
 

 

 
 

Χανιά,  24  Ιουλίου  2021 
 

 
Απολογιζμόρ ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ Διακοινοβοςλεςηικήρ 
Σςνέλεςζηρ Οπθοδοξίαρ κ. Μάξιμος Χαπακόποςλος ζηη Γενική 

Σςνέλεςζη ηηρ ΔΣΟ 
 
 
Αγαπηηά Μέλη ηης Γενικής Συνέλευζης ηης Δ.Σ.Ο.,  
Συνάδελθοι και θίλοι, 

Φαίρομαι ιδιαίτερα που ολοκληρώνουμε σήμερα, εδώ στο όμορφο νησί της Κρήτης, 
την πρώτη -από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19- συνάντησή μας με 
φυσική παρουσία.  

Παρά τις δυσχέρειες που επέβαλαν οι υγειονομικοί περιορισμοί, αποφασίσαμε να 
πραγματοποιήσουμε συνάντηση με φυσική παρουσία στην Ελλάδα, 
στοχεύονταςπρωτίστως να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συνέδρων μας. 

Εξάλλου, η επιλογή μας να διοργανώσουμε την 28η Γενική υνέλευση με φυσική 
παρουσία στην Ελλάδα, ένα εκ των κρατών που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της 
Δ..Ο. δεν έγινε τυχαία και έχει έντονο συμβολισμό, διότι δηλώνει ότι η Οργάνωσή 
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.  

το περασμένο διάστημα, η Οργάνωσή μας απέδειξε την προσαρμοστικότητά της 
στις πρωτόγνωρες συνθήκες, την ταχύτατη εξοικείωσή της με τις νέες τεχνολογίες 
και τις μεθόδους της εκ του μακρόθεν κοινοβουλευτικής δράσης και την 
ανθεκτικότητά της σε περιόδους παγκοσμίων κρίσεων, που πλήττουν την 
Ανθρωπότητα στο σύνολο της. Δυστυχώς, ορισμένοι συνάδελφοι από τις εθνικές 
αντιπροσωπείες της Οργάνωσής μας δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στη φετινή 
μας υνέλευση. Επί παραδείγματι, στη Βουλγαρία, την Αρμενία και στη Μολδαβία. 
Επίσης, ο Λίβανος, η Γεωργία και η Αίγυπτος δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν, 
όπως και άλλα κράτη, για λόγους ανωτέρας βίας.  

 

 



 

 

 

Φαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης, για το 
δικαίωμα της οποίας στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους έχουμε ως ΔΟ κατ’ 
επανάληψη απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα. Και βεβαίως, έχουμε 
ιδιαίτερο σεβασμό στο παλαίφατο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.  

Όπως επίσης, χαιρετίζω την εκλογή και δεύτερης βουλευτού από την ορθόδοξη 
κοινότητα της Ουγκάντας. 

Πριν ξεκινήσω τον απολογισμό, επιτρέψτε μου, καθώς οι εργασίες μας λαμβάνουν 
χώρα στην ελληνική επικράτεια, να αναφερθώ στη σημερινή ημερομηνία, που είναι 
πολύ σημαντική για την Ελλάδα, καθώς σχετίζεται με την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας και των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων το 1974, μετά από την 
μακρά νύχτα της επταετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών. ηματοδοτεί την 
απαρχή μιας μακράς περιόδου ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και 
διεύρυνσης των ατομικών ελευθεριών, που συνδυάστηκε με την συμμετοχή μας 
στην τότε ΕΟΚ, πριν από 40 χρόνια, που μετεξελίχθηκε σε Ε.Ε. 

