
Σςνάνηηζη Μηηποπολίηη Σοςηδίαρ 

με Ππόεδπο Κςππιακήρ Βοςλήρ 
 

 Ο Σεβ. Μηηποπολίηηρ Σοςηδίαρ και πάζηρ Σκανδιναςΐαρ κ. 

Κλεόπαρ ππνδέρζεθε ηελ Πέκπηε, 15 Ινπλίνπ 2017, ηον Ππόεδπο ηηρ 

Βοςλήρ ηων Ανηιπποζώπων ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ, Δξοσ.κ. 

Γημήηπιο Σςλλούπη, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ Σηνθρόικεο ζηα πιαίζηα επίζεκεο επίζθεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Σηνθρόικε. Τνλ θ. Σπιινύξε ζπλόδεπε ν Πξέζβπο 

ηεο Κύπξνπ ζηελ Σηνθρόικε, Δμνρ. θ. Αλδξέαο Καθνπξήο, ε Γεληθή 

Γηεπζύληξηα ηεο Βνπιήο θ. Βαζηιηθή Αλαζηαζηάδνπ, ε Γηεπζύληξηα 

Γεκνζίσλ Σρέζεσλ θ. Δύε Φαηδεγηάλλε, ν Πξόμελνο ηεο Κύπξνπ θ. 

Γεώξγηνο Λνΐδνπ θαη ε θ.  Anna-Sara Hultgard Czernich από ην ηκήκα 

δηεζλώλ ζρέζεσλ ηνπ Σνπεδηθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 
 Ο Σεβαζκηώηαηνο, αθνύ θαισζόξηζε ηνλ θ. Σπιινύξε, ηνπ κεηέθεξε 

ηηο επινγίεο ηεο Α.Θ. Παλαγηόηεηνο, ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. 

Βαξζνινκαίνπ, θαη ηνλ μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ηεξνύ λανύ, όπνπ θαη 

ηνλ ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε γηα ηελ εθ βάζξσλ αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζή ηνπ. 
 Μεηά ηελ μελάγεζε, παξεηέζε δεμίσζε πξνο ηηκήλ ηνπ πςεινύ 

πξνζθεθιεκέλνπ θαη ηεο ζπλνδείαο ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν θ. 

Σπιινύξεο αλεθέξζε ζην δεύηεξν ηαμίδη ηνπ ζηελ Σηνθρόικε. Τν 2009 είρε 

επηζθεθζεί θαη πάιη ηελ πόιε σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθώλ 

Υπνζέζεσλ. Καηά ηελ εμέιημε ηεο ζπδεηήζεσο,ν θ. Πξόεδξνο εμέθξαζε 

ελδηαθέξνλ γηα ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, γηα ηελ πλεπκαηηθή δηαθνλία 

ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο Σνπεδίαο θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ 

Σρνιείσλ ζηε Σθαλδηλαπΐα. 
 Ο Σεβαζκηώηαηνο αλαθέξζεθε ζην πνιύπιεπξν έξγν ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ,κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε θαη ζπλεξγαζία 

ησλ ιαώλ. 
 Αθνινύζσο αλαθέξζεθε ζηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηήξημε θαη βνήζεηα γηα ελζσκάησζε ησλ 

λεναθηθλνπκέλσλ Διιήλσλ ζηε Σθαλδηλαπΐα, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ζηελ Διιάδα. Γηα 

ηελ πλεπκαηηθή θαη όρη κόλν ππνζηήξημε ησλ αδειθώλ καο θαηαβάιιεηαη 

θάζε πξνζπάζεηα, γη᾽ απηό θαη ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ 

ηδξύζεθαλ πξνο ηνύην ηέζζεξεηο λέεο ελνξίεο θαη έρνπλ ρεηξνηνλεζεί ή 

πξνζιεθζεί νθηώ λένη θιεξηθνί.  



 Ο Πνηκελάξρεο επηζήκαλε ηελ αλάγθε λα ππεξεηεζεί ε νκνγέλεηα ζε 

αγαζηή ζύκπξαμε όισλ ησλ θαζ΄ ύιελ αξκνδίσλ θνξέσλ, όπσο ε  

Κππξηαθή θαη ε Διιεληθή Πξεζβεία, ηα Διιεληθά Σρνιεία, νη Διιεληθνί 

Σύιινγνη θιπ.. Δπίζεο, εμήξε ην έξγν ηνπ απεξρνκέλνπ Πξέζβεσο, Δμνρ. θ. 

Καθνπξή, ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ δύν θνξέσλ θαη αλέθεξε όηη ε ζρέζε 

θηιίαο θαη εκπηζηνζύλεο πνπ νηθνδνκήζεθε ζην δηάζηεκα απηό ζα 

ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θ. Πξέζβεσο ζηελ Κύπξν, επί ηε 

αλαιήςεη ησλ λέσλ ηνπ θαζεθόλησλ. 
 Αλαθνξηθά κε ηα Διιεληθά Σρνιεία, είπε όηη ην ελδηαθέξνλ  ηεο 

ηνπηθήο Δθθιεζίαο κεηαθξάδεηαη ζε ζπρλέο επηζθέςεηο ζε απηά θαη ην 

θάιεζκα ησλ καζεηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο.  
 Σε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία θαηερεηηθώλ 

ζρνιείσλ, ν Μεηξνπνιίηεο αλέθεξε όηη θάζε Κπξηαθή, κεηά ηελ νκηιία ηνπ 

πξνο ηα παηδηά, αθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ θαηερεηηθώλ ζρνιείσλ, 

επηθνπξνύκελε από ηέζζεξεηο Έιιελεο γηαηξνύο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ 

δηαθνλία απηή ζηνλ Καζεδξηθό Ναό. Παξόκνηεο θαη άιιεο δξάζεηο 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε όιεο ηηο ελνξίεο εληόο Σνπεδίαο θαη ζηηο ππό ηελ 

δηθαηνδνζία ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο ρώξεο. 
 Πιεξνθόξεζε ηνπο πςεινύο επηζθέπηεο όηη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ σο 

άλσ έξγνπκεηαθξάδεηαη ζηελ Σνπεδηθή ην παηδηθό βηβιίν "Η ηζηνξία ελόο 

κηθξνύ αγγέινπ", γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ θαη ησλ θαηερεηηθώλ 

ζρνιείσλ θαη όηη έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε κεηάθξαζε ζηελ Σνπεδηθή ηεο 

Θείαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιεξνύ Φξπζνζηόκνπ, κε βάζε ην πξσηόηππν θείκελν 

θαη ηε λέα αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο Ι. Αξρηεπηζθνπήο Ακεξηθήο. Τν έξγν 

απηό είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ 

θαηαλόεζε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ηδηαίηεξα από ηηο λέεο γεληέο ησλ 

νκνγελώλ, πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο πξνέξρνληαη από κεηθηνύο γάκνπο, 

αιιά θαη από ηνλ ζεβαζηό αξηζκό πξνζήιπησλ πξνζεξρνκέλσλ ζηνπο 

θόιπνπο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. 
 Η ζπλάληεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θηιηθό θιίκα, 

νινθιεξώζεθε κε αληαιιαγή αλακλεζηηθώλ δώξσλ θαη ηελ ιήςε 

αλακλεζηηθώλ θσηνγξαθηώλ. 
 Τελ Τεηάξηε, 14 Ινπλίνπ 2017, ν Μεηξνπνιίηεο Σνπεδίαο παξέζηε, 

πξνζθεθιεκέλνο ηεο Κππξηαθήο Πξεζβείαο, ζε εθδήισζε ζην Μεζνγεηαθό 

Μνπζείν ηεο Σηνθρόικεο, παξνπζία ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Βνπιήο, 

κε αθνξκή ηελ 90
ε
 επέηεην ηεο Σνπεδηθήο-Κππξηαθήο Αξραηνινγηθήο 

Απνζηνιήο, όπνπ κεηά ην πέξαο ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε μελάγεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ. 
 

Τν θσηνγξαθηθό πιηθό είλαη πξνζθνξά ηεο θ. Αζελάο Αξζαιίδνπ θαη ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο Σνπεδίαο. 


