τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα για την πληρέστερη 

προστασία τους.  

Η Έκθεση είχε εισηγηθεί την στελέχωση του Σχολείου του Αγ. 

Μάρωνα με Μαρωνίτες δασκάλους και Μαρωνίτη διευθυντή και 

είχε καλέσει το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει ώστε να 

δημιουργηθούν συνθήκες που θα σέβονται τις γλωσσικές  

ιδιαιτερότητες των Μαρωνιτών μαθητών και να παρασχεθούν 

ίσες δυνατότητες εκπαίδευσης σε όλους του μαθητές. 

 

Σε διαφορετικό επίπεδο αλλά πάντα μέσα στα ίδια πλαίσια 

βρίσκεται και η Έκθεση της Αρχής Κατά του Ρατσισμού και των 

Διακρίσεων σε θέμα που είχε θέσει ο κ. Μπενίτο Μαντοβάνη, 

εκπρόσωπος των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη 

δυνητική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου της 
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Δημοκρατίας ατόμων που ανήκουν στη θρησκευτική ομάδα των 

Λατίνων. Η Έκθεση είχε καταλήξει ότι τυχόν εξαίρεση των 

μελών θρησκευτικών ομάδων που ανήκουν στην Ελληνική  

κοινότητα από τη δυνατότητα θέσης υποψηφιότητας για εκλογή 

Προέδρου της Δημοκρατίας είναι νομικά ανεπίτρεπτη και 

συνιστά άνιση μεταχείριση έναντι των προσώπων αυτών και 

των θρησκευτικών τους ομάδων.  

 

Να σας ενημερώσω επίσης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

Έκθεση, για το θέμα της εκπαίδευσης των Μαρωνιτών, 

Αρμενίων και Λατίνων μαθητών και την στήριξη τους στα 

ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης 

 

Παράλληλα υποβάλλεται και Έκθεση γενικότερου βέβαια 

ενδιαφέροντος που αφορά τη διδασκαλία ή την απαλλαγή από 

το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία δημοτικής και μέσης 

εκπαίδευσης. 

 

Υπό τις πιο πάνω περιστάσεις η σημερινή ημερίδα αποκτά ένα  

ειδικότερο βάρος και θεωρώ ότι οι θεματικές της θα 

αποτελέσουν ένα νέο κίνητρο για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και τους τρόπους επίλυσης τους.  
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Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Αρχή Κατά του Ρατσισμού και 

των Διακρίσεων και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

παρακολουθούν με ιδιαίτερη επίταση προσοχής τα προβλήματα 

και τα θέματα των εθνικών ομάδων και προσβλέπουν στην πιο 

άμεση και στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους και τα μέλη 

τους για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. 

 

 

Ηλιάνα Νικολάου 
Επίτροπος Διοικήσεως 
 