Δυστυχώς, όμως, τις ημέρες αυτές του 1974 έλαβε χώρα η βάρβαρη εισβολή του 
τουρκικού στρατού στην Κυπριακή Δημοκρατία, που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες 
δολοφονημένους, αγνοούμενους, καταστροφές και την κατοχή του 37% του νησιού, 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό το έγκλημα κατά της διεθνούς νομιμότητας 
γίνεται μάλιστα απόπειρα από τη σημερινή τουρκική ηγεσία να αναβαθμιστεί με 
κρατική υπόσταση, ενάντια σε κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και της ηθικής. 
Αλλά και με τη δημιουργία νέων τετελεσμένων με τον εποικισμό της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου, τορπιλίζοντας κάθε ελπίδα λύσης του Κυπριακού.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σην τρέχουσα περίοδο η Δ..Ο. έρχεται αντιμέτωπη με τρεις μορφές προκλήσεων: η 
πρώτη πρόκληση αφορά τη δημόσια υγεία και την απειλή της πανδημίας, η δεύτερη 
είναι πολιτική και σχετίζεται με το ζήτημα της προσβολής θρησκευτικών μνημείων 
δια της μετατροπής του καθεστώτος τους, όπως έκανε η τουρκική κυβέρνηση στην 
περίπτωση της Αγίας οφίας της Κωνσταντινούπολης και της Μονής της Φώρας 
και, τέλος, η τρίτη πρόκληση εκτυλίσσεται στο θεσμικό επίπεδο και αφορά τη 
διαχείριση του Μέλλοντος της Ευρώπης. 

 

 



 

 

 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο οφείλω να υπογραμμίσω ότι η ικανότητα του θεσμού μας 
να προσαρμόζεται διαχρονικά στις εκάστοτε προκλήσεις της εποχής και να 
συνεισφέρει στην αντιμετώπισή τους οφείλεται εν πολλοίς στις σχέσεις 
εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει ο ομιλών, ως ΓΓ της ΔΟ, και ο ύμβουλος 
Δρ. Κώστας Μυγδάλης με τον Πρόεδρο της Γενικής υνέλευσης, τον φίλο κ. Sergei 
Gavrilov και τον Ρώσο ύμβουλο της Δ..Ο. κ. Alexander Fomenko. Είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όλοι εμείς οι κοινοβουλευτικοί που 
συναπαρτίζουμε τη Δ..Ο. έχουμε κατορθώσει να παραμερίζουμε τα σημεία 
αντιπαράθεσης και να εστιάζουμε στο κοινό μας συμφέρον για την προστασία της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και των ορθοδόξων πληθυσμών όπου γης.  

Θα προχωρήσουμε τώρα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη στον απολογισμό των 
δραστηριοτήτων της Δ..Ο. στο διάστημα από την 27η υνέλευσή μας, που έλαβε 
χώρα διαδικτυακά το επτέμβριο του 2020, μέχρι σήμερα.  

1. 27η Διαδικτυακή Γενική υνέλευση της Δ..Ο., 17 επτεμβρίου 2020: Κατά 
την -πρώτη στην ιστορία της Οργάνωσής μας- διαδικτυακή Γενική υνέλευση του 
περασμένου καλοκαιριού, συζητήθηκαν πολλά σπουδαία ζητήματα αναφορικά με 
τη διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και την ανάγκη προσαρμογής 
της Οργάνωσής μας στην πρωτόγνωρη αυτή πρόκληση. Μάλιστα, στη συνάντηση 
εκείνη κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε την ενότητα του ορθόδοξου κόσμου στο 
ζήτημα της βεβήλωσης της Αγίας οφίας και της Μονής της Φώρας στην 
Κωνσταντινούπολη με την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να τις μετατρέψει 
σε τεμένη. 

2. υνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και των 
Εισηγητών των Επιτροπών της Δ..Ο., 17 Μαρτίου 2021: την εαρινή Διεθνή 
Γραμματεία, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, είχαμε 
έναν εποικοδομητικό διάλογο για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις, τις οποίες ο 
θεσμός μας αποφάσισε να αναλάβει και ανταλλάξαμε απόψεις για διάφορα 
ζητήματα αναφορικά με αυτές. Επίσης, καλωσορίσαμε τα νέα μέλη που προέκυψαν 
στις νέες συνθέσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών μετά τη διεξαγωγή 
εκλογών στις χώρες τους. Οι εργασίες της Γραμματείας του Μαρτίου ήταν 
καρποφόρες, τηρουμένων των αναλογιών, και όπως θα σας εξηγήσω παρακάτω 
συνεισέφεραν στη διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. 

