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Συνεδρίαση Της Διεθνούς Γραμματείας,των Προέδρων και των Εισηγητών 

των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο.  

 

 
Η τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των 

Εισηγητών των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
(Δ.Σ.Ο.), πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Δ.Σ.Ο. στην Αθήνα, 14 – 15 Νοεμβρίου 

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 Αλβανία, 
την Αρμενία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, την Κύπρο, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη 

Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σερβία και το Σουδάν. Μάλιστα, στη σύνθεση της 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Αρμενίας στη Δ.Σ.Ο συμμετείχε ο 
Αντιπρόεδρος του Αρμενικού Κοινοβουλίου, κ. Alen Simonyan. Τους συμμετέχοντες 

καλωσόρισαν ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο 
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δ.Σ.Ο., κ. 

Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Γ’ του Ελληνικού Κοινοβουλίου και 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο, κ. Αθανάσιος Μπούρας.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων και 
επαφών με κοινοβούλια και διεθνείς θεσμούς, καθώς και συζήτηση για τις 

μελλοντικές δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν πολλά και 
ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως η τρέχουσα κατάσταση του ορθόδοξου πολιτισμού, 

καθώς και η περαιτέρω οργάνωση και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. 
Επιπλέον, τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. έλαβαν αποφάσεις 

σχετικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της επόμενης εαρινής Διεθνούς 
Γραμματείας καθώς και της 27ης Γενικής Συνέλευσης.  

 

Οι εργασίες της Δ.Σ.Ο. ολοκληρώθηκαν με την τιμητική παρουσία του Προέδρου 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος απευθυνόμενος 

στα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. τόνισε ότι: «… Αποτελεί τιμή μου 
να σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έδρα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, και να γνωρίσω από κοντά όλες 

και όλους εσάς που απαρτίζετε ένα πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό  
 
 



 

 

 
 
διακοινοβουλευτικό και διακρατικό όργανο, που δρα και επιδρά αδιαλείπτως και 

με επιτυχία, εδώ και 26 χρόνια … είμαι σίγουρος ότι το πλούσιο έργο του 

Διακοινοβουλευτικού αυτού Σώματος έχει προοπτική και είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις των καιρών μας .... Η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας … έχει κατορθώσει να παγιώσει την 
παρουσία της, προβάλλοντας υψηλές πνευματικές αξίες μέσω των δημοκρατικών 
θεσμών, έχει επιτύχει να εμφυσήσει στον πολιτικό κόσμο τις θρησκευτικές 
ανησυχίες και τους σύγχρονους προβληματισμούς των Ορθοδόξων Χριστιανών, 

εμπεδώνοντας παράλληλα την ενότητα ως βασικό πυλώνα και παραμερίζοντας 

τυχόν εθνικά ή κομματικά στερεότυπα και προκαταλήψεις». 
 

Τα μέλη της Δ.Σ.Ο. είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην Έκθεση «Ρήγας 
Φεραίος και Επανάσταση» στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς 

και να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία μέρος των εργασιών της συνεδρίασης της 

Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. 

 


