ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) είναι διακοινοβουλευτικό όργανο
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων.
Ακολουθεί πληροφοριακό δελτίο με στοιχεία που αφορούν την φυσιογνωμία της Δ.Σ.Ο.
Τα σχετικά στοιχεία είναι: η φιλοσοφία, οι στόχοι, ο κανονισμός λειτουργίας και το
σημείο καμπής του οργανισμού.
Η δημιουργία της Δ.Σ.Ο.
Η φιλοσοφία της Δ.Σ.Ο. εκφράζεται από τη Διακήρυξη των μελών του Συνεδρίου που
συγκάλεσε η Βουλή των Ελλήνων στην Χαλκιδική, με θέμα: «Η Ορθοδοξία στην Νέα
Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα». Σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, η Ορθοδοξία, με την
κοινωνική, ιστορική και πνευματική σημασία της αποτελεί κοινή ιστορική πολιτιστική
παράδοση και θρησκευτική έκφραση για το μισό περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης.
Σε ένα πλαίσιο ιστορικών αλλαγών που ήταν σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη (πτώση των
κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, συνθήκη του Μάαστριχτ
στη Δυτική Ευρώπη), προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν το 1993 σε
συνέδριο που συγκάλεσε η Βουλή των Ελλήνων, διαπίστωσαν την ανάγκη παρουσίας της
Ορθοδοξίας ως κοινής πολιτισμικής έκφρασης μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων πολιτών στην
διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η κοινή πολιτιστική αναφορά της
Ορθοδοξίας αναζητήθηκε μέσω της Δ.Σ.Ο., στην οποία συμμετέχουν σήμερα Ορθόδοξοι κατά
το θρήσκευμα βουλευτές από: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Εσθονία,
Κύπρος, Καζακστάν, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουκρανία
και Φινλανδία καθώς και ομάδες βουλευτών από: Αυστραλία, Η.Π.Α., Ασία και Αφρική.
Σημείο Καμπής
Η διαπίστωση πως η πλειοψηφία των πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ήπειρος είναι στην πραγματικότητα προβλήματα όλης της
υφηλίου, η ανάγκη όπως αναζητηθούν ερμηνείες και απαντήσεις που στηρίζονται στην κοινή
πολιτιστική παράδοση των λαών, η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών αλλά και των φαινομένων
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας οδηγούν την Δ.Σ.Ο. στην απόφαση να υπερβεί τα σύνορα
της Ευρωπαϊκής ηπείρου και να επικοινωνήσει με κοινοβουλευτικούς από όλο τον κόσμο,
Χριστιανούς Ορθόδοξους στην πίστη, με στόχο την κοινή μας πολιτισμική έκφραση μέσω της
θρησκείας ως κοινής βάσης για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολυσύνθετης
πραγματικότητας.

Προς τον σκοπό αυτό, και βάσει του άρθρου 2, παρ. β΄ της Ιδρυτικής Πράξης, δύνανται να
συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ή κοινοβουλευτικές
ομάδες και από άλλα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια ή αντίστοιχα από κοινοβούλια άλλων ηπείρων.
Στη Γενική Συνέλευση του 2001 στην οποία συμμετείχαν ομάδες βουλευτών από την
Αυστραλία, Ασία, Αφρική και Η.Π.Α. αποφασίσθηκε η οργάνωση από Ευρωπαϊκή
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Ε.Δ.Σ.Ο.) να αποκαλείται Διακοινοβουλευτική
Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.).
Στην Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. στο Κίεβο της Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2004
αποφασίσθηκε να αναζητηθούν τρόποι συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Ένωση των
Κρατών-Μελών του Οργανισμού της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.).
Μετά από επιστολές που αντηλλάγησαν, στις 22 Μαρτίου του 2005 μονογραφήθηκε στην
Αθήνα από τους Γενικούς Γραμματείς τους, σχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο
κοινοβουλευτικών οργανώσεων.
Κατά την περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης , η Δ.Σ.Ο στις Γενικές Συνελεύσεις της
ασχολήθηκε με θέματα για τη παγκόσμια οικονομική κρίση και υιοθέτησε ανάλογα
συμπεράσματα. Στο Βελιγράδι τον Ιούνιο 2009 με θέμα: «Η Παγκόσμια οικονομική κρίση και
οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο
ρόλος της Ορθοδοξίας», στο Παρίσι τον Ιούνιο 2011 με θέμα: «Οι θρησκευτικές αξίες στον
κόσμο της οικονομικής κρίσης» και στην Πράγα τον Ιούνιο 2012 με θέμα: «Προκλήσεις
δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».
Μετά από επισκέψεις και συζητήσεις, η Δ.Σ.Ο. υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο στην έδρα του στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 19 Μαΐου 2011.
Επιπλέον, στη Μόσχα στις 8 Νοεμβρίου 2011, η Δ.Σ.Ο. υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας με τη
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας και τη Διακοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας.
Στο πλαίσιο διεύρυνσης της συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. με διεθνείς οργανισμούς, η Δ.Σ.Ο. έχει
αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή τόσο με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ) όσο και με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU).
Στη Γενική Συνέλευσή της τον Ιούνιο 2012, η Δ.Σ.Ο. αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία
και σε συνεργασία με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο για την σύσταση φορέα με τον τίτλο
«Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, τον Κοινοβουλευτισμό και την Θρησκευτική Ανεκτικότητα στην
Αφρική» με έδρα την Αθήνα και δεύτερη έδρα χώρα της Αφρικής.
Κατά την 20η επετειακή Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, τον Ιούνιο 2013 υπογράφηκε
διακήρυξη από τους Προέδρους των Κοινοβουλίων – μελών της Δ.Σ.Ο. ενώ κατά την 21η
επετειακή Γενική Συνέλευση στη Μόσχα τον Ιούνιο 2014, υπογράφηκε ανάλογη διακήρυξη
από Υπουργούς Πολιτισμού των χωρών, τα κοινοβούλια των οποίων συναπαρτίζουν την
Δ.Σ.Ο.