 

 



 

 

 

3. Διαδικτυακή υνάντηση με την Ηγεσία της Ορθόδοξης Επιτροπής Δημοσίων 
Τποθέσεων (ΟΡΑC), 17 Μαρτίου 2021: Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Διεθνούς 
Γραμματείας του Μαρτίου, πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή συνάντηση με το 
Προεδρείο της νεοσυσταθείσης Ορθόδοξης Επιτροπής Δημοσίων Τποθέσεων 
(OPAC), που εδρεύει στις ΗΠΑ. υγκεκριμένα, μιλήσαμε με τον κ. George Gigicos, 
Πρόεδρο, και τον κ. Andrew Veniopoulos, Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, διαπιστώσαμε ότι οι δύο οργανισμοί 
εμφανίζουν κοινούς σκοπούς και προοπτικές, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και 
την υπεράσπιση των ορθοδόξων κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, ενάντια σε διώξεις, 
αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Σο Προεδρείο του OPAC μας συνεχάρη για τις 
πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για την ανάδειξη του ζητήματος της Αγίας 
οφίας και συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε στο άμεσο μέλλον το ενδεχόμενο 
περαιτέρω συνεργασίας σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

4. υνάντηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελλήνων (Πα.Δ.Ε.Ε.): τις 22 Απριλίου 2021, είχα την χαρά να συναντηθώ με τον 
Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλήνων (ΠαΔΕΕ), τον 
Ελληνοαμερικανό Γερουσιαστή της Πολιτείας του ΡόντΆιλαντ (State of 
RhodeIsland) των ΗΠΑ, κ. Λεωνίδα Ραπτάκη (LouRaptakis), ο οποίος βρισκόταν 
στην Αθήνα.Ενημέρωσα τον κ. Ραπτάκη για τις πρωτοβουλίες μας για την Αγία 
οφία και συμφωνήσαμε στην αναζήτηση μιας βάσης για τη θεμελίωση της 
συνεργασίας των Οργανώσεων μας με γνώμονα την προστασία των χριστιανικών 
πληθυσμών που υφίσταται διώξεις σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση, όμως, 
στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.  

Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω και πάλι την ανάγκη για οργανωμένη επαφή 
με τους βουλευτές που έχουν καταγωγή από τις χώρες μας και ζουν σε άλλες. Η 
ερβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Αρμενία και πόσες άλλες χώρες διαθέτουν 
μεγάλες κοινότητες στο εξωτερικό.  Εκεί υπάρχουν ορθόδοξοι βουλευτές. Πρέπει να 
τους εντοπίσουμε. Προς αυτό τον σκοπό, προσφάτως, συναντήθηκα με τον 
εβασμιώτατο Μητροπολίτη Μπουένος Άιρες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Είναι Αργεντινός ορθόδοξος. Εκεί είναι πολυπληθής και η Εκκλησία της 
Αντιοχείας, μια και υπάρχουν πολλοί Λιβανέζοι και Παλαιστίνιοι. Τπάρχουν και 
βουλευτές ορθόδοξοι, με ορισμένους εκ των οποίων έχουμε διατηρήσει επαφές, 
όμως πρέπει να τις ισχυροποιήσουμε. 

 



 

 

 

5. Τπογραφή Μνημονίου υνεργασίας μεταξύ της Δ..Ο. και του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 24 Μαΐου 2021: ε κλίμα ιδιαίτερης 
χαράς και σύμπνοιας με την παρουσία του Προέδρου της Γενικής υνέλευσης κ. 
Γκαβρίλωφ υπογράψαμε με τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Μνημόνιο Κατανόησης, με σκοπό την συμβολή στη 
δραστηριότητα της ΔΟ και την ανάδειξη της έρευνας σε πεδία αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Μέσα στο φάκελο σας υπάρχει το κείμενο που υπογράψαμε. Σο 
ΕΚΠΑ αξιοποιεί το Κέντρο Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και 
Διαθρησκειακός Διάλογος», ως το καθ’ ύλην αρμόδιο ερευνητικό κέντρο σε τομείς 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με το έργο της υλοποίησης της συνεργασίας με τη Δ..Ο.  

Επίσης, τα δυο μέρη συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών που θα σχετίζονται πρωτίστως με το θέμα της προστασίας των 
δικαιωμάτων των χριστιανικών πληθυσμών, όλων των δογμάτων και των 
ομολογιών, που διαβιούν σε χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, 
καταγράφοντας τις παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων, τις διώξεις που 
υφίστανται λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας, την ανάδειξη των δράσεών 
τους και την διερεύνηση ενδεχόμενων δυνατοτήτων ειρηνικής, αρμονικής και 
ασφαλούς συνύπαρξης και συνεργασίας με άλλους αλλόθρησκους πληθυσμούς, στις 
πατρογονικές τους εστίες.  

