
 

 

 
 

 

Φανιά, 24 Ιουλίου 2021 

 

Προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων  

της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 

από τον Γενικό της Γραμματέα κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο 

 

Αγαπητά Μέλη της Γενικής υνέλευσης της Δ..Ο.,  
υνάδελφοι και φίλοι, 
 

Θα σας παρουσιάσω τώρα τις δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει για το 

ερχόμενο έτος και θα ήθελα να ακούσουμε τις απόψεις σας πάνω σε αυτές. Υυσικά, 

η δοκιμασία της πανδημίας μάς απέδειξε ότι καλό είναι  να υπάρχει ένας 

προγραμματισμός δράσεων, όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το ενδεχόμενο της 

θεμελιώδους μεταβολής των περιστάσεων. Ως εκ τούτου, όπως κάναμε και μέχρι 

σήμερα, αν χρειαστεί, θα προσαρμοστούμε στις ανάγκες και τις νέες περιστάσεις 

που μπορεί να μας απομακρύνουν από την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων 

δραστηριοτήτων. 

1. Παρουσίαση του Ειδικού Σόμου με θέμα: «Οι ναοί της του Θεού οφίας ανά τον 

κόσμο» σε διάφορες χώρες: Είμαστε περήφανοι για την πρωτοβουλία μας να 

εκπονήσουμε ένα πολλαπλώς σημαντικό εγχειρίδιο τόσο για τον ερευνητή, όσο 

και για τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Επιδιώκουμε να εργαστούμε με συνέπεια και 

ζήλο για την προβολή του Σόμου σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να 

αναδείξουμε τη σημασία και το συμβολισμό των Ναών της Αγίας οφίας. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη και 

να αντιδράσουμε όλοι από κοινού στην απαράδεκτη συμπεριφορά της 

τουρκικής κυβέρνησης με τη μετατροπή του Ναού της Αγίας οφίας της 

Κωνσταντινούπολης σε τέμενος.  

κοπεύουμε λοιπόν η πρώτη παρουσίαση του Σόμου να γίνει μαζί με μια 

ημερίδα τον Οκτώβριο στην Αθήνα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε στο ίδιο 

μοτίβο και σε άλλες πρωτεύουσες ορθόδοξων κρατών και όχι μόνο.  

 



 

 

 

 

Σον Οκτώβριο σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε τον Σόμο στο Λονδίνο σε 

συνεννόηση με τον εβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 

Βρετανίας κ. Νικήτα. Επίσης, αναμένουμε από το συνάδελφο ευρωβουλευτή, και 

πολύτιμο συνεργάτη μας, κ. Λευτέρη Φριστοφόρου διαθέσιμες ημερομηνίες για 

να παρουσιαστεί ο Σόμος στις Βρυξέλλες, όπου παράλληλα μπορεί να γίνει και η 

κοινή συνεδρίαση μας με το Διεθνές Δίκτυο Καθολικών Νομοθετών. Σην 

Πέμπτη, που είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με τους Καθολικούς 

νομοθέτες προτάθηκε η επόμενη συνάντησή μας να γίνει στο ιστορικό 

μοναστήρι της Grottaferrata.  

 

τις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζουμε την παρουσίαση του Σόμου στην 

Ιταλία. Εκεί, ο ύμβουλός μας ο κ. Μυγδάλης ήδη έχει έρθει σε επαφή με την 

Οργάνωση «Κίνημα Πολιτικής για την Ενότητα» και με την κ. Letiziade Torre, 

καθώς και με τον Πρόξενο της Ελλάδος στο Μιλάνο. Περί τα μέσα Νοεμβρίου 

αποβλέπουμε στην παρουσίαση του Σόμου στην πόλη Ουφά της Ρωσίας και τον 

Δεκέμβριο στο Βουκουρέστι.  

Εκτός αυτού, ο Σόμος για τους Ναούς της του Θεού οφίας ανά τον Κόσμο είμαι 

βέβαιος ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία, και αυτός 

είναι ο λόγος που σκοπεύουμε να τον μεταφράσουμε σε όσο περισσότερες 

γλώσσες μπορούμε. Ήδη έχουμε δρομολογήσει τη μετάφραση του στα ιταλικά, 

τα  ρουμανικά και τα σερβικά και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε την έκδοση 

και σε άλλες γλώσσες. 

 

2. Προστασία Φριστιανών στη Μέση Ανατολή: Σα Πρακτικά του Διεθνούς 

υνεδρίου της Δ..Ο. που διοργανώθηκε στη Βηρυτό αποτελούν ένα χρήσιμο 

εγχειρίδιο για την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων σε όλο 

τον κόσμο. Η εν λόγω έκδοση μας δίνει την αφορμή να αναδείξουμε τις περιοχές 

εκείνες του κόσμου, στις οποίες η αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και 

μουσουλμάνων έχει γίνει πράξη. Υιλοδοξούμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τα 

Πρακτικά σε μια εκδήλωση στη Βηρυτό και στη Δαμασκό και, αμέσως μετά, σε 

εκδήλωση στην πόλη Ουφά της Ρωσίας. 

