
 

 

 
 

Αθήνα, 24-25 Μαΐου 2021 

 

Επίσημες συναντήσεις της ΔΣΟ με πολιτική, πολιτειακή και 
θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας 

 
Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής υνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΟ), Μέλος 

της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής 

υνέλευσης της ΔΟ, Μέλος της Ρωσικής Δούμας, κ. Sergei Gavrilov, πραγματοποίησαν 

στο διήμερο 24-25 Μαΐου 2021 μια σειρά από επισκέψεις με την πολιτική, πολιτειακή και 

θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας. υγκεκριμένα συναντήθηκαν με  τον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κ. Κατερίνα ακελλαροπούλου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Ιερώνυμο και τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Σασούλα.  τις 

συναντήσεις αυτές, ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης 

συνοδεύονταν από τους υμβούλους της ΔΟ, δρ. Κώστα Μυγδάλη και κ. Alexander 

Fomenko. 

 

Κατά τις συναντήσεις αυτές, η ηγεσία της Δ..Ο. παρουσίασε τις δράσεις που ανέλαβε η 

ΔΟ για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για το ζήτημα της αυθαίρετης 

μετατροπής της Αγίας οφίας σε τζαμί, και οι οποίες περιλαμβάνουν α) την έκδοση 

αφιερωματικού τετράγλωσσου τόμου με εμβληματικούς ναούς της Αγίας οφίας, β) τη 

διενέργεια διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα τους ναούς της Αγίας οφίας σε 

όλο τον κόσμο γ) την  πρόταση αναγνώρισης από το υμβούλιο της Ευρώπης πολιτιστικής 

διαδρομής με θέμα «Η ευρωπαϊκή διαδρομή των ναών της Αγίας οφίας». Επίσης, ενημέρωσε 

τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ιθύνοντες της Ελλάδας για την επικείμενη συνεργασία 

με την Μουσουλμανική Λίγκα, που έχει έδρα την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη 

Μέκκα της αουδικής Αραβίας, με στόχο την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης με 

στόχο την καταλλαγή και την αλληλοκατανόηση των λαών. Ο Γενικός Γραμματέας της 

Δ..Ο. και ο Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης προεξήγγειλαν την έκδοση αναμνηστικού – 

τιμητικού τόμου με τίτλο “Η διορθόδοξη παρουσία του Αγίου Όρους στα χρόνια της οθωμανικής 

κυριαρχίας (1430-1912)”. Σέλος, ενημέρωσαν για την επικείμενη προετοιμασία της Γενικής 

υνέλευσης της Δ..Ο., τον προσεχή Ιούλιο στην Κρήτη. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος καλωσορίζοντας την ηγεσία της ΔΟ εξήρε το έργο που 

αυτή επιτελεί και εξέφρασε τη χαρά του «για τις πρωτοβουλίες που έχετε λάβει, για τη 

συνεργασία σας με το ΕΚΠΑ και όλες τις προσπάθειες που καταβάλετε». 

χετικά με «τις εσωτερικές δυσκολίες των Ορθοδόξων Εκκλησιών και των ανθρώπων που τις 

εκπροσωπούν» είπε ότι πιστεύει πως «και στα ιερότερα πράγματα γίνονται λάθη. Αλλά, όμως, ο 

Χριστός μας, μας λέγει ότι αυτά τα λάθη μπορούν να βελτιώνονται, να διορθώνονται, φτάνει να το 

θέλουμε μέσα από την ψυχή μας. Είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε στη Ρωσία, είτε στην Ουκρανία, 

όπου και να βρισκόμαστε, να δείξουμε το χάρισμα της διακονίας». Πρότεινε μάλιστα η ΔΟ σε 

συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, να κάνουν ένα πρόγραμμα φιλοξενίας στην 

Ελλάδα νέων παιδιών.   

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής καλωσόρισε θερμά τον Πρόεδρο της Γενικής υνέλευσης της 

Δ..Ο. και εξήρε το ρόλο της ΔΟ «που αγωνίζεται και συμβάλλει στην αξιοποίηση της 

ορθόδοξης πίστης αλλά και στην διαθρησκευτική συνεννόηση». Σαυτόχρονα σημείωσε ότι «με τον 

Γενικό Γραμματέα της ΔΟ, έχουμε συζητήσει για την ενδυνάμωση αυτού του 

επιτυχημένου θεσμού και της πετυχημένης αυτής συνεργασίας», ενώ δεσμεύτηκε ότι «το 

ελληνικό Κοινοβούλιο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να κάνει περισσότερα βήματα προς την 

κατεύθυνση της τιμής και δόξας της ορθόδοξης πίστης αλλά και προς την κατεύθυνση της 

διαθρησκευτικής συνεννόησης, που είναι απαραίτητη στον σύγχρονο κόσμο και στην επίλυση των 

προβλημάτων».   

 


