
 

 

 

 

Λεμεσός, Κύπρος, 2 – 3 Απριλίου 2019 
 
 

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 στη Λεμεσό, 2 – 3 

Απριλίου υπό τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο, Δρα Ανδρέα Μιχαηλίδη με την παρουσία του Προέδρου 

της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Gavrilov. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν Ορθόδοξοι 

βουλευτές-μέλη της Δ.Σ.Ο. από την Αρμενία, την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την 

Ιορδανία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, την Παλαιστίνη, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη 

Σερβία και το Σουδάν. Μάλιστα, στη σύνθεση της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Αρμενίας στη 

Δ.Σ.Ο για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του Αρμενικού Κοινοβουλίου, κ. Alen Simonyan. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε το Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας και μέλος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Άγγελος Βότσης. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων και επαφών με κοινοβούλια 

και διεθνείς οργανώσεις, καθώς και συζήτηση για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο.  

Οι βουλευτές της Δ.Σ.Ο. είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ο 

οποίος και ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Σ.Ο. για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα. Ο Γενικός 

Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κατά την χαιρετιστήρια ομιλία του τόνισε: «…Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον 

την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που αναπτύσσετε και η οποία οδηγεί την Κύπρο σε μια νέα τροχιά 

και δυναμική, που σύντομα θα την καταστήσει ισχυρό παράγοντα στην περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης 

και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής…». 

Τα μέλη της Δ.Σ.Ο. είχαν επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη 

Συλλούρη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας απένειμε βραβείο στα μέλη της Δ.Σ.Ο. για τα 25 χρόνια δράσης της.  

Επίσης, η Έκθεση αγιογραφίας με θέμα «Η Ανάσταση του Ιησού» φιλοξενήθηκε στην Πινακοθήκη του 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ′, τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’. 

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

Εγκλείστου όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονής και είχαν συνάντηση με τον Σεβ. Μητροπολίτη 

Πάφου κ. Γεώργιο. 

 


