
 

 

 
 

Βελιγράδι, 14-15 Ιουνίου 2021 

 

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
 
Η τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής υνέλευσης 

Ορθοδοξίας (Δ..Ο.) συνήλθε στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Εθνοσυνέλευσης της 

Δημοκρατίας της ερβίας, 14-15 Ιουνίου 2021, υπό το Γενικό Γραμματέα της Δ..Ο., Δρ. 

Μάξιμο Χαρακόπουλο με την παρουσία του Προέδρου της Γενικής υνέλευσης της Δ..Ο. 

κ. Sergei Gavrilov.  

 

Σους συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο Γενικός Γραμματέας της Δ..Ο. Δρ. Μάξιμος 

Χαρακόπουλος και ο Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης της Δ..Ο. κ. Sergei Gavrilov και 

τις εργασίες της Διεθνούς Γραμματείας κήρυξε ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της 

ερβίας, κ. Ivica Dačić. Ο Πρόεδρος της ερβικής Εθνοσυνέλευσης ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα: «Είναι ιδιαίτερη τιμή που η Εθνοσυνέλευση μας φιλοξενεί την πρώτη συνάντηση της 

Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. μετά την βελτίωση της κατάστασης λόγω της πανδημίας. Η 

Σερβία, ως Κράτος που συμμετέχει από την ίδρυση της Δ.Σ.Ο. και αναγνωρίζοντας την αξία των 

έργων και των δραστηριοτήτων επιθυμεί να συνεισφέρει στην προώθηση των κοινών αξιών μέσω των 

δημοκρατικών θεσμών και τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας των κοινοβουλίων μας. Θέλω να 

δηλώσω την ετοιμότητα της Σερβίας να λάβει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο., καθώς 

είναι ένα πολύ σημαντικό forum της πολυμερούς συνεργασίας, που δεν συνεισφέρει μόνο στην 

Ορθοδοξία, αλλά και στο σύγχρονο πολιτισμό».  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 

Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της ερβίας, απευθυνόμενος στα μέλη της Διεθνούς 

Γραμματείας της Δ..Ο. σημείωσε ότι «Το κοινοβούλιό σας, η χώρας σας, από την πρώτη στιγμή 

συμβάλει σημαντικά στον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στο εσωτερικό της ΔΣΟ αλλά και η 

παρουσία μέλους της εκκλησίας της Σερβίας το νέου τότε σεβασμιότατου Ειρηναίου Μπούλοβιτς στην 

Ορμύλια επευλόγησε την ίδρυση και την προσπάθεια μας. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία και έχει 

έντονο συμβολισμό, διότι δηλώνει ότι η Οργάνωση μας -παρά τις αντίξοες συνθήκες που υπέβαλε η 

παγκόσμια υγειονομική κρίση- παραμένει πιστή στο σεβασμό της θεσμικής της μνήμης και 

υπογραμμίζει πάντα την ιστορική διάσταση που έχει η διεξαγωγή των εργασιών της στην επικράτεια 

των ιδρυτικών μελών της. Είναι η απτή απόδειξη της θεσμικής μας επιβίωσης στο διάβα των σχεδόν 

τριών δεκαετιών ζωής της Δ.Σ.Ο.».  

 

 



 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης της Δ..Ο. κ. Sergei Gavrilov σημείωσε τα εξής: «Η 

ίδια η ζωή καθιστά τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας σημαντικό παράγοντα στην 

παγκόσμια πολιτική ανάπτυξη. Με βάση τις πνευματικές μας αξίες, την Ορθόδοξη πίστη, τις 

πολιτιστικές παραδόσεις, αποδεικνύουμε στον κόσμο τη δυνατότητα ίσων και σεβαστών σχέσεων 

μεταξύ των χωρών μας -παρά τις όποιες διαφορές. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να δώσουμε 

προτεραιότητα στα ζητήματα της διατήρησης της ειρήνης. Οι δραστηριότητες της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας πρέπει να αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ 

των κοινοβουλίων, προκειμένου να μειωθεί η διεθνής ένταση. Η συνεργασία μας, με τη συμμετοχή 

των θρησκευτικών ηγετών, που εξαπλώνεται στον τομέα της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης, της 

ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων, της νεολαίας, μπορεί να γίνει «γέφυρα» μεταξύ των χωρών, 

προκειμένου να διατηρηθεί η χριστιανική ενότητα». 

 

Σα μέλη χαιρέτησε επίσης, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της 

ερβίας στη Δ..Ο., κυρία Sanja Lakic. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων και επαφών με 

άλλους διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και συζήτηση για μελλοντικές πρωτοβουλίες της Δ..Ο. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως οι δραστηριότητες 

της Οργάνωσης για την ανάδειξη των ναών της Αγίας οφίας σε όλο τον κόσμο, καθώς και 

η επιδημιολογική κατάσταση σε όλο τον κόσμο και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί στη 

διάρκεια της προσπάθειας ανάσχεσης της πανδημίας. Επιπλέον, τα μέλη της Διεθνούς 

Γραμματείας της Δ..Ο. ενημερώθηκαν για την δεινή κατάσταση των χριστιανικών 

πληθυσμών στην Αφρικανική Ήπειρο.  

 

Κατά τη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Δ..Ο. τα μέλη έλαβαν αποφάσεις για 

τη διεξαγωγή της 28ης Γενικής υνέλευσης της Δ..Ο., που θα λάβει χώρα στην Κρήτη στις 

22-25 Ιουλίου 2021 με θέμα: «Το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία». 

 

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της 

Δ..Ο. επισκέφθηκαν το μνημείο του Ρήγα Φεραίου όπου και κατέθεσαν στεφάνι στη 

μνήμη του με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Με πρωτοβουλία της Ρωσικής αντιπροσωπείας τα μέλη της Δ..Ο. επισκέφθηκαν το 

μνημείο των απελευθερωτών του Βελιγραδίου στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο όπου και 

κατέθεσαν στεφάνι εις μνήμη των πεσόντων. 

 



 

 

 

 

Σέλος, αντιπροσωπεία της Διεθνούς Γραμματείας της Δ..Ο. επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο 

Βυζαντινών πουδών Βελιγραδίου της Ακαδημίας Επιστημών και Σεχνών καθώς και τη 

χολή Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου όπου ενημέρωσαν τους 

ακαδημαϊκούς για τη δραστηριότητα της Δ..Ο. και συζήτησαν προτάσεις συνεργασίας.   

 