Κατά την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων μελών της
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Ν. Υόρκη, 31
Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2015, η Δ.Σ.Ο παρουσίασε τις θέσεις της για το προσφυγικό
ζήτημα, της μετακίνησης προς την Ευρώπη χιλιάδων προσφύγων από την ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής.
Κατά την Γενική Συνέλευση του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ το
2015, εκλήθη και ομίλησε προς τα μέλη του ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Βˈ, ενώ παρουσιάσθηκε φωτογραφική έκθεση της Δ.Σ.Ο. με
θέμα “Πάσχα στην Χριστιανική Ανατολή”.
Την έναρξη των εργασιών της 23ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο στην Θεσσαλονίκη (4 – 8
Ιουλίου 2016), κήρυξαν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ελλάδας και της Κρατικής Δούμα
της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.κ. Νικόλαος Βούτσης και Sergey Naryshkin. Παράλληλα, στα
πλαίσια των εορτασμών για το έτος Ελλάδας στην Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016, αλλά
και της χιλιόχρονης παρουσίας Ρώσων μοναχών στο Άγιον Όρος (1016-2016), εγκαινίασαν
έκθεση φωτογραφίας με θέμα: “Άθως. Το Άγιον Όρος” στον Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού
της πόλης.
Η έκθεση με θέμα: «Άθως. Το Άγιον Όρος» πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες, τον Οκτώβριο του 2016.
Η Δ.Σ.Ο. σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο του Λιβάνου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με
θέμα: «Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και
Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου» στη Βηρυτό,
στις 2-5 Απριλίου 2018. Το κείμενο της Διακήρυξής που υιοθετήθηκε, είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Δ.Σ.Ο. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έκθεση «Virgin Mariam. Icons from Her
Holy Garden. Mount Athos» στο Μουσείο «Beit Beirut».
Η 25η επετειακή Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
(Δ.Σ.Ο.) με θέμα: «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και χριστιανικές αξίες: 25 χρόνια
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας» διεξήχθη στην Αθήνα στις 26 και 27 Ιουνίου
2018. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έκθεση των 63 έργων σύγχρονων αγιογράφων που
έλαβαν μέρος σε ανάλογο διαγωνισμό της Δ.Σ.Ο. με θέμα: «Η Ανάσταση του Ιησού». Η
Έκθεση παρουσιάστηκε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Η επετειακή Διακήρυξη των
συνέδρων της 25ης Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Δ.Σ.Ο.

Αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) υπό τον Γενικό
Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. Δρ. Ανδρέα Μιχαηλίδη επισκέφθηκε την Τεχεράνη και συναντήθηκε με
τον νέο Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών μελών του Οργανισμού
Ισλαμικής Συνεργασίας (Κ.Ε.Ι.Σ.) κ. Mouhamed Khouraichi Niass.
Η τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των
Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), πραγματοποιήθηκε στο
Κάϊρο, από 15 έως 18 Νοεμβρίου καθώς επίσης και συναντήσεις με τους δυο Ορθόδοξους
Πατριαρχείς, με σκοπό την έκφραση της στήριξης της Δ.Σ.Ο. προς τους Χριστιανούς της
Μέσης Ανατολής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή της
Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά.
Συναντήσεις μεταξύ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) και του
Διεθνούς Δικτύου Καθολικών Νομοθετών (ICLN) έχουν πραγματοποιηθεί με προοπτική
συνεργασίας.
Υπεγράφη Σύμφωνο κατανόησης της Δ.Σ.Ο. με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση για τη
Μεσόγειο (PAM) κατά την 13η Γενική Συνέλευση της ΡΑΜ στο Βελιγράδι στις 21
Φεβρουαρίου 2019. Το σύμφωνο κατανόησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Σ.Ο.
Η Δ.Σ.Ο. βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων της Προεδρίας της
Δημοκρατίας του Λιβάνου με σκοπό τη σύσταση ενός Παρατηρητηρίου Θρησκευτικών
Διώξεων.
Αναφορικά με τη δημιουργία ενός φορέα Ανάδειξης της Παρουσίας των Χριστιανών της
Ευρύτερης Περιοχής της Μέσης Ανατολής, η Δ.Σ.Ο. έχει συναντήσει κατ’ αρχήν τη θετική
ανταπόκριση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ως προς την εγκατάσταση
του εν λόγω φορέα στους κόλπους του Πανεπιστημίου.
Έχει ξεκινήσει μια αρχική συζήτηση για μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Δ.Σ.Ο. και της
Βαλτικής Συνέλευσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές μιας
μελλοντικής συνεργασίας.

