
 

 

 

 

Τιφλίδα, 21 Ιουνίου 2019 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Δ.Σ.Ο. 

 

Η 26η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 

(Δ.Σ.Ο.), που διεξήχθη στην Τιφλίδα, Γεωργία, στις 19-23 Ιουνίου 2019, δεν 

κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις εργασίες της και διεκόπη μετά από κατάληψη 

της κεντρικής αίθουσας του Κοινοβουλίου από ομάδα βουλευτών με 

εναλλασσόμενα κατά περίπτωση αιτήματα.  

 

Στις 19 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή 

έναρξης και τα εγκαίνια της έκθεσης εικονογραφικής τέχνης με θέμα: «Η 

Ανάσταση του Ιησού Χριστού», που περιλαμβάνει το σύνολο των 63 

εικονογραφικών έργων, που απέκτησε η Δ.Σ.Ο., κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

3ου Διαγωνισμού Εικονογραφικής Τέχνης υπό την αιγίδα της. Κατά την τελετή 

έναρξης της 26ης Γενικής Συνέλευσης, χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 

της Γεωργίας, κ. Irakli Kobakhidze, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της 

Δ.Σ.Ο., κ. Sergei Gavrilov, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., Δρ. Ανδρέας 

Μιχαηλίδης, και ο βουλευτής από τη Γεωργία και μέλος της Δ.Σ.Ο., κ. Zakaria 

Kutsnashvili. Επίσης, αναγνώσθηκαν χαιρετιστήρια μηνύματα από 

εκπροσώπους θρησκευτικών ηγετών όπως, του Μακαριωτάτου Πατριάρχη 

Πάσης Γεωργίας, κ.κ. Ηλία Β’, της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. 

Βαρθολομαίου, του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης 

Αφρικής, κ.κ. Θεοδώρου Β′ και του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και 

Πάσών των Ρωσιών, κ.κ. Κυρίλλου. Τέλος, την τελετή έναρξης των εργασιών 

της 26ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. από το βήμα χαιρέτισαν εκπρόσωποι 

Διεθνών Οργανισμών, όπως η Β′ Αντιπρόεδρος του Παναφρικανικού 

Κοινοβουλίου, κα Haidara Aichata Cisse και ο Πρόεδρος της Ομάδας 12+ της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), κ. Duarte Pacheco. Επίσης, προβλήθηκαν 

αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ, που ετοιμάζεται για τα 25 χρόνια της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Με το πέρας της ανάγνωσης 

χαιρετιστήριων μηνυμάτων, οι συμμετέχοντες στην τελετή έναρξης είχαν την 

ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του Προεδρικού Μεγάρου, όπου 

είχαν στηθεί τα έργα εικονογραφικής τέχνης της έκθεσης με θέμα: «Η Ανάσταση 

του Ιησού Χριστού», ενώ ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας παρέθεσε 

δεξίωση και πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με χορωδία και παραδοσιακούς 

τοπικούς χορούς.  

 



 

 

 

 

 

 

Οι εργασίες της 26ης Γενικής Συνέλευσης συνεχίστηκαν στις 20 Ιουνίου 2019 

στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Γεωργίας. Στην 

αίθουσα του Κοινοβουλίου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών: 

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Παναφρικανικό 

Κοινοβούλιο, Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας, 

Οργανισμός ‘Θρησκείες για την Ειρήνη’ στην Ευρώπη, Διακοινοβουλευτική 

Συνέλευση των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών 

και ειδικοί προσκεκλημένοι, όπως ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της 

Μολδαβίας, κ. Ion Ceban και πρώην βουλευτές-μέλη της Δ.Σ.Ο. Κατά την 

έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, βουλευτής από τη 

Ρωσική Κρατική Δούμα, κ. Sergei Gavrilov, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό 

της Δ.Σ.Ο. προήδρευσε και έδωσε το βήμα για ανάγνωση χαιρετιστήριων 

μηνυμάτων των προσκεκλημένων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και εν 

συνεχεία κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. να εκφωνήσει τον 

απολογισμό δραστηριοτήτων της Οργάνωσης για την περίοδο 2018-2019.   

 

Μετά το πέρας του διαλείμματος, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

διεκόπησαν βιαίως, όταν ομάδα βουλευτών, προερχόμενων από τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης αποφάσισε να καταλάβει την αίθουσα διεξαγωγής των 

εργασιών και να αρνηθεί να επιτρέψει τη συνέχιση των εργασιών, θέτοντας 

μάλιστα 2 διαδοχικά αιτήματα: αρχικά να μην προεδρεύσει ο Ρώσος Πρόεδρος 

της Γενικής Συνέλευσης και εν συνεχεία να αποχωρήσει ολόκληρη η ρωσική 

αντιπροσωπεία από το κτήριο του Κοινοβουλίου. Οι απαιτήσεις αυτές 

κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών και τα μέλη της Δ.Σ.Ο. 

αποχώρησαν από το Κοινοβούλιο. Οι εργασίες της 26ης Γενικής Συνέλευσης της 

Δ.Σ.Ο. ολοκληρώθηκαν εκ των πραγμάτων στο ξενοδοχείο που διέμεναν οι 

συμμετέχοντες της Γενικής Συνέλευσης, όπου εγκρίθηκε ο οικονομικός 

απολογισμός της Δ.Σ.Ο. για το έτος 2018-2019, οι υπεύθυνοι απαλλάχτηκαν 

από την ευθύνη και συμπληρώθηκε η σύνθεση των οργάνων της Δ.Σ.Ο. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών της 26ης Γενικής Συνέλευσης εξεδόθη δήλωση 7 

σημείων, η οποία ακολουθεί. 

 


