
  

 

 

 

 
 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΦΧΝΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΝΧΗ 

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΗ ΙΛΑΜΙΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ 

(Κ.Δ.Ι..) ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ (Γ..Ο.) ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΙΛΑΜΙΚΟ-ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ 

 

---------------------------- 

 

Σελ έδξα ηεο Γηεζλνύο Γξακκαηείαο ηεο ΓΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

ΟΡΘΟΓΟΞΊΑ (Γ..Ο.) ζηελ Αζήλα, επηζθέθζεθε  αληηπξνζσπεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

ηεο ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΝΧΗ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΗ 

ΙΛΑΜΙΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ (Κ.Δ.Ι..) κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα πξέζβε θ. 

Ibrahim Ahmed Auf από 20 έσο 23 Μαξηίνπ 2005 κεηά από πξόζθιεζε ηεο Γηεζλνύο 

Γξακκαηείαο ηεο Γ..Ο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζώπνπο ηεο Γηεζλνύο 

Γξακκαηείαο ηεο Γ..Ο. κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, βνπιεπηή ηνπ Διιεληθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θ. ηπιηαλό-Άγγειν Παπαζεκειή θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Γ..Ο.  βνπιεπηή ηεο Ρσζηθήο Κξαηηθήο Γνύκα θ. εξγθέη Πνπώθ. 

  

ηηο ζπλαληήζεηο απηέο επηζεκάλζεθε θαη από ηηο δύν πιεπξέο όηη κέζα ζηνλ  ζύγρξνλν 

θόζκν ησλ κεγάισλ ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ιανί ηεο γεο, 

δηθαηνύληαη λα αλαδεηήζνπλ ην κέιινλ ηνπο κέζα από ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζηηθέο θαηαθηήζεηο, 

παξαδόζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Γηθαηνύληαη αθόκε λα αλαδείμνπλ ηηο αληηζηάζεηο ηνπο ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηζνπέδσζε πνπ επηρεηξείηαη, ζηελ ππεξθαηαλάισζε πιηθώλ αγαζώλ θαη ζηελ 

έιιεηςε πλεπκαηηθώλ αλαδεηήζεσλ. 

Δπηζεκάλζεθε άιισζηε, όηη όζν ν ζύγρξνλνο θόζκνο πξνζπαζεί κέζα από ηνλ δηάινγν, 

ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ αλεθηηθόηεηα,  λα επηιύζεη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ απεηινύλ ηηο δηαρξνληθέο θαηαθηήζεηο ηνπ θαη ηελ ππόζηαζή ηνπ, νη 

θνηλνβνπιεπηηθνί, θνξείο έθθξαζεο απηώλ ησλ ηδαληθώλ, έρνπλ έλαλ εηδηθό θαη πξσηεύνληα ιόγν 

ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Γηαπηζηώζεθε θαη από ηηο δύν πιεπξέο πσο ν  ρώξνο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ, ρώξνο 

ειεύζεξεο θαη λεθάιηαο ζθέςεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ δηάινγν ησλ ιαώλ θαη ησλ 

πνιηηηζκώλ θαζώο θαη ζηελ δηεζλή αιιεινθαηαλόεζε θαη εηξήλε. Έηζη νη θνηλνβνπιεπηηθέο 

ζπζζσκαηώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ζηελά θαη πεξηνξηζκέλα όξηα ηεο 

ηξέρνπζαο πνιηηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη  πξνζεγγίδνπλ ηνλ ζύγρξνλν θόζκν κέζα από ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηελ ηζηνξία, κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ πνιιαπιά ρξήζηκεο.      

Γηαπηζηώζεθε αθόκε, πσο ζηα ηδξπηηθά θείκελα ηεο Κ.Δ.Ι.. θαη ηεο Γ..Ο. 

θαηαγξάθεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε βνύιεζε ησλ κειώλ ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ ιαώλ αλά ηνλ θόζκν, κε ζθνπό ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ αξρώλ θαζώο θαη θαζηέξσζε ηεο εηξήλεο βαζηδόκελεο ζηελ 

δηθαηνζύλε θαη ηε δηεζλή λνκηκόηεηα.  



 

 

 

 

Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, νη  Κ.Δ.Ι..  θαη Γ..Ο. σο θνξείο παλαλζξώπηλσλ 

ηδαληθώλ, πνπ πεγάδνπλ από ηηο δύν κεγάιεο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο, ηελ  ρξηζηηαληθή θαη  ηελ 

ηζιακηθή, επηβάιιεηαη λα αμηνπνηνύλ θάζε δπλαηόηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κεηαμύ 

πνιηηηθώλ θνξέσλ κε θνηλνύο επί κέξνπο ζηόρνπο, ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε 

θαζνξηζηηθώλ αηηεκάησλ ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. 

Καηά ηηο ζπλαληήζεηο ζπδεηήζεθαλ ηξόπνη ζπλεξγαζίαο ησλ δύν κεξώλ πνπ απνηεινύλ 

δηαθνηλνβνπιεπηηθέο ελώζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ αθ’ ελόο ηα 47 θνηλνβνύιηα πνπ 

εθπξνζσπνύλ ηηο ηζιακηθέο ρώξεο αθ’ εηέξνπ 24 θνηλνβνύιηα θαη νκάδεο κειώλ θνηλνβνπιίσλ 

από ρώξεο ζηηο νπνίεο θαηνηθνύλ ρξηζηηαλνί νξζόδνμνη θαηά ην ζξήζθεπκα. Δίλαη θαηαλνεηό θαη 

από ηηο δύν νξγαλώζεηο όηη ν πξνβιεπόκελνο δηάινγνο απνθιείεη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ πίζηε ηεο θάζε πιεπξάο.  

