
  

 

 

His Beatitude, the Archbishop of Cyprus, 

Chrysostomos II condemns unreservedly the 

arson against the external canopy of the 

Koprulu Haci Ibrahim Aga Mosque, on Ankara 

Street, in Limassol. Whether the fire, that was 

set maliciously in the early hours of Great 

Saturday, 14/4/2012, at the rooftop of the 

mosque, is a provocative action or whether it 

be an act of extreme elements, or people who 

do not think logically, it does not stop from 

being a reprehensible act of disrespect 

towards a place of worship. 

The Church of Cyprus, in its long history, has 

always been, and still is, a preacher of love, 

solidarity and conciliation. The Church of 

Cyprus, as a victim itself of acts of discourtesy, 

can only be a guardian of respect for 

differentiation. The Church strongly 

disapproves and condemns any acts: which are 

directed against places of worship, which 

restrict religious freedom and which are used 

to create a climate of discord, mistrust and 

tension. 

Cyprus has always been a welcoming place, 

where people could live peacefully and could 

coexist, without their religious or national 

roots constituting a cause for division. Such 

acts against places of worship, whether they 

are Christian temples or Muslim mosques, or 

any other place of worship, do not characterize 

the people of our land, neither do they relate 

to our culture and our civilisation. 

Ο Μακαριϊτατοσ Αρχιεπίςκοποσ Κφπρου                  

κ.κ. Χρυςόςτομοσ Βϋ καταδικάηει ανεπιφφλακτα τον 

εμπρθςμό του εξωτερικοφ ςτεγάςτρου του τεμζνουσ 

Koprulu Haci Ibrahim Aga (Κιοπρουλοφ Χατηι 

Ιμπραχιμ Αγά) ςτθν οδό Αγκφρασ ςτθ Λεμεςό. Η 

φωτιά, που τζκθκε κακόβουλα τισ πρωινζσ ϊρεσ του 

Μεγάλου Σαββάτου, 14/4/2012, ςτθν οροφι του 

τεμζνουσ, είτε πρόκειται για μια προβοκατόρικθ 

ενζργεια, είτε πρόκειται για πράξθ ακραίων 

ςτοιχείων, ι ανκρϊπων που δεν ςκζφτονται λογικά, 

δεν παφει να αποτελεί μια καταδικαςτζα πράξη 

αςζβειασ ςε ζνα χώρο λατρείασ.  

Η Εκκλθςία τθσ Κφπρου υπιρξε πάντα, μζςα ςτθ 

μακραίωνθ ιςτορία τθσ και εξακολουκεί να είναι, 

κιρυκασ τθσ αγάπθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 

καταλλαγισ. Η Εκκλθςία τθσ Κφπρου, ωσ κφμα θ ίδια 

πράξεων αςζβειασ, δεν μπορεί παρά να είναι 

κεματοφφλακασ του ςεβαςμοφ τθσ ετερότθτασ. 

Καταδικάηει με αποτροπιαςμό οποιεςδιποτε 

πράξεισ: ςτρζφονται ενάντια ςε χϊρουσ λατρείασ, 

περιορίηουν τθ κρθςκευτικι ελευκερία και 

χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία διχαςτικοφ 

κλίματοσ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ και ζνταςθσ. 

Η Κφπροσ υπιρξε πάντα ζνασ φιλόξενοσ τόποσ, ςτον 

οποίο μπόρεςαν να ςυνυπάρξουν και να 

ςυμβιϊςουν ειρθνικά οι άνκρωποι, χωρίσ οι 

κρθςκευτικζσ ι οι εκνικζσ τουσ καταβολζσ να 

αποτελοφν αιτία διχαςμοφ. Τζτοιεσ πράξεισ ενάντια 

ςε χϊρουσ λατρείασ, είτε πρόκειται για 

Χριςτιανικοφσ ναοφσ είτε πρόκειται για 

Μουςουλμανικά τεμζνθ, ι όποιουσ άλλουσ χϊρουσ 

λατρείασ, δεν χαρακτθρίηουν ανκρϊπουσ του τόπου 

μασ, οφτε ςχετίηονται με τον πολιτιςμό μασ. 
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