Ρώμη, 25 – 30 Ιουνίου 2017

24Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.
Κεντρικό θέμα «Η Χριστιανική διάσταση της παγκόσμιας κρίσης και τρόποι
αντιμετώπισής της»
Η 24η ετήσια Γενική Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) έλαβε χώρα στη Ρώμη με τη συμμετοχή
αντιπροσωπειών από είκοσι πέντε κοινοβούλια και ομάδες βουλευτών
από διάφορες χώρες.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν στο ιταλικό
κοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Edoardo Patriarca,
Μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου
Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε ο
αντιπρόσωπος του προέδρου της Γερουσίας κ. Pietro Grasso, ο
γερουσιαστής κ. Lucio Malan,
Ο Ευρωβουλευτής κ. Λευτέρης Χριστοφόρου μετέφερε χαιρετιστήριο
μήνυμα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. DavidMaria Sassoli
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό από
μέρους του προέδρου της Δούμα κ. Vyacheslav Volodin η Αντιπρόεδρος
κα Irina Yarovaya, ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης από τον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση και ο Σεβ. Επίσκοπος Brian
Farrell, Γραμματέας του Ποντιφικού Συμβουλίου για την προώθηση της
Ενότητας των Χριστιανών από μέρους του Αγιότατου Πάπα Ρώμης κ.
Φραγκίσκου.
Χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου του Παναφρικανικού
Κοινοβουλίου κ. Roger Nkodo Dang ανέγνωσε η Πρόεδρος του
Κοινοβουλίου της Μοζαμβίκης κα Veronica Natanael Macam Dhlovo,
ενώ χαιρέτισε και η κα Catherine Constantinides, Πρέσβειρα Καλής
Θελήσεως για το περιβάλλον στη Νότιο Αφρική.
Χαιρετιστήρια μηνύματα απέστειλαν: η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Βˈ, ο Μακαριώτατος

Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος και ο
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ.
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών
οργανισμών: από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ο π. Daniel Buda,
από την Κ.Σ. ΟΣΕΠ ο Γενικός Γραμματέας κ. Asaf Hajiyev, η Πρόεδρος
του Κινήματος “Movement for Politics & Policy for Unity (MppU)” κα
Letizia de Torre.
Τέλος κατά την ολοκλήρωση των εργασιών προσήλθε και ομίλησε ο κ.
Tibor Navracsics, Επίτροπος Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίος και
Αθλητισμού.
Επί του κεντρικού θέματος ομίλησαν:
- κα Elisabetta Gardini, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΕΛΚ για τον διαπολιτισμικό
και θρησκευτικό διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- Δρ. Cesare Zucconi, Γενικός Γραμματέας της Κοινότητας Αγ.
Αιγιδίου,
- κ. Sergio Valzania, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος με θέμα: “Η
πολιτική εκπροσώπηση και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο”,
- κ. Damien Kattar, Πρώην Υπουργός Οικονομικών του Λιβάνου,
- Καθ. Alberto Melloni, Ίδρυμα Θρησκευτικών Μελετών, Μπολόνια
(FSCIRE) με θέμα: “Το επόμενο βήμα: Κοινωνία εκκλησιών και/ή
Διαθρησκειακός Διάλογος μεταξύ θρησκειών”,
- κ. Γιάννης Βουλγαράκης, Πολιτικός επιστήμονας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης με θέμα: «Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Ο ρόλος πολιτείας και εκκλησίας στη
στήριξη των αδυνάτων» και
- κ. Imre Vejkey, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας

Τα μέλη της Δ.Σ.Ο. επισκέφθηκαν την Βυζαντινή Ιερά Μονή του Αγίου
Νείλου στην Γκρότα Φεράτα, περιφέρεια της Ρώμης όπου παρουσία του
Ηγουμένου, του Δημάρχου και των τοπικών αρχών, πραγματοποιήθηκε
τελετή καλωσορίσματος προς τιμή των μελών της Γενικής Συνέλευσης
της Δ.Σ.Ο. και ακολούθησε ξενάγηση στον Ιερό Ναό και την Βιβλιοθήκη
της Ιεράς Μονής.
H Εξαρχική Βυζαντινόρρυθμη Ιερά Μονή της Παναγίας Θεοτόκου της
Κρυπτοφέρρης, που ονομάζεται επίσης Μοναστήρι του Οσίου Νείλου του Νέου,
ιδρύθηκε το 1004, από μια ομάδα Ελλήνων μοναχών, προερχομένων από τη Νότια
Ιταλία, τότε βυζαντινή, και καθοδηγουμένων από τον Όσιο Νείλο τον Καλαβρό,
χαρισματικό Γέροντα και εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα της εποχής εκείνης.
Οι μοναχοί που ζουν και εργάζονται ακόμη και σήμερα σε αυτό το αρχαίο
Μοναστήρι, είναι Ρωμαιοκαθολικοί του βυζαντινού Τυπικού, και αντιπροσωπεύουν
το Τάγμα των Βασιλειανών Μοναχών (δηλ. Μοναχοί του Αγίου Βασιλείου του
Μεγάλου), ένα μοναστικό ίδρυμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο
δημιουργήθηκε για να ενώνει, όλα μαζί, τα παρόντα βυζαντινόρρυθμα μοναστήρια της
Ιταλίας.
Σήμερα η Μονή της Κρυπτοφέρρης είναι το τελευταίο που έμεινε από τα πολυάριθμα
βυζαντινά μοναστήρια, τα οποία κατά τον μεσαίωνα ήταν διαδεδομένα στην Κάτω
Ιταλία και στην ίδια τη Ρώμη. Η μονή της Κρυπτοφέρρης αποτελεί επίσης «κάτι το
μοναδικό», εφόσον ιδρύθηκε πενήντα χρόνια πριν από το Σχίσμα μεταξύ των
Εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινουπόλεως, και πάντοτε έμεινε σε κοινωνία
με τον Επίσκοπο Ρώμης, διατηρώντας το βυζαντινό τυπικόν και την ανατολική
μοναστική παράδοση.

Αντιπροσωπεία της Διεθνούς Γραμματείας, πραγματοποίησε σύντομη
επίσκεψη στην έδρα του κινήματος Focolari όπου είχαν συνάντηση με
την Πρόεδρο του Κινήματος κα Maria Voce.
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την τελετή του ‘Εσπερινού’ στην Βασιλική της Σάντα
Μαρία της Κοινότητας του Αγ. Αιγιδίου (Trastevere) και αντίστοιχη
αντιπροσωπείας πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της
Κοινότητας.
Τέλος, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία στο Βατικανό για την Θρονική
Εορτή της Ρώμης την Πέμπτη, 29 Ιουνίου, ενώ είχαν σύντομη συνάντηση
με τον ποντίφικα και αντήλλαξαν ευχές την Τετάρτη, 28 Ιουνίου.