 

 



 

 

 

 

Η συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων είναι το κοινό σημείο 

ενδιαφέροντος της Οργάνωσής μας με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα, 

με την οποία φιλοδοξούμε να υπογράψουμε Μνημόνιο Κατανόησης στην 

Αθήνα τον Οκτώβριο. Η κοινή Ομάδα Εργασίας που θα συστήσουμε με την 

Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα θα διερευνήσει σε βάθος το σύνολο των 

κοινών αξιών των δυο μονοθεϊστικών θρησκειών και θα καταλήξει σε μια 

πολιτική διακήρυξη, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ειρηνική 

συνύπαρξη των χριστιανών και των μουσουλμάνων στη Μέση Ανατολή. Επίσης, 

το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει διαθεσμική συνεργασία και την 

παρακολούθηση της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

 

Οι δράσεις μας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση 

Ανατολή δεν περιορίζονται μόνο στη συνεργασία μας με την Παγκόσμια 

Μουσουλμανική Λίγκα, αλλά συνιστούν και το κεντρικό σημείο της σύμπραξής 

μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο 

Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός 

Διάλογος». ε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να συσταθεί ένα 

Ινστιτούτο/Ερευνητικός Υορέας για τη μελέτη του φαινομένου των διώξεων που 

υφίστανται οι χριστιανικοί πληθυσμοί στη Μέση Ανατολή.  

 

3. Εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη 

της Ελληνικής Επανάστασης: Είναι ιδιαίτερη χαρά που ένα εκ των ιδρυτικών 

μελών της Δ..Ο., η Ελλάδα κλείνει δυο αιώνες ανεξάρτητου βίου. Δεν θα 

μπορούσαμε να μην σταθούμε σε αυτό το γεγονός και να μην έχουμε συμμετοχή 

στον εορτασμό της επετείου. Μάλιστα, η Οργάνωσή μας πρέπει όχι απλώς να 

αφήνεται στον ρου της ιστορίας, αλλά με κριτική σκέψη να κοιτάει προς τα πίσω 

και να αξιολογεί τις περιστάσεις της εκάστοτε εποχής, να αφουγκράζεται την 

εξελικτική πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι εθνικά, περιφερειακά και διεθνώς και 

να εμπνέεται από πρωτοβουλίες ή να αποφεύγει την επανάληψη σφαλμάτων.  

 

 

 



 

 

 

Εμείς λοιπόν, ως διακοινοβουλευτικός θεσμός, που προασπίζει την ορθόδοξη 

χριστιανική παράδοση, οφείλουμε με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση να εξετάσουμε την πορεία των ορθοδόξων λαών στο 

διάβα της ιστορίας. το πλαίσιο αυτό, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε μια 

επιστημονική ημερίδα τον προσεχή Νοέμβριο στη Ρουμανία με θέμα: «Η 

αφύπνιση των ορθοδόξων κοινοτήτων των παραδουνάβιων ηγεμονιών για την 

απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό. Η σύμπνοια των ορθοδόξων 

συστατικό στοιχείο ελευθερίας».  

 

Επίσης, επεξεργαζόμαστε την έκδοση ενός τόμου με θέμα: «Η διορθόδοξη 

παρουσία του Αγίου Όρους στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (1430-

1912)», ο οποίος φιλοδοξούμε να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος. Πρόκειται για 

δυο πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προβολή του αγώνα των Ορθοδόξων 

λαών της εποχής εκείνης να αποτινάξουν τον αλλόθρησκο οθωμανικό ζυγό και 

να αποκτήσουν ανεξάρτητα κράτη.  

 

4. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Όπως προανέφερα, ο διάλογος για το 

Μέλλον της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 

άνοιξη του 2022. ε αυτό το μεσοδιάστημα, εμείς θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε 

τη φωνή του κοινοβουλευτικού χώρου και να τοποθετηθούμε δημόσια για 

ζητήματα τόσο σημαντικά όσο το μέλλον της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. 

Αξιοποιώντας τα χρήσιμα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους 

πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, μέσα από την πολύγλωσση πλατφόρμα, 

θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε σειρά εκδηλώσεων για το Μέλλον της 

Ευρώπης.  

 

ε αυτές τις εκδηλώσεις θα επιχειρήσουμε να δώσουμε βήμα στους Διεθνείς 

Κοινοβουλευτικούς Θεσμούς, αλλά και στους εκπροσώπους των Εκκλησιών, 

ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους για το Μέλλον της ΕΕ και εν γένει για το 

Μέλλον της Ευρώπης. Σον Απρίλιο του 2022, λοιπόν, επιδιώκουμε να 

διοργανώσουμε στην Ελλάδα μια συνάντηση εκπροσώπων των Ορθοδόξων 

Εκκλησιών για το Μέλλον της Ευρώπης. 

