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Συμμετοχή στο Συνέδριο του Κινήματος MppU (Movement for politics 
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 Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) 

Βουλευτής Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. Δρ. Κώστας 

Μυγδάλης μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Κινήματος Movement for 

politics and Policy for Unity κα Letizia de Torre, συμμετείχαν στο Συνέδριο του 

Κινήματος MppU για την Ευρωπαϊκή Μαριάπολη 2019, Trentino, Ιταλία, 8 - 11 

Αυγούστου 2019. 

  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Συν-

διακυβέρνηση κατά το οποίο ο κ. Μιχαηλίδης ομίλησε και μεταξύ άλλων είπε: "Με 

ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής 

Μαριάπολης, ένα χώρο ιστορικής σημασίας και συμβολισμού για τους φίλους 

μας τους Focolari και το Κίνημα MppU. Πρόκειται για το χώρο αυτό, όπου πριν 

60 χρόνια έδρασε η ιδρυτής του Κινήματος των Focolari, η αείμνηστη Chiara 

Lubich και γεννήθηκε ένα κίνημα, που είχε ως στόχο την ενότητα μεταξύ των 

λαών, τη παγκόσμια αδελφοσύνη και την οικοδόμηση ενός περισσότερο 

ενωμένου και ειρηνικού κόσμου με βάση την ευαγγελική αγάπη. Από τον ίδιο 

χώρο προέκυψε και η ιδέα της «πολιτικής για ενότητα» (politics for unity) και η 

θεσμοποιημένη εκδοχή της, δηλαδή η Οργάνωση MppU... Παρακολουθούμε με 

ενδιαφέρον τις θέσεις του MppU για τα ζητήματα των ανοιχτών πόλεων και της 

ιδέας της «Συν-διακυβέρνησης», και στηρίζουμε ενεργά τα σχετικά Συνέδρια, 

που διοργανώνονται για το θέμα αυτό. Η ιδέα της "Συν-Διακυβέρνησης" έχει 

εμπνεύσει πολλούς λαούς και θεσμούς". 

  

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. συμμετείχε στην συνδιαμόρφωση 

ανάλογου κειμένου το οποίο ανέγνωσε στην Ελληνική γλώσσα και τόνισε τα εξής: 

‘Τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνή πλαίσια, σε πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές προκλήσεις, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να ενεργήσουμε κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να αγαπάμε τον «πλησίον μας όπως τον εαυτό μας», τα 

«κόμματα άλλων λαών όπως τα δικά μας» και τις «χώρες των άλλων λαών 

όπως τις δικές μας».’ 


