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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σελ Γεπηέξα 12 Μαξηίνπ μεθηλνύλ νη εξγαζίεο ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ζέκα
πνπ Χπιζηιανιζμόρ - Οπθοδοξία και μέζα ενημέπωζηρ ζηον ζύγχπονο κόζμο»,
πνπ δηνξγαλώλεη ε Γηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε Οξζνδνμίαο (Γ..Ο.). Ο
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Γ..Ο., Βνπιεπηήο θ Αλαζηάζηνο Νεξάληδεο, ζα είλαη
θεληξηθόο νκηιεηήο ηεο πξώηεο εκέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ , ζηελ έλαξμε ηνπ νπνίνπ,
εθιήζε ν Τθππνπξγόο παξά ηω Πξωζππνπξγώ, Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζωπνο θ.
ίκνο Κεδίθνγινπ. Δπίζεο, ζα νκηιήζεη ν Πξόεδξνο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο
Σύπνπ, Γεκνζίωλ ρέζεωλ θαη Γηαθωηίζεωο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο
εαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ θ. Ιεξόζενο.
Σν ζπλέδξην ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα εηδεζενγξαθίαο θαη ελεκέξωζεο ζηνλ ρώξν
ηωλ εθθιεζηαζηηθνύ ραξαθηήξα εηδήζεωλ θαη ζηνλ ηξόπν δηαθίλεζήο ηνπο.
Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζηνΔθπαηδεπηηθό θαη Πνιηηηζηηθό
Ίδξπκα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» ζηελ Ππιαία.
ην ζπλέδξην ζα απεπζύλεη ραηξεηηζκό ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
Γ..Ο., Μέινο ηεο Ρωζηθήο Κξαηηθήο Γνύκα θ. SergeiPopov, ελώ ζα ιάβνπλ
κέξνο Βνπιεπηέο από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, δεκνζηνγξάθνη θπξίωο ηνπ
ζξεζθεπηηθνύ ρώξνπ, κέιε ηεο αθαδεκαϊθήο θνηλόηεηαο θαη ζηειέρε Γξαθείωλ
Σύπνπ Δθθιεζηώλ θαη Μεηξνπόιεωλ όιωλ ηωλ Οξζόδνμωλ Δθθιεζηώλ, θαη
Παηξηαξρείωλ, θαζώο θαη ηωλ αξραίωλ αλαηνιηθώλ εθθιεζηώλ.
Οκηιίεο ζα παξνπζηάζνπλ κεηαμύ άιιωλ Βνπιεπηέο – κέιε ηεο Γ..Ο.: ν θ.
VolenSiderov, Μέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο ΜΜΔ ηεο Γ..Ο., ν θ. EmadGad, Μέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο
Αηγύπηνπ, Δπηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλώλ ρέζεωλ ηνπ Κέληξνπ πνιηηηθώλ
θαη ζηξαηεγηθώλ κειεηώλ AlAhram, ν θ. MarcoPoliti, πγγξαθέαο θαη
εκπεηξνγλώκωλ ζε ζέκαηα ηνπ Βαηηθαλνύ (IlFattoQuotidiano), ν θ. IhsanYilmaz,
Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Fatih ζηελ
Κωλζηαληηλνύπνιε, θαζώο θαη εθπξόζωπνη πεξηνδηθώλ, δηθηύωλ θ.α. δηεζλνύο
εκβέιεηαο.
Σν ζπλέδξην θαιείηαη λα αλαδείμεη ηελ ππάξρνπζα πξνβιεκαηηθή αλαθνξηθά κε
ηε ζεκαηνινγία θαη ην είδνο ηωλ εηδήζεωλ ηνπ ρώξνπ ηωλ ζξεζθεηώλ, νη νπνίεο
δηαθηλνύληαη ζηα ΜΜΔ, ηνπο θαλόλεο θαη ηε δενληνινγία πνπ ηηο δηέπνπλ θαη,
παξάιιεια, λα εμεηάζεη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ιαηξεία θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο. Η δεύηεξε κέξα ζα αθηεξωζεί ζε ζεκηλαξηαθήο κνξθήο ζπδεηήζεηο
πάλω ζε ζέκαηααλάινγνπελδηαθέξνληνο.