Δπηβεβαηώλνληαο ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν δηαθνηλνβνπιεπηηθώλ θνξέσλ, 

απνθάζηζαλ λα εηζεγεζνύλ πξνο ηα αξκόδηα Όξγαλά ηνπο, ζεηξά πξσηνβνπιηώλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. πκκεηνρή θνηλνβνπιεπηηθήο αληηπξνζσπείαο ηεο θάζε νξγάλσζεο – σο 

πξνζθεθιεκέλεο – ζηε ζπλάληεζε ηνπ Αλσηάηνπ Οξγάλνπ ηεο άιιεο, αξρήο γελνκέλεο 

από ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γ..Ο. ηνλ Ινύλην ηνπ 2005 ζηε Γελεύε ζηελ 

νπνία ζα θιεζεί λα ιάβεη κέξνο θαη λα ραηξεηίζεη ηε πλέιεπζε επίζεκε αληηπξνζσπεία 

ηεο Κ.Δ.Ι.. ηελ ζπλέρεηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 επίζεκε αληηπξνζσπεία ηεο Γ..Ο. ζα 

θιεζεί λα ιάβεη κέξνο θαη λα  ραηξεηήζεη ζηελ πλδηάζθεςε ηεο Κ.Δ.Ι.. πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Μέρξη ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2007 νη Γεληθέο 

Γξακκαηείεο ηεο Γ..Ο. θαη ηεο Κ.Δ.Ι..  ζα επηδηώμνπλ ώζηε ηα αξκόδηα Όξγαλά ηνπο 

λα έρνπλ απνθαζίζεη ε θάζε κία νξγάλσζε λα απνθηήζεη ην θαζεζηώο ηνπ παξαηεξεηή. 

2. πκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηεο κηαο πιεπξάο ζε δεκόζηεο  εθδειώζεηο  πνπ δηνξγαλώλεη ε 

άιιε, αξρήο γελνκέλεο από ηηο 17 Απξηιίνπ 2005 όπνπ ε Γ..Ο. ζπλδηνξγαλώλεη κε ην 

Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ Αζήλα ζπλέδξην κε ζέκα 

«ΔΘΝΟ, ΘΡΗΚΔΙΔ – ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΝΔΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ». 

ην ζπλέδξην ζα θιεζνύλ λα παξαζηνύλ δύν πξνζσπηθόηεηεο από ηελ Κ.Δ.Ι.. 

3. ύζηαζε ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαθνηλνβνπιεπηηθνύ Ιζιακηθνύ – 

Οξζόδνμνπ Γηαιόγνπ» ε νπνία ζα απνηειείηαη από 14 κέιε, επηά από θάζε πιεπξά, ζα 

πξνεδξεύεηαη από θνηλνύ από ηνλ  Πξόεδξν ηεο θάζε νξγάλσζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

δύν Γεληθώλ Γξακκαηέσλ. Σα ππόινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

βνπιεπηή. Η Δπηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν, αξρήο γελνκέλεο ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2006 ζε πόιε πνπ ζα επηιέγεη δηαδνρηθά θάζε θνξά ε θάζε νξγάλσζε. Ο θύξηνο 

ζηόρνο ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ν ζπληνληζκόο ηνπ  «Γηαθνηλνβνπιεπηηθνύ Ιζιακηθνύ - 

Οξζόδνμνπ δηαιόγνπ» ν θαζνξηζκόο δειαδή ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ηνκέα όπσο επίζεο γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

4. Μεηά ηηο πξώηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαθνηλνβνπιεπηηθνύ 

Ιζιακηθνύ – Οξζόδνμνπ Γηαιόγνπ» θαη ηνλ θαζνξηζκό ζαθνύο πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε εγεζία ησλ δύν νξγαλώζεσλ ζα κεηαβεί, ζην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, όπσο θαη ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ζε απηνύο ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο Κ.Δ.Ι..  θαη Γ..Ο. 

αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζπλνιηθά απηέο επηηεινύλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθνηλνβνπιεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε βάζε ηνπο θνηλνύο ζηόρνπο. Η πξώηε επίζθεςε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζην ηξαζβνύξγν θαη ζηελ 

έδξα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο Βξπμέιιεο πεξί ην θζηλόπσξν ηνπ έηνπο 2006. 

 

 

 

 



 

 

Σν παξόλ "ρέδην ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ Ιζιακηθό-Οξζόδνμν θνηλνβνπιεπηηθό 

δηάινγν" έγηλε κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ 

νξγαλώζεσλ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ 22
ε 
Μαξηίνπ 2005 όπνπ θαη κνλνγξαθήζεθε,  θαη ζα ηεζεί 

ζε ηζρύ κεηά από ηελ επίζεκε έγθξηζή ηνπ από ηα αξκόδηα Όξγαλα ησλ δύν νξγαλώζεσλ. 
 

 

 

 

      Γηα ηελ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ                                Γηα ηελ ΓΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

    ΔΝΧΗ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ                                  ΤΝΔΛΔΤΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ           

ΣΗ ΙΛΑΜΙΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ           
 

      Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο                                                        Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

 

        Ibrahim Ahmed Auf                                                ηπιηαλόο-Άγγεινο Παπαζεκειήο 

               Πξέζβεο                                                         Βνπιεπηήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

 


