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18 Μαΐου 2017 
 
- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

κ. Κώστα Κληρίδη  
- Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου 
      κ. Zαχαρία Χρυσοστόμου 

 
Θέμα: Καταγγελία ενάντια στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου  Χρυσόστομο Β΄για διάπραξη του ποινικού 

αδικήματος της υποκίνησης  βίας και μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων που 
προσδιορίζεται βάσει της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών και  της εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής 
 
Με την παρούσα υποβάλλουμε καταγγελία για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά 
παράβαση του περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας 
μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου του 2011 (134(I)/2011)   και του άρθρου 2Α του περί της Συμβάσεως 
περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως (Κυρωτικού) Νόμου του 1967 (12/1967) από 
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ Κύπρου.   
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ σε συνέντευξή του στις 16/5/2017 στην εκπομπή «Πρώτη 
Ενημέρωση» του ΡΙΚ δήλωσε μεταξύ άλλων: «[…]έχομε πέρα των 300 000 εποίκων, οι οποίοι είναι 
ανατολίτες, άξεστοι, δεν πρόκειται να γίνουν Ευρωπαίοι ούτε μετά από 100 χρόνια και…. Αν μείνουν εδώ, 
γεννοβολούν και μια δωδεκάδα παιδιά η κάθε οικογένεια, που θα πάμε; […] Για να είμαι και καθαρός 
τελείως… πιστεύω ότι… Το ότι δεν έφυγαν, δεν έφυγε κανένας. Το ότι δεν τους εδόθη κυπριακή 
υπηκοότητα, το ξέρω, αλλά θα μείνουν εδώ ως εργάτες, ως εργαζόμενοι. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως γιατί 
ήρθαν εδώ; Είχαν ένα στόχο. Ήθελαν να αλλοιώσουν τη δημογραφική σύνθεση του λαού μας, δεν ήρθαν για 
να δουλέψουν όπως ήρθαν οι Σριλανκέζοι, οι Θαϋλανδέζοι και λοιπά, Άραβες… για να εργαστούν, να φαν 
ένα κομμάτι ψωμί. […] Ευτυχώς όμως, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμπαθούν τους εποικούς, δεν τους θέλουν, 
και οι γάμοι είναι ελάχιστοι». 
 
Η εν λόγω συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε από το κρατικό κανάλι ΡΙΚ, συνιστά βέβαια δημόσιο λόγο και 
συνιστά  κατά την άποψη της ΚΙΣΑ , εκ προθέσεως υποκίνηση  βίας και μίσους που στρέφεται κατά ομάδας 
προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών και της εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, κατά τρόπο που διαταράσσει τόσο δημόσια τάξη ενώ έχει απειλητικό, υβριστικό και 
προσβλητικό χαρακτήρα και αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του ποινικού αδικήματος του άρθρου 3 του 
Νόμου 134 (Ι)/2011. Περαιτέρω, κατά την άποψη της ΚΙΣΑ έχει διαπραχθεί το αδίκημα του άρθρου  2Α του 
Νόμου 12/1967 το οποίο προβλέπει ότι «Κάθε πρόσωπο το οποίο δημόσια, είτε προφορικά είτε διά του 
τύπου ή με γραπτά κείμενα ή εικονογραφήσεις ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προτρέπει σε πράξεις που 
μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος, ή βία κατά προσώπων ή ομάδας προσώπων, λόγω της 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους ή του θρησκεύματός τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.» 
 
Η κατ΄επανάληψη, δημόσια εκφραζόμενη ρητορική μίσους του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β’ 
προσβάλλει την κεφαλαιώδη αρχή ότι δημοκρατική κοινωνία είναι αυτή που θεμελιώνεται στον σεβασμό 
της ίσης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων και στον σεβασμό της διαφορετικότητας 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΚΙΣΑ καταγγέλλει τις δηλώσεις του προκαθήμενου της κυπριακής 
εκκλησίας για: 
 1) ρατσιστικό περιεχόμενο και υπόθαλψη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και της 
μισαλλοδοξίας,  και 
 2) υποδαύλιση του ρατσιστικού μίσους εναντίον των Τούρκων/ Τουρκάλων, των Τουρκοκυπρίων, 
καθώς και των μουσουλμάνων και 
σας καλεί όπως ασκήσετε τις εξουσίες σας και διερευνήσετε το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου Β΄ στα πλαίσια των πιο πάνω δηλώσεών 
του. Παρακαλώ επίσης όμως μας τηρείτε ενήμερους αναφορικά με τη διερεύνηση της καταγγελίας μας και 
για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε ως προς την άσκηση ποινικής δίωξης ή μη.  
 
Για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, μπορείτε να δείτε το επίμαχο απόσπασμα από την εκπομπή του 
ΡΙΚ   στο σύνδεσμο: https://goo.gl/8oqsGm 
    
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και  παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
περαιτέρω πληροφορίες ή/ και διευκρινίσεις.   
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Δώρος Πολυκάρπου 
Εκτελεστικός Διευθυντής 
ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό  
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