Η συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας δεν αναλώνεται μόνο στο ζήτημα των 
χριστιανικών διώξεων, αλλά ήδη έχει συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στον υπό έκδοση 
τόμο για τις Αγίες οφίες ανά τον κόσμο, όσο και στις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες 
της Δ..Ο. αναφορικά με το διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.   

6. Επίσημες συναντήσεις της Δ..Ο. με την Πολιτική, Πολιτειακή και 
Θρησκευτική Ηγεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, 24-25 Μαΐου 2021: Πριν δύο 
μήνες, είχαμε την τιμή μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής υνέλευσης τον κ. Sergei 
Gavrilov –ο οποίος είχε μεταβεί στην Αθήνα με την ευκαιρία της υπογραφής του 
Μνημονίου Κατανόησης της ΔΟ με το ΕΚΠΑ- να πραγματοποιήσουμε μια σειρά 
συναντήσεων με την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας. υγκεκριμένα, 
συναντηθήκαμε με την Αρχηγό του Κράτους κυρία Κατερίνα ακελλαροπούλου, 
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Σασούλα και τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.  

 



 

 

 

Οι συναντήσεις αυτές δεν είχαν απλό εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τους πολιτικούς 
ιθύνοντες του Κράτους που φιλοξενεί την Οργάνωση μας, αλλά είχαν και 
ουσιαστική διάσταση, αφού τους ενημερώσαμε για τις τρέχουσες δραστηριότητες 
και μας διαβεβαίωσαν ότι θα συνδράμουν το έργο της Οργάνωσης όσο μπορούν.  

Με αυτή την ευκαιρία, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στη σημασία που έχουν 
για την Οργάνωση μας οι συναντήσεις με τις πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες 
των χωρών μας. Η παρουσία μας ενώπιον Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ή 
και Πνευματικών Ηγετών των Εκκλησιών προσδίδει δυναμική στο έργο που 
επιτελεί η Οργάνωση μας, αφενός διότι το έργο αυτό καθίσταται γνωστό και 
αφετέρου διότι υπογραμμίζεται η πολιτική υποστήριξη των εθνικών εκτελεστικών 
εξουσιών στην αποστολή του διεθνούς θεσμού μας. Εμείς, βεβαίως, παραμένουμε 
ένας ανεξάρτητος διακοινοβουλευτικός οργανισμός, όμως οι δράσεις μας 
προβάλλονται, γίνονται κατανοητές και επικροτούνται από τις Κυβερνήσεις μας, 
γεγονός που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα μας και οικοδομεί ένα 
brandname της ΔΟ ως αξιόπιστου δρώντος της διεθνούς ζωής. Εξάλλου, εκ της 
συστάσεώς της, η ΔΟ δέχεται μόνο επαίνους και συγχαρητήρια για τις δράσεις της 
απ’ όλα τα εθνικά κέντρα εξουσίας και όλες τις κατά τόπους εκκλησιαστικές αρχές.  

7. υνεργασία με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα: Η Δ..Ο., όπως 
γνωρίζετε, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλέγμα διεθνών συνεργασιών και 
συμπράξεων με φορείς από όλες τις περιοχές του Κόσμου και από διαφορετικές 
ομολογίες και δόγματα. ε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ήδη ξεκινήσει τον διάλογο με 
την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα, μια Διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
ισλαμικής συνεργασίας με έδρα την ιερή πόλη Μέκκα της αουδικής Αραβίας, 
προκειμένου να θεμελιώσουμε τις βάσεις για μια καρποφόρα μελλοντική 
συνεργασία. Μάλιστα, τη δεδομένη στιγμή, βρισκόμαστε στη διαπραγματευτική 
φάση της οριστικοποίησης του Μνημονίου Κατανόησης, που θα υπογράψουμε με 
την εν λόγω Οργάνωση σε επίσημη τελετή, όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες 
επιτρέψουν στον Γενικό Γραμματέα της να μεταβεί στην Αθήνα με το επιτελείο του. 