 

 



 

 

 

 

5. υνεργασίες με Διεθνείς Κοινοβουλευτικούς Θεσμούς: Η εμπλοκή των Διεθνών 

Κοινοβουλευτικών Θεσμών στη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης θα μας 

δώσει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τις συνεργασίες μας μαζί τους 

και να οικοδομήσουμε σχέσεις συνεργασίας με όσους από αυτούς δεν το έχουμε 

πράξει ως σήμερα. 

 

Παρακολουθήσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους τις διαδικτυακές 

συναντήσεις των οργάνων Ολομέλειας των Διακοινοβουλευτικών Οργανώσεων, 

στις οποίες διαθέτουμε καθεστώς παρατηρητή, δηλαδή της Διακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, της Κοινοβουλευτικής υνέλευσης του Ευξείνου Πόντου, της 

Κοινοβουλευτικής υνέλευσης της Μεσογείου, του Παναφρικανικού 

Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής υνέλευσης της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών. 

 

Προβληματιστήκαμε έντονα με τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην έδρα του 

Παναφρικανικού Κοινοβουλίου στη Νότιο Αφρική και σε συνεννόηση με τον 

ύνδεσμο της Δ..Ο. με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τον εβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Ζάμπιας Ιωάννη, θα επιδιώξουμε σύντομα να διοργανώσουμε 

συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής συνεργασίας της Δ..Ο. και του 

Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, ώστε να διερευνήσουμε ενδεχόμενα 

μεσολάβησης και ανταλλαγής κοινοβουλευτικών πρακτικών για να ξεπεραστεί η 

θεσμική κρίση στο ηπειρωτικό κοινοβούλιο της Μαύρης Ηπείρου. 

 

Είναι επιπλέον σημαντικό να δούμε πως θα προχωρήσουμε τη συνεργασία μας 

με την Κοινοβουλευτική Ένωση των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής 

υνεργασίας, τη μοναδική κοινοβουλευτική έκφραση του Μουσουλμανικού 

Κόσμου. Έχουμε μονογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης ήδη από το 2005, όμως 

έκτοτε δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Γνωρίζουμε την επιρροή που ασκεί η 

Σουρκία στα όργανα του θεσμού. Είναι ένα ζήτημα που δεν το λησμονούμε. 

Επιμένουμε, όμως, να εργαζόμαστε προκειμένου να θεμελιώσουμε μια  

 

 

 



 

 

 

 

ουσιαστική συνεργασία. Ήδη στο περιθώριο της Γενικής υνέλευσής μας είχαμε 

μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο κ. ατζανί και 

ασμένως αποδεχθήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην επόμενη Γενική 

υνέλευση του Οργανισμού Ισλαμικής υνεργασίας στην Συνησία. 

 

Τπάρχουν φυσικά και άλλοι Διεθνείς Κοινοβουλευτικοί Θεσμοί με τους οποίους 

θα επιδιώξουμε πιο δυναμική επαφή, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 

Κοινοβουλευτική υνέλευση του υμβουλίου της Ευρώπης, η Κοινοβουλευτική 

υνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη υνεργασία στην Ευρώπη, 

η Κοινοβουλευτική υνέλευση του ΝΑΣΟ, η Κοινοβουλευτική υνέλευση των 

Βαλτικών Κρατών, το Λατινοαμερικάνικο Κοινοβούλιο, το Αραβικό 

Κοινοβούλιο και άλλοι. 

 

6. Σακτικές υναντήσεις των Οργάνων της Δ..Ο.: κεφτόμαστε η υνεδρίαση της 

Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της 

Δ..Ο. του Νοεμβρίου να πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο της Ελλάδος, τιμώντας 

έτσι την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού 

Αγώνα των Ελλήνων και τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, μια προσωπικότητα με οικουμενική ακτινοβολία για την εποχή 

του και αποδοχή από Ελλάδα, Ρωσία και άλλους λαούς της Ευρώπης. το 

Βουλευτικό, την Αίθουσα που στεγάστηκε η πρώτη Εθνοσυνέλευση του 

Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε και σχετική 

Ημερίδα για την τίμηση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη 

Καποδίστρια.  

 

Η δεύτερη Γραμματεία σκεφτόμαστε να γίνει περί τις αρχές Απριλίου, χωρίς 

όμως να έχουμε καταλήξει πού θα μπορούσε να γίνει. Όσο για την 29η Γενική 

υνέλευση -την παραμονή της τριακονταετίας της Οργάνωσης μας- την 

προγραμματίζουμε για τον Ιούνιο του 2022, προκειμένου να επανέλθουμε και 

στην κανονική ροή του θεσμικού χρονοδιαγράμματός μας, από το οποίο 

παρεκκλίναμε λόγω της πανδημίας.  

 

 



 

 

 

 

Μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις για τον τόπο 

σύγκλησης τόσο της εαρινής Γραμματείας όσο και της Γενικής υνέλευσης, ώστε 

να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις σχετικές αