ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Διακοινοβουλευτική Συνζλευςη Ορθοδοξίασ (Δ.Σ.Ο.) είναι διακοινοβουλευτικό όργανο που
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία τησ Βουλήσ των Ελλήνων.
Ακολουθεί πληροφοριακό δελτίο με ςτοιχεία που αφοροφν την φυςιογνωμία τησ Δ.Σ.Ο. Τα
ςχετικά ςτοιχεία είναι: η φιλοςοφία, οι ςτόχοι, ο κανονιςμόσ λειτουργίασ και το ςημείο καμπήσ
του οργανιςμοφ.
Η δημιουργία τησ Δ.Σ.Ο.
Η φιλοςοφία τθσ Δ..Ο. εκφράηεται από τθ Διακιρυξθ των μελϊν του υνεδρίου που ςυγκάλεςε θ
Βουλι των Ελλινων ςτθν Χαλκιδικι, με κζμα: «Η Ορκοδοξία ςτθν Νζα Ευρωπαϊκι
Πραγματικότθτα». φμφωνα με τθ ςχετικι Διακιρυξθ, θ Ορκοδοξία, με τθν κοινωνικι, ιςτορικι και
πνευματικι ςθμαςία τθσ αποτελεί κοινι ιςτορικι πολιτιςτικι παράδοςθ και κρθςκευτικι ζκφραςθ
για το μιςό περίπου του πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ.
ε ζνα πλαίςιο ιςτορικϊν αλλαγϊν που ιταν ςε εξζλιξθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ (πτϊςθ των
κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων ςτθν Κεντρικι-Ανατολικι Ευρϊπθ, ςυνκικθ του Μάαςτριχτ ςτθ
Δυτικι Ευρϊπθ), προςωπικότθτεσ από όλθ τθν Ευρϊπθ που ςυμμετείχαν το 1993 ςε ςυνζδριο που
ςυγκάλεςε θ Βουλι των Ελλινων, διαπίςτωςαν τθν ανάγκθ παρουςίασ τθσ Ορκοδοξίασ ωσ κοινισ
πολιτιςμικισ ζκφραςθσ μεγάλου αρικμοφ Ευρωπαίων πολιτϊν ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ
Ευρϊπθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ κοινι πολιτιςτικι αναφορά τθσ Ορκοδοξίασ αναηθτικθκε μζςω τθσ Δ..Ο.,
ςτθν οποία ςυμμετζχουν ςιμερα Ορκόδοξοι κατά το κριςκευμα βουλευτζσ από: Αλβανία, Αρμενία,
Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Εςκονία, Κφπροσ, Καηακςτάν, Λετονία, Λευκορωςία, Λικουανία,
Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωςικι Ομοςπονδία, ερβία, Μαυροβοφνιο, λοβακία,
Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ, Ουκρανία και Φινλανδία κακϊσ και ομάδεσ βουλευτϊν από: Αυςτραλία,
Η.Π.Α., Αςία και Αφρικι.
Σημείο Καμπήσ
Η διαπίςτωςθ πωσ θ πλειοψθφία των πολιτικϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ
Ευρωπαϊκι ιπειροσ είναι ςτθν πραγματικότθτα προβλιματα όλθσ τθσ υφθλίου, θ ανάγκθ όπωσ
αναηθτθκοφν ερμθνείεσ και απαντιςεισ που ςτθρίηονται ςτθν κοινι πολιτιςτικι παράδοςθ των
λαϊν, θ εμφάνιςθ των νζων τεχνολογιϊν αλλά και των φαινομζνων παγκοςμιοποίθςθσ τθσ
οικονομίασ οδθγοφν τθν Δ..Ο. ςτθν απόφαςθ να υπερβεί τα ςφνορα τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου και
να επικοινωνιςει με κοινοβουλευτικοφσ από όλο τον κόςμο, Χριςτιανοφσ Ορκόδοξουσ ςτθν πίςτθ,
με ςτόχο τθν κοινι μασ πολιτιςμικι ζκφραςθ μζςω τθσ κρθςκείασ ωσ κοινισ βάςθσ για τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ πολυςφνκετθσ πραγματικότθτασ.
Προσ τον ςκοπό αυτό, και βάςει του άρκρου 2, παρ. βϋ τθσ Ιδρυτικισ Πράξθσ, δφνανται να
ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ κοινοβουλευτικζσ αντιπροςωπείεσ ι κοινοβουλευτικζσ
ομάδεσ και από άλλα Ευρωπαϊκά κοινοβοφλια ι αντίςτοιχα από κοινοβοφλια άλλων θπείρων. τθ
Γενικι υνζλευςθ του 2001 ςτθν οποία ςυμμετείχαν ομάδεσ βουλευτϊν από τθν Αυςτραλία, Αςία,
Αφρικι και Η.Π.Α. αποφαςίςκθκε θ οργάνωςθ από Ευρωπαϊκι Διακοινοβουλευτικι υνζλευςθ
Ορκοδοξίασ (Ε.Δ..Ο.) να αποκαλείται Διακοινοβουλευτικι υνζλευςθ Ορκοδοξίασ (Δ..Ο.).

τθν Γενικι υνζλευςθ τθσ Δ..Ο. ςτο Κίεβο τθσ Ουκρανίασ τον Ιοφνιο του 2004 αποφαςίςκθκε να
αναηθτθκοφν τρόποι ςυνεργαςίασ με τθν Κοινοβουλευτικι Ζνωςθ των Κρατϊν-Μελϊν του
Οργανιςμοφ τθσ Ιςλαμικισ υνδιάςκεψθσ (Κ.Ε.Ι..).
Μετά από επιςτολζσ που αντθλλάγθςαν, ςτισ 22 Μαρτίου του 2005 μονογραφικθκε ςτθν Ακινα
από τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ τουσ, ςχζδιο ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο
κοινοβουλευτικϊν οργανϊςεων.