ύμφωνα με τα όσα έχουμε ήδη συμφωνήσει μαζί τους, μια Μικτή Ομάδα Εργασίας 
θα επιφορτισθεί με το έργο της αναζήτησης και της επεξεργασίας μιας σειράς 
εννοιών με δυναμικό αξιακό φορτίο για τις δυο Μεγάλες Μονοθεϊστικές Θρησκείες. 
Επί παραδείγματι, τέτοιες κοινές έννοιες θα μπορούσαν να είναι ο 
κοινοβουλευτισμός, η ελευθερία, η Δημοκρατία, η προστασία του περιβάλλοντος 
και των αδυνάτων, η ετερότητα κά.  

 



 

 

 

Ο τελικός σκοπός της Ομάδας Εργασίας θα είναι η σύνταξη και δημοσίευση μιας 
πολιτικής Διακήρυξης Κοινών Αξιών των δυο Οργανώσεων, που θα δίνει έμφαση 
στις παγκόσμιες αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ευημερούσας, 
δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας. 

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας δύναται να  απαρτίζεται από έξι μέλη – εκπροσώπους 
της κάθε Οργάνωσης, πλέον των υμβούλων Πολιτικών Τποθέσεων της Δ..Ο. και 
της MWL, ενώ σε αυτή είναι αναγκαίο να συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες 
του ακαδημαϊκού χώρου της θρησκειολογίας, κοινωνιολογίας, των πολιτικών 
επιστημών, καθώς και άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης 
και των δυο Οργανώσεων. Η Ομάδα αυτή θα συναντάται σε τακτική βάση με 
φυσική παρουσία, όμως λόγω της πανδημίας θα προβλέπονται εκτάκτως και 
συναντήσεις με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (πχ. τηλεδιασκέψεις).  

Ευελπιστούμε η πρώτη συνάντηση των δυο αντιπροσωπειών της Ομάδας Εργασίας 
να διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα παρόντος του Εξοχωτάτου Γενικού 
Γραμματέα της MWL εΐχη Mohammadbin Abdulkarim Al-Issa. 

8. Έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς υνεδρίου του Λιβάνου του Απριλίου 
2018 με τίτλο: «υνύπαρξη Φριστιανών και Μουσουλμάνων στη Μέση Ανατολή»: 
Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε 
την έκδοση των Πρακτικών του υνεδρίου του Λιβάνου. Πρόκειται για μια 
σημαντική έκδοση που πρεσβεύει τις αρχές και τις αξίες του διαθρησκειακού 
διαλόγου και της συνεννόησης και τον σεβασμό στην ετερότητα. Η έκδοση αυτή -
την οποία ήδη έχουμε φροντίσει να σας δώσουμε με την ευκαιρία της παρουσίας 
σας εδώ- περιλαμβάνει της εισηγήσεις εκπροσώπων του πολιτικού, ακαδημαϊκού 
και θρησκευτικού χώρου και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε 4 γλώσσες (ελληνικά, 
ρωσικά, αγγλικά και αραβικά). Μάλιστα, σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε την 
έκδοση σε ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες, ώστε να γίνει ορατή η συμβολή 
μας στην όλη προβληματική της ειρηνικής συνύπαρξης των χριστιανικών και των 
μουσουλμανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. 

9. Έκδοση Ειδικού Σόμου με θέμα: «Οι ναοί της του Θεού οφίας ανά τον 
κόσμο»: Πρόκειται ίσως για μια από τις πιο σημαντικές εκδόσεις της Οργάνωσης 
μας στα 28 χρόνια θεσμικής πορείας της. Ο υπό έκδοση Σόμος συγκεντρώνει 
συμβολές από ακαδημαϊκούς και όχι μόνο συγγραφείς και έχει τεθεί υπό την 
επιστημονική επιμέλεια της Αντιπροέδρου του Σμήματος Θεολογίας του Εθνικού  

 



 

 

 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτριας Ιωάννας τουφή 
Πουλημένου, που συμμετέχει και ως ενεργό μέλος στο Κέντρο Αριστείας 
«Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός Διάλογος». Μέσα από 
τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Οργάνωσης μας, ο πλούτος των μνημείων που 
έχουν αφιερωθεί στην Αγία του Θεού οφία αναδεικνύεται και καθίσταται 
ζωντανός.  

