
 

 

 

 

Κάιρο, Αίγυπτος, 15 – 18 Νοεμβρίου 2018 

 

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των 

Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) 

 
Η τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των 

Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), πραγματοποιήθηκε στο 

Κάιρο, από 15 έως 18 Νοεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν Ορθόδοξοι βουλευτές-μέλη της Δ.Σ.Ο. 

από την Αρμενία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, την Κύπρο, το Λίβανο, το Μαυροβούνιο, 

την Παλαιστίνη, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και το Σουδάν. Μάλιστα, στη σύνθεση της ομάδας 

εκπροσώπων του Λιβάνου στη Δ.Σ.Ο για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του 

Λιβανικού Κοινοβουλίου, κ. Elie Ferzli, ενώ τους συμμετέχοντες καλωσόρισε το Μέλος του 

Κοινοβουλίου της Αιγύπτου κ. Hany Naguib. 

Η Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας φιλοξενήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε απολογισμός της 25ης επετειακής Γενικής Συνέλευσης 

στην Αθήνα, ανάλυση των επαφών των Ορθόδοξων βουλευτών με τα κοινοβούλια των χωρών του 

κόσμου και συζήτηση για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο.  

Τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας επισκέφθηκαν την Επιτροπεία στο Κάιρο του 

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, όπου τους υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος 

Πατριάρχης κ.κ. Θεόδωρος Β′, ο οποίος ομίλησε προς τους παρευρισκόμενους βουλευτές 

επισημαίνοντας τα προβλήματα της Αφρικής αλλά και την συνεισφορά της Δ.Σ.Ο. στην επίλυση 

τους. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη 

αποφασίστηκε η Δ.Σ.Ο. να χρηματοδοτήσει μια από τις πτέρυγες ενός νέου υπό ανέγερση 

νοσοκομείου στη  Σιέρα Λεόνε. Στο Πατριαρχείο της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην 

συνέχεια υπήρξε συνάντηση των μελών της Δ.Σ.Ο. με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Κοπτικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, κ.κ. Θεόδωρο Β′. Ο Μακαριώτατος επευλόγησε την δραστηριότητα της 

Δ.Σ.Ο. και εξέφρασε την ελπίδα και το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο να γίνει μέλος της οργάνωσης στο 

άμεσο μέλλον. Στις συναντήσεις αυτές ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, 

και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Sergey Gavrilov, ομίλησαν εξ’ ονόματος της 

Οργάνωσης, ενώ οι Πατριάρχες εξήραν το 25ετές έργο της Δ.Σ.Ο. και αντάλλαξαν αναμνηστικά.   

Τέλος, τα μέλη της Δ.Σ.Ο. είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιερά Μονή της Αγίας 

Αικατερίνης στο Όρος Σινά, όπου τους υποδέχτηκε και τους ξενάγησε ο Δικαίος της Ιεράς Μονής 

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών. 

 

 

 

 

 

 

 


