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Με αποκορύφωμα το πρόσφατο σοβινιστικό παραλήρημα για το γιορτασμό της ‘Ενωσης 

στα σχολεία, ελέω της τροπολογίας των νέο-Ναζί του ΕΛΑΜ, με την άκριτη συμπόρευση 

του άθλιου συνονθυλεύματος των μικρών κομμάτων και την επαίσχυντη συνεπικουρία 

της αποχής του κυβερνώντος κόμματος, η επικρατούσα εθνικιστική αφήγηση καθορίζει 

και διαμορφώνει τη συλλογική κοινωνική αντίληψη για τις μειονότητες  και άλλες νέες 

κοινότητες, όπως οι μεταναστευτικές, και, κατ’ επέκταση, για τα δικαιώματα και τη θέση 

τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Εκπηγάζοντας  από το Σύνταγμα του 1960, το οποίο δημιούργησε ένα κράτος στη βάση 

μιας δικοινοτικής δομής θεσμών και εξουσιών, οι δύο κυρίαρχες κοινότητες, η 

Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή, αναγνωρίζονται ως οι μόνες συστατικές 

κοινότητες της Κύπρου. Με τον αποκλεισμό των «άλλων» και «διαφορετικών», 

αυθαίρετα και συστημικά, το Σύνταγμα αποκλείει και περιθωριοποιεί τις 

μειονότητες  των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων και τις καθορίζει απλά ως 

«θρησκευτικές ομάδες». Με αυτή την ταξινόμηση, παρακάμπτονται η γλώσσα, ο 

πολιτισμός, οι παραδόσεις, οι εθνικές ή άλλες καταβολές  που συνθέτουν την εθνική 

ή/και πολιτιστική τους ταυτότητα και στη βάση των οποίων αυτό-προσδιορίζονται ως 

μειονότητες. Η επινόηση του «ανήκειν», η αναγκαστική δηλαδή επιλογή  του να 

«ανήκουν» στη μια ή την άλλη από τις δυο κυρίαρχες κοινότητες, όχι μόνο διασφάλισε 

τον αποκλεισμό των  μειονοτήτων από κάθε θεσμική δομή και εξουσία αλλά ουσιαστικά 

και την ενεργή αναγνώριση και σεβασμό της ετερότητας και των δικαιωμάτων τους. 

Προσθέτοντας προσβολή στο πλήγμα, η «παραχώρηση» του δικαιώματος 

αντιπροσώπευσης των τριών μειονοτήτων στη Βουλή περιορίστηκε στην απλή παρουσία 

τους, χωρίς ούτε το δικαίωμα ψήφου αλλά ούτε και του λόγου. Πρόσθετα, η Βουλή και η 

υπόλοιπη πολιτεία παραβιάζουν συστηματικά τη συνταγματική υποχρέωση  για 

διαβουλεύσεις με τις μειονότητες πριν τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που 

τις  αφορούν. 

Η αυθαιρεσία των δύο κυρίαρχων κοινοτήτων είναι ακόμη πιο απόλυτη στην περίπτωση 

της μειονότητας των Ρόμα, η οποία αποκλείστηκε εντελώς από τη διαδικασία του 

«ανήκειν» επειδή θεωρήθηκε ετσιθελικά ότι «ανήκε» στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, 

κυρίως λόγω θρησκείας και αψηφώντας το γεγονός ότι ανάμεσα σ’ αυτή την κοινότητα 

υπάρχουν και χριστιανοί Ρόμα. 



Έτσι, από την αρχή της δημιουργίας του νέου ανεξάρτητου κράτους, που σήμανε την 

απελευθέρωση από τον αποικιοκρατικό ζυγό και την άσκηση των ύψιστων πολιτικών 

δικαιωμάτων της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού των Τουρκοκυπρίων και των 

Ελληνοκυπρίων, αποκλείστηκαν  και απαλείφθηκαν από το χάρτη οι άλλες 

«διαφορετικές» κοινότητες και τα δικά τους δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού και 

διατήρησης της ταυτότητάς τους. 