τον τόμο, που θα κυκλοφορήσει σε διάφορες γλώσσες θα υπάρχουν στοιχεία για 
την ιστορία, τη θεολογία και την ναοδομία των38εμβληματικών Εκκλησιών της 
Αγίας οφίας, που βρίσκονται σε όλο τον Κόσμο. Είναι μια πρωτότυπη μελέτη 
χρήσιμη για τον ακαδημαϊκό, θρησκευτικό και πολιτικό κόσμο. Όπως θα δούμε 
αργότερα και στον προγραμματισμό των μελλοντικών μας δραστηριοτήτων, 
επιδιώκουμε αμέσως μετά την έκδοση του Σόμου να τον παρουσιάσουμε σε πολλά 
μέρη του κόσμου. Μάλιστα, η παρουσίασή του θα μπορούσε να συνοδεύεται και 
από μια Ημερίδα με θέμα: «Η Αγία οφία. Θεολογικό, ιστορικό και ναοδομικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Σο θέμα της «οφίας του Θεού», στην οποία 
είναι αφιερωμένη η Αγία οφία και αποτελεί το θεολογικό μέρος του Σόμου, 
καλύπτεται από τη θεολογική θέαση και έρευνα που θα παρουσιαστεί στην 
Ημερίδα, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα ιστορικά στοιχεία της ανοικοδόμησης 
και τέλος η ναοδομία, η οποία συμπεριλαμβάνει και εκφράζει τη θεολογία και την 
ιστορία του ναού. 

10. Διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Υωτογραφίας με θέμα τους 
Ναούς της Αγίας οφίας του Θεού: Ο Διεθνής Διαγωνισμός Υωτογραφίας που 
έχουμε προκηρύξει φέτος έχει επίσης ως θέμα τις Εκκλησίες της Αγίας οφίας στον 
Κόσμο. Μέσα από αυτό το Διαγωνισμό φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τους 
περικαλλείς ναούς που έχουν οικοδομηθεί για να δοξαστεί η οφία του Θεού. Μέσα 
από το φωτογραφικό υλικό θα προβληθεί τόσο η εξωτερική, όσο και η εσωτερική 
ομορφιά των Ναών της Αγίας οφίας. υγκεντρώθηκε υψηλός αριθμός 
συμμετεχόντων από διάφορες χώρες. Μάλιστα, είχαμε διοχετεύσει τη διαφημιστική 
αφίσα του Διαγωνισμού σε πληθώρα ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ενώ δημιουργήσαμε και σχετικό οπτικοακουστικό διαφημιστικό σποτ που 
διοχετεύθηκε και σε τηλεοπτικά δίκτυα. Σο φωτογραφικό υλικό που υποβλήθηκε 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δ..Ο. και θα παρουσιαστεί σε εκθέσεις 
φωτογραφίας σε όλο τον κόσμο.  

 

 



 

 

 

11. Τποβολή πρότασης αναγνώρισης Πολιτιστικής Διαδρομής για τα Μνημεία 
της Αγίας οφίας στο υμβούλιο της Ευρώπης: Η πιστοποίηση της Πολιτιστικής 
Διαδρομής για τις Αγίες οφίες από το υμβούλιο της Ευρώπης έχει μια αρκετά 
γραφειοκρατική διαδικασία, την οποία η Γραμματεία της Οργάνωσης μας έχει ήδη 
αναλύσει. κεφτόμαστε για λόγους πρακτικούς να ζητήσουμε από το Κέντρο 
Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός Διάλογος» 
του ΕΚΠΑ να τεθεί ως εκκινητής και διαχειριστής του όλου εγχειρήματος και η 
Δ..Ο. να παρέχει την πολιτική και διοικητική υποστήριξη. Ήδη ο ύμβουλος της 
Δ..Ο., Δρ. Κώστας Μυγδάλης, έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή του Προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών του 
υμβουλίου της Ευρώπης, τον κ. StefanoDominioni, στην οποία συζητήθηκαν οι 
ουσιαστικές και οι τεχνικές πτυχές του εγχειρήματος και συμφώνησαν ότι η 
υποβολή από έναν ακαδημαϊκό φορέα προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
υποψηφιότητα, καθώς συνοδεύεται από την απαιτούμενη από το υμβούλιο της 
Ευρώπης επιστημονική κάλυψη. ε αυτό το στάδιο, συζητάμε με το Κέντρο 
Αριστείας για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας μας για αυτή την 
πρωτοβουλία. 

