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H κυβέρνηση απορρίπτει και 
καταγγέλλει την προσπά-
θεια της τουρκοκυπριακής 

πλευράς να πολιτικοποιήσει τη 
φωτιά που τέθηκε στο τέµενος 
Χατζή Ιµπραχήµ Αγά, στη Λεµε-
σό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Στέφανος Στεφάνου.

Η φωτιά, ανέφερε, τέθηκε κα-
κόβουλα τις πρωινές ώρες του 
Μεγάλου Σαββάτου στην οροφή 
του εξωτερικού στεγάστρου του 
τεµένους και από αυτή καταστρά-
φηκε η ξύλινη οροφή του στεγά-
στρου και προκλήθηκαν ζηµιές 
στην εξωτερική τοιχοποιία του 
τεµένους. Οι ζηµιές, πρόσθεσε, 
επιθεωρήθηκαν από λειτουρ-
γούς του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
και η διαπίστωσή τους είναι ότι 
δεν προκλήθηκε ζηµιά αρχαιο-
λογικής σηµασίας. Ηδη, είπε, οι 
εργασίες επιδιόρθωσης έχουν 
αρχίσει από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες και η ζηµιά στην τοιχοποιία 
έχει αποκατασταθεί.

‘’Η κυβέρνηση ανεπιφύλα-
κτα καταδικάζει την κακόβουλη 
ενέργεια, όπως και όλες τις κα-
κόβουλες ενέργειες εµπρησµών 
και καταστροφής δηµόσιας και 
ιδιωτικής περιουσίας των τελευ-
ταίων ηµερών. Προς την αστυ-
νοµία έχουν δοθεί σαφείς οδη-
γίες για πλήρη διερεύνηση του 
περιστατικού και εντοπισµό των 
δραστών’’, τόνισε. 

Παράλληλα, συνέχισε ο εκ-
πρόσωπος, η κυβέρνηση απορ-
ρίπτει και καταγγέλλει την προ-
σπάθεια της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας να πολιτικοποιήσει το 
θέµα προβαίνοντας σε αυθαί-
ρετους και αστήριχτους ισχυρι-
σµούς. «Η Κυπριακή ∆ηµοκρα-

τία σέβεται πλήρως τα µνηµεία 
και τους χώρους λατρείας των 
Τουρκοκυπρίων που βρίσκο-
νται στις ελεύθερες περιοχές, 
τα οποία συντηρεί και προστα-
τεύει». Αντίθετα, σηµείωσε, η 
Τουρκία έχει καταστρέψει πολι-
τιστικά και θρησκευτικά µνηµεία 
και έχει συλήσει εκκλησίες στο 
βόρειο κατεχόµενο µέρος της 
Κύπρου, σε µια προσπάθειά της 
να διαγράψει και να αλλοιώσει 
την πολιτιστική κληρονοµιά και 
την ιστορία της χώρας µας. 

Η προσπάθεια της τ/κ ηγεσίας 
να εκµεταλλευτεί το περιστατικό 
για πολιτικούς λόγους, το µόνο 
που επιτυγχάνει είναι να επιβα-
ρύνει το κλίµα στις διαπραγµα-
τεύσεις το οποίο δεν είναι καλό 
λόγω της αρνητικής και άτεγκτης 
στάσης που τηρεί, τόνισε ο κ. 
Στεφάνου.  Σε παρατήρηση δη-
µοσιογράφου ότι το περιστατικό 
συµβαίνει λίγες ηµέρες µετά την 
απαγόρευση στο Μητροπολίτη 
Καρπασίας να µεταβεί στα Κα-
τεχόµενα και αν υπάρχει συσχέ-
τιση ή προβοκάτσια, ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν 
υπάρχει ακόµη οτιδήποτε επί 
του θέµατος. Η αστυνοµία διε-
ρευνά όλα τα ενδεχόµενα για να 
µπορέσουµε να καταλήξουµε σε 
συµπεράσµατα».

ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟ 

Στην εκδήλωση πυρκαγιάς 
στο τζαµί της Λεµεσού αναφέρ-
θηκε ο τουρκοκυπριακός Τύ-
πος, και ιδιαίτερα τα εθνικιστι-
κά φύλλα, που ισχυρίζονται ότι 
«οι δράστες είναι φανατικοί Ελ-
ληνοκύπριοι». Αντίθετα, η εφη-

µερίδα «Αφρίκα» έκανε λόγο 
για «προβοκάτσια», όπως έγινε 
–σηµείωσε - πριν από 50 χρό-
νια.  Η εθνικιστική «Βολκάν» σε 
πρωτοσέλιδα µε τίτλο «Οι Ελλη-
νοκύπριοι λύσσαξαν και πάλι» 
ισχυρίσθηκε ότι «από το 1963 
µέχρι το 1974 ισοπεδώθηκαν 
και πυρπολήθηκαν 107 τζαµιά 
και µετά το 1974, πέντε».

Σύµφωνα µε τη «Χαβαντίς», 
οι ζηµιές στο τζαµί ανέρχονται 
σε 18 χιλιάδες ευρώ. Ο γενικός 
διευθυντής του Μουσουλµανι-
κού Θρησκευτικού Ιδρύµατος 
ΕΒΚΑΦ έκανε λόγο για «σκόπι-
µη καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς στις ελεύθερες πε-
ριοχές», η οποία «θα καταγγελθεί 
στα Ηνωµένα Έθνη και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση». Ο διευθυντής 
των Θρησκευτικών Υπηρεσιών 
του παράνοµου καθεστώτος Τα-
λίπ Ατάλι καταδίκασε την ενέρ-
γεια και δήλωσε ότι περιµένει 
µια καταδικαστική ανακοίνωση 
από την Εκκλησία της Κύπρου.

Ο λεγόµενος «υπουργός» Εξω-
τερικών Χουσεΐν Οζγκιουργκι-
ούν, σε γραπτή δήλωση, καταδί-
κασε την εκδήλωση φωτιάς στο 
τέµενος στη Λεµεσό, κάνοντας 
λόγο για «ρατσισµό, φανατισµό 
και έλλειψη ανοχής από πλευράς 
των Ελληνοκυπρίων», και ζή-
τησε τη διεξαγωγή ερευνών και 
προσαγωγή των ενόχων ενώπι-
ον της ∆ικαιοσύνης. Ο Χουσεΐν 
Οζγκιουργκιούν ανέφερε, επί-
σης, ότι σε περίπτωση που το 
επεισόδιο δεν διερευνηθεί, τότε 
οι Ελληνοκύπριοι θα θεωρού-
νται υπεύθυνοι σε ενδεχόµενες 
µελλοντικές επιθέσεις σε τζαµιά 
και µουσουλµανικά µνηµεία. 

Προσπάθεια πολιτικοποίησης 
της φωτιάς στο τέµενος 
καταγγέλλει η κυβέρνηση
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