
                                                                                                                    
 
 
 
Αγαπητοί/ές επισκέπτες/ριες, 
 
Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά να χαιρετίσω την ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει το Γραφείο 
του Επιτρόπου Προεδρίας. Ο θεσμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις θρησκευτικές ομάδες, 
αφού μας παρέχει εκτενή στήριξη και ταυτόχρονα είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας για θέματα 
που αφορούν την αρμενοκυπριακή κοινότητα. 
 
Από την αρχή της θητείας του, ο Προεδρικός Επίτροπος υπήρξε συμπαραστάτης και συνεργάτης 
μας όποτε τον χρειαστήκαμε και εύχομαι η σύμπραξή μας να συνεχιστεί παραγωγικά και στο 
μέλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι μπορούμε 
ξεχωριστά, προς όφελος της κοινής μας πατρίδας. 
 
Η σχετικά μικρή σημερινή αρμενοκυπριακή κοινότητα ουσιαστικά αποτελείται από απογόνους των 
επιζώντων της Αρμενικής Γενοκτονίας και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Αρμενικής Διασποράς. 
Ωστόσο, η αρμενική παρουσία στην Κύπρο ανάγεται στο 578 μ.Χ., κατά τη Βυζαντινή περίοδο, όταν 
δημιουργήθηκαν χωριά όπως το Αρμενοχώρι και η Αρμίνου, ενώ η Αρμενική ήταν μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κύπρου κατά τη Λατινοκρατία. Αν και τα περισσότερα ίχνη τους έχουν χαθεί 
προ πολλού, το φημισμένο Μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου στον Πενταδάκτυλο, ο γοτθικός 
καθεδρικός ναός της Παναγίας της Τύρου ή της Τορτόζας στη Λευκωσία, καθώς και η πανέμορφη 
εκκλησία της Παναγίας του Καντσβώρ στην Αμμόχωστο, μαρτυρούν την παρουσία των Αρμενίων 
στην Κύπρο κατά τη Φραγκοκρατία, την Ενετοκρατία και την Τουρκοκρατία. 
 
Οι Αρμένιοι που ζουν στην Κύπρο σήμερα είναι περίπου 4.000 άτομα, εκ των οποίων οι πλείστοι 
διαμένουν στη Λευκωσία· αρκετοί Αρμένιοι διαμένουν στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, ενώ μικρότεροι 
αριθμοί διαμένουν στην Πάφο και σε κάποια χωριά. Είναι μια καλά οργανωμένη κοινότητα με 
Μητρόπολη στη Λευκωσία, δικές της εκκλησίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα, 
μνημεία και κοιμητήρια, καθώς επίσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, ένα γεγονός 
για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε την Αρμενική 
γλώσσα, την οποία μιλούμε καθημερινά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ιστορία και την παρουσία των Αρμενίων στην 
Κύπρο μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό βιβλιαράκι που έχει εκδοθεί από το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών βρίσκεται αναρτημένο στο  
https://publications.gov.cy/publications/2018/08/10/οι-αρμένιοι-της-κύπρου/?lang=2 
 
Επιπρόσθετα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση του Εκπροσώπου από την προσωπική του 
σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/Vartkes-Mahdessian-Armenian-MP-in-the-
Cyprus-Parliament-135603569846256/ 
 
Κλείνοντας, εκφράζω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου στον Επίτροπο Προεδρίας για τη 
σταθερή αρωγή που μας προσφέρει, αλλά και διαχρονικά στις εκάστοτε κυβερνήσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες μας έχουν βοηθήσει και στηρίξει ηθικά και ουσιαστικά από το 
1960 μέχρι σήμερα. 
 
 
Βαρτκές Μαχτεσιάν 
Εκπρόσωπος της Αρμενικής Κοινότητας 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
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