Για την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο από 
ετερόκλητους συμπράττοντες φορείς που μπορεί μεταξύ άλλων να είναι: 
Πανεπιστημιακές χολές, ερευνητικά κέντρα, εκκλησίες, ΜΚΟ, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, φορείς πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, δημοτικές 
αρχές, βιβλιοθήκες, αλλά και φυσικά πρόσωπα εμπειρογνώμονες και ερευνητές 
στους τομείς του πολιτισμού, της τέχνης, της θρησκειολογίας, της αρχιτεκτονικής, 
της ιστορίας. Αυτοί οι φορείς πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέονται με τα Μνημεία 
της Αγίας οφίας με όρους γεωγραφικού πεδίου δράσης ή τομεακής αρμοδιότητας. 
Οι φορείς αυτοί θα συμβάλλονται στο Δίκτυο με μια απλή δήλωση συμμετοχής και 
θα λειτουργούν ως τοπικοί συντονιστές στα εστιακά σημεία της πολιτιστικής 
διαδρομής.  

Σούτων δοθέντων, σας καλούμε να σκεφτείτε ποιοι φορείς της χώρας σας θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την πρωτοβουλία για τη σύσταση της 
«Ευρωπαϊκής Διαδρομής των Μνημείων της οφίας του Θεού (Αγία οφία)». 
κεφτείτε ειδικότερα, ποια υπουργεία, πανεπιστημιακές σχολές, μουσεία, 
πινακοθήκες, Εκκλησίες, ΜΚΟ, χορωδίες, Πολιτιστικοί ύλλογοι, Επιστημονικοί 
σύλλογοι, ιστορικά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις ή άλλοι θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρονται.  



 

 

 

Αφού κάνετε μια διερευνητική επαφή με τους αρμόδιους εκπροσώπους αυτών των 
φορέων και εφόσον ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Δικτύου, παρακαλούμε να 
μας φέρετε σε επικοινωνία μαζί τους. 

12. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την κοινή 
προεδρία των θεσμικών της οργάνων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού υμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει συστήσει μια 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων των πολιτών των κρατών μελών της και 
για την προβολή δράσεων που αφορούν τη γενικότερη προβληματική περί του 
Μέλλοντος της Ευρώπης. Υυσικά, θα ήταν απρόσφορος ένας τέτοιος διάλογος αν 
περιοριζόταν αποκλειστικά στο Μέλλον του ενωσιακού οικοδομήματος των 27 
κρατών μελών της ΕΕ. Αντίθετα, στη Δ..Ο. θεωρούμε ότι το Μέλλον της Ευρώπης 
είναι υπόθεση όχι μόνο του συνόλου των 47 Ευρωπαϊκών Κρατών του υμβουλίου 
της Ευρώπης, αλλά ακόμη και του υπόλοιπου κόσμου.  

Ήδη, στο πλαίσιο του Μνημονίου υνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το ΕΚΠΑ 
αναζητούμε εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου που θα μας βοηθήσουν να 
αντλήσουμε την κατάλληλη πληροφόρηση για τη διαμόρφωση των θέσεων μας. 
Εξάλλου, η Οργάνωση μας πρώτη από όλους τους διεθνείς κοινοβουλευτικούς 
θεσμούς ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των οργάνων της ΕΕ, το 2019, όταν αρχικά 
πήρε την απόφαση να εκκινήσει ο διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης. Είχαμε 
ανταλλάξει τότε αλληλογραφία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία 
Ursulavonder Leyen και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. David 
Sassoli δια των οποίων δηλώσαμε την διαθεσιμότητά μας για τη διεξαγωγή ενός 
ουσιαστικού διαλόγου.  

13. Δηλώσεις και Ανακοινώσεις: Η Οργάνωσή μας από την ίδρυσή της 
τοποθετείται απέναντι σε πολιτικές και ανθρωπιστικές κρίσεις και πρεσβεύει την 
αξία της ειρηνικής προσέγγισης και της καταλλαγής ως μέσο επίλυσής τους. Ιδίως, 
στις περιπτώσεις που προσβάλλονται χριστιανικοί πληθυσμοί και μνημεία, 
οφείλουμε να τοποθετούμαστε με κάθε τρόπο ρητορικά και εμπράκτως για να 
διασφαλίζουμε την προστασία της Ορθόδοξης Φριστιανικής μας Παράδοσης.  

