
 

 

 

 

Μόσχα, 3-6 Απριλίου 2016. 

 

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών 

των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. 

Εγκαίνια έκθεσης «Άθως: Το Άγιον Όρος» στην Κρατική Δούμα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

Στις 4 Απριλίου 2016, στους χώρους της Κρατικής Δούμα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εγκαινιάστηκε η έκθεση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) με θέμα: «Άθως: Το Άγιον Όρος» αφιερωμένης στο έτος 

Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία, αλλά και στο πλαίσιο 

εορτασμών της χιλιόχρονης παρουσίας Ρώσων μοναχών στο Άγιον Όρος (1016-

2016).  

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της 

Κρατικής Δούμα κ. Sergey Naryshkin και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των 

Ελλήνων κ. Αναστάσιο Κουράκη ως εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής των 

Ελλήνων. Τον χαιρετισμό του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών 

ανέγνωσε ο Επίσκοπος Αντώνιος (Μπογκορόντσκι), Διευθυντής  της Διεύθυνσης 

των  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής του Πατριαρχείου Μόσχας, (χαιρετισμούς 

απηύθηναν) οι αρχηγοί όλων των κομμάτων κκ. Vladimir Vasiliev, «Ενιαία 

Ρωσία», ο Gennadi Ziuganov, Κομμουνιστικό κόμμα της Ρωσίας, ο Vladimir 

Zhirinovskiy, Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα της Ρωσίας και ο εκπρόσωπος 

της παράταξης «Δίκαια Ρωσία» μέλος της παράταξης κ. Aleksandr Tarnavskiy  . 

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε επίσης η εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης κα 

Όλγα Γεροβασίλη καθώς επίσης βουλευτές- μέλη της Δ.Σ.Ο. από την Αλβανία, 

Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ρουμανία, Σερβία, 

Σουδάν και τη Ρωσία, βουλευτές-μέλη της Κρατικής Δούμα, Πρέσβεις και 

εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών των κρατών-μελών της ΔΣΟ. 

Συμμετείχαν επίσης Μοναχοί της Σιμονόπετρας, στην οποία άλλωστε ανήκει 

και το πολύτιμο υλικό της  Αγιορειτικής Φωτοθήκης. Ομίλησαν για την 

δραστηριότητα της ΔΣΟ, αλλά και για την σημασία της έκθεσης ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. Ρώσος βουλευτής κ. Sergey Popov και ο Γενικός 

Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. και Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας  κ. Ιωάννης 

Αμανατίδης.   



 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. και Υφυπουργός 

Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης παρέδωσε  στον Πρόεδρο της Κρατικής 

Δούμα κ. Σεργκεί Ναρίσκιν τον κατάλογο της έκθεσης, μέσα σε θήκη ειδικά 

φτιαγμένη από τεμάχια σωστικού υλικού των προσφύγων που φτάνουν στην 

Ευρώπη μέσω των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.  

Σε συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς 

Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο., 

κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις μελλοντικές 

δραστηριότητες της οργάνωσης. Η συνεδρίαση έληξε με την υιοθέτηση κειμένου 

ανακοίνωσης της Διεθνούς Γραμματείας αναφορικά με τρόπους επίλυσης των 

σύνθετων προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο. «…Η Δ.Σ.Ο. υπερασπίζεται τα 

κεκτημένα των λαών του κόσμου, απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού 

των δικαιωμάτων των πολιτών. Το δημοκρατικό περιβάλλον είναι το κατεξοχήν 

πλαίσιο εξασφάλισης των δημοκρατικών κατακτήσεων και των λαϊκών 

συμφερόντων, έναντι της αμφισβήτησης ως επακόλουθη των μεγάλων 

προβλημάτων..».  

 

 

 

 

   

 

 