Στο σημείο αυτό ενδείκνυται να αναφερθούμε στις μειονότητες και τα δικαιώματα τους, 

όπως εκλαμβάνονται και προστατεύονται από διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις, 

διακηρύξεις και άλλα εργαλεία. Σ’ αυτά  περιλαμβάνονται πολλά άρθρα σε Συμβάσεις των 

ΗΕ, όπως η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων,  το 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και άλλα. Όμως, το μοναδικό έγγραφο των ΗΕ που αναφέρεται στις 

μειονότητες είναι η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές ή 

Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες, η οποία όμως δεν έχει καμιά νομική 

ισχύ. Από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωσης, τέτοια εργαλεία περιλαμβάνουν τον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη για Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Οδηγίες και άλλες 

νομοθεσίες για την απαγόρευση των διακρίσεων στη βάση φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, κ.ά. 

Η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, που τέθηκε σε εφαρμογή το Φεβρουάριο του 1998, αποτελεί το πιο περιεκτικό 

νομικό εργαλείο για την προώθηση πλήρους και ουσιαστικής ισότητας των εθνικών 

μειονοτήτων, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αναγνώριση, το 

σεβασμό και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, περιλαμβανόμενης της 

γλωσσικής και θρησκευτικής ελευθερίας, της εκπαίδευσης, της διασυνοριακής 

μετακίνησης, της συμμετοχής στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή και του 

δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι. Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση έχει υπογραφεί και 

επικυρωθεί από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών του Συμβουλίου, εκτός 

από 4 χώρες, μεταξύ άλλων και την Τουρκία, ενώ άλλες  4 χώρες μεταξύ τους και η 

Ελλάδα, την έχουν υπογράψει αλλά δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει. 

Κεντρικό στοιχείο της Σύμβασης είναι η απαγόρευση των διακρίσεων και η υποχρέωση 

των μελών κρατών για καταπολέμηση αυτών των διακρίσεων, ιδιαίτερα εναντίον των πιο 

ευάλωτων ανάμεσά τους, όπως επίσης και η ένταξη των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, λόγω μη ομοφωνίας των κρατών μελών, η 

Σύμβαση-Πλαίσιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο ορισμό του όρου «εθνική 

μειονότητα». Επομένως, επαφίεται σε κάθε κράτος να προσδιορίσει, άμεσα ή έμμεσα, τις 

μειονότητες που επιθυμεί να περιλάβει στο πεδίο προστασίας της Σύμβασης. 

Στα 60 σχεδόν χρόνια από το 1960, με τη ντε φάκτο παρουσία των «εποίκων», την έλευση 

της μετανάστευσης και τη δημιουργία νέων κοινοτήτων, τόσο στο βορρά όσο και στο 

νότο, έχουν δημιουργηθεί νέα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα και συνθήκες που 



διαφοροποιούν ριζικά την Κύπρο του σήμερα από τη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ωστόσο,  ο δικοινοτισμός  με τους περιορισμούς και τους αποκλεισμούς του, όχι μόνο 

έρχεται σε αντίθεση και αγνοεί τις κρίσιμες αυτές διαφοροποιήσεις, αλλά εξακολουθεί 

να αποτελεί τον κύριο πυλώνα όλων των σχεδίων για την επίλυση του κυπριακού και τη 

ρύθμιση των δομών, θεσμών και εξουσιών του κράτους και της ζωής του τόπου 

γενικότερα, προδιαγράφοντας ένα μέλλον με τους ίδιους περιορισμούς και 

αποκλεισμούς . 