ε αυτό το πλαίσιο, υπό την ιδιότητά μου ως Γενικός Γραμματέας της Δ..Ο. και με 
σχετική εξουσιοδότηση της Διεθνούς Γραμματείας του Μαρτίου προέβην στη 
Δήλωση για την προστασία των χριστιανικών μνημείων στην περιοχή του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ. το ίδιο πλαίσιο, η Δ..Ο. εξέδωσε ανακοίνωση και για την  

 



 

 

 

 

έκρηξη βίας και τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ιερή Πόλη της 
Ιερουσαλήμ. Σην τελευταία δήλωση την επέδωσα ιδίοις χερσί και στον Πρέσβυ της 
Παλαιστίνης στην Αθήνα κ. Marwan Toubassi κατά την επίσημη συνάντηση που 
είχαμε προ εβδομάδων στην Βουλή των Ελλήνων.  

14. υνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Δ..Ο., Βελιγράδι, 14-15 Ιουνίου 
2021: Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε την 
Διεθνή μας Γραμματεία με φυσική παρουσία στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας 
της ερβίας. Βέβαια, ήταν υποχρέωσή μας να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεση των 
μελών της Οργάνωσης μας σε κίνδυνο και, ως εκ τούτου, δυστυχώς, στη Γραμματεία 
δεν προσκαλέσαμε τους Προέδρους και τους Εισηγητές των Επιτροπών της Δ..Ο. 
Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη από τις υγειονομικές συνθήκες, που ελήφθη κατ’ 
εξαίρεση. Προσεκλήθησαν μόνο τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας και ορισμένοι 
συνάδελφοι από όμορες χώρες.  

Ήταν εξ αρχής συνειδητή επιλογή μας να φέρουμε κοντά τους ορθοδόξους λαούς 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας και χαιρόμαστε που η Γραμματεία του Βελιγραδίου μας 
έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Ήταν μεγάλη τιμή το γεγονός ότι τις εργασίες της 
Διεθνούς Γραμματείας κήρυξε ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της ερβίας κ. Ivica 
Dačić. Επιτρέψτε μου να εξάρω το έργο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της 
ερβίας, τόσο την επικεφαλής κυρία Sanja Lakic, όσο και τον εκλεκτό συνάδελφο 
και παλιό μέλος της Δ..Ο. κ. Alexander Cotric, αλλά και το προσωπικό της 
Εθνοσυνέλευσης της ερβίας για την επιτυχημένη διοργάνωση της Διεθνούς 
Γραμματείας. Επίσης, είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το Ινστιτούτο 
Βυζαντινών πουδών Βελιγραδίου της Ακαδημίας Επιστημών και Σεχνών, καθώς 
και τη χολή Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, όπου συζητήσαμε με 
τους ακαδημαϊκούς προτάσεις μελλοντικής συνεργασίας. 

Σέλος, αποχαιρετήσαμε εκ μέρους της ΔΟ μαζί με τον ύμβουλο δρ.Κώστα 
Μυγδάλη, απευθύνοντας το ύστατο χαίρε στην εξόδιο ακολουθία τον πρώην Γ.Γ. 
της ΔΟ Αναστάσιο Νεράντζη, έναν λόγιο πολιτικό, με βαθιά καλλιέργεια και 
παιδεία, έναν ευπατρίδη που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην οργάνωσή μας. 
Θα τον θυμόμαστε με αγαθή ανάμνηση. Θα σας παρακαλούσα στην μνήμη του να 
τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αιωνία του η Μνήμη.  

 



 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της Δ..Ο., 
και όπως αντιλαμβάνεστε από την παράλληλη και πολυεπίπεδη και πολυπρόσωπη 
δράση, η πανδημία δεν ανέκοψε την πορεία της Οργάνωσης μας. Θα δώσω τώρα το 
λόγο σε εσάς για να τοποθετηθείτε επί του απολογισμού των δραστηριοτήτων με τη 
θερμή παράκληση κάθε τοποθέτηση να μην υπερβαίνει τα 7 λεπτά. ας ευχαριστώ. 


