Σηλεδιάσκεψη, 17 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση της Διεθνούς γραμματείας
και των προέδρων και των εισηγητών των επιτροπών της Δ.Σ.Ο.
Η υνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των
Επιτροπών της Δ..Ο. πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17 Μαρτίου 2021.
τη τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος βουλευτές-μέλη της Δ..Ο. από 23 χώρες, που
αντήλλαξαν απόψεις αναφορικά με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 που
έπληξε τις χώρες τους και όλη την ανθρωπότητα και λόγω της οποίας αναβλήθηκαν όλες οι
προγραμματισμένες δραστηριότητες της υνέλευσης.
Ο Γενικός Γραμματέας της Δ..Ο. Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ενημέρωσε τα μέλη της
Δ..Ο. για τα κάτωθι:
- Σην συνεργασία της Δ..Ο. με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και ιδιαίτερα με το “Κέντρο Αριστείας” του Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία
«Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός Διάλογος». ύντομα προβλέπεται
να υπογραφεί το ήδη εγκεκριμένο ύμφωνο υνεργασίας μεταξύ της Δ..Ο. και του
ΕΚΠΑ.
- Την έκδοση του Σόμου των Πρακτικών του Διεθνούς υνεδρίου κοινοβουλευτικού
διαλόγου της Βηρυτού, 3 – 4 Απριλίου 2018 με θέμα: «Ενότητα στην Πολυμορφία και
βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή». Ο
υπό έκδοση Σόμος θα τυπωθεί σύντομα από το Συπογραφείο της Βουλής και θα
κυκλοφορήσει σε τέσσερις (4) γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά και Αραβικά.
- Σον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα τους Ναούς της Αγίας οφίας του
Θεού. Πρόκειται για πρωτοβουλία που προκηρύχθηκε ήδη στον απόηχο της πρότασης
της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ..Ο στο πλαίσιο της διαφύλαξης και της ανάδειξης
του Χριστιανικού Ορθόδοξου πολιτισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με την ιστοσελίδα OrthPhoto.net.
- Σην έκδοση Ειδικού Σόμου με θέμα: «Οι ναοί της του Θεού Σοφίας στην ιστορία και στον
κόσμο»: Πρόκειται για μελέτη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η οποία θα αφιερώνεται
στην παρουσίαση της ιστορικής, θρησκευτικής, νομικής και αρχιτεκτονικής υπόστασης
των 46 μνημειακών ναών της Αγίας οφίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

-

-

Σην υποβολή Πρότασης στο υμβούλιο της Ευρώπης για τη δημιουργία Πολιτιστικής
Διαδρομής με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Διαδρομή των 46 Μνημείων της Αγίας οφίας του
Θεού (Hagia Sophia)». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας
πολιτιστικής διαδρομής με ορθόδοξη αναφορά, που θα εκτείνεται από τη κωτία, θα
διαπερνά την Ευρώπη και θα φτάνει μέχρι και την Κίνα.
Σην συνεργασία με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα (MWL): Η Παγκόσμια
Μουσουλμανική Λίγκα είναι μια Διεθνής ΜΚΟ ισλαμικής συνεργασίας με έδρα την
ιερή πόλη Μέκκα της αουδικής Αραβίας. Οι δύο οργανώσεις συμφώνησαν την
υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου του
2021, στο πλαίσιο της επίσκεψης της ηγεσίας της μουσουλμανικής οργάνωσης στην
Αθήνα.