Η εμμονή στο αναχρονιστικό αυτό πλαίσιο και τον αποκλεισμό κάθε άλλης ετερότητας 

και η πλήρης αδιαφορία για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι 

εμφανείς και από την πάγια στάση της κυπριακής πολιτείας έναντι των επικριτικών 

εκθέσεων και γνωματεύσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή της 

Σύμβασης-Πλαισίου και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων: Τη θέση δηλαδή ότι η 

Κύπρος δεν αναγνωρίζει ούτε προτίθεται να αναγνωρίσει τις τρεις «θρησκευτικές 

ομάδες» ως μειονότητες, πόσο μάλλον τις νέες μεταναστευτικές ομάδες και 

κοινότητες.  Αυτή η στάση δεν πρέπει βέβαια να μας ξενίζει. Πώς θα μπορούσε εξάλλου 

να ήταν διαφορετικά όταν αυτό το κράτος διατηρεί και συντηρεί μια πολιτική 

μετανάστευσης που βασίζεται στο αξίωμα ότι οι μετανάστριες και οι μετανάστες είναι 

αναλώσιμο προϊόν προς χρήση ή απόρριψη κατά βούληση; 

Για την Αριστερά, όμως, τα πράγματα είναι και πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά. Παρόλη 

τη μηδενική απόκλιση της από την κυρίαρχη στάση στον αποκλεισμό των άλλων 

κοινοτήτων της Κύπρου το 1960 και έκτοτε, η Αριστερά γνωρίζει σήμερα ότι ο 

συνεχιζόμενος διαχωρισμός της κοινωνίας στη βάση εθνικών γραμμών και η καταπάτηση 

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των νέων κοινοτήτων ενθαρρύνουν τον άκρατο 

εθνικισμό, το ρατσισμό και το φασισμό, όπως είδαμε να εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, 

στη Βουλή, στις επιθέσεις εναντίον της εκδήλωσης στη Λεμεσό την περασμένη βδομάδα, 

στις πάμπολλες επιθέσεις εναντίον Τουρκοκυπρίων, στον εμπρησμό του τζαμιού στη 

Δένεια,  στην καταλυτική θέση του ΕΛΑΜ στη Βουλή, στις καθημερινές και άπειρες 

θεσμικές και πολλαπλές διακρίσεις εναντίον μεταναστριών και μεταναστών, στην αύξηση 

των εγκλημάτων μίσους. Για να αποτρέψουμε την επικίνδυνη αυτή πορεία, ως Αριστερά 

έχουμε υποχρέωση και καθήκον να συμβαδίσουμε με την ιστορία, να αναγνωρίσουμε την 

πολυπολιτισμικότητα της κυπριακής κοινωνίας και, στη βάση της ομοσπονδιακής λύσης, 

να αγωνιστούμε για το σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων των άλλων 

κοινοτήτων, παλιών και νέων, με διαφορετικές εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές, 

πολιτιστικές ή/και άλλες καταβολές, και «να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να 

ανελιχθούν οι διάφορες [άλλες] κουλτούρες και εθνικές ταυτότητες», όπως αναφέρει στο 

τελευταίο του βιβλίο ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα σοφά λόγια ενός νέου Τουρκοκύπριου, 

του  Ali Furkan Çetiner, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πιστεύω ότι η ταυτότητά μας 

σ’ αυτό το νησί ως Τουρκοκύπριοι ή Ελληνοκύπριοι ολοκληρώνεται μόνο με την παρουσία 

άλλων. Είμαστε αυτοί που είμαστε μόνο ως σύνθεση των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτό το 

νησί. Με τους Μαρωνίτες, τους Αρμένιους, τους Λατίνους  και πολλούς άλλους  που 

νοιώθουν ότι συνδέονται με τον τόπο, που συμβάλλουν στη δημιουργία της ζωής και είναι 

μέρος του πλούτου του. Γιατί η κυπριότητα δεν είναι μια περιορισμένη και στατική 



ταυτότητα αλλά μια που διατηρεί όλα τα πλούτη που προέρχονται από τη 

διαφορετικότητα όπως συσσωρεύθηκε μέσω των αιώνων και την επίδραση διαφορετικών 

πολιτισμών». 

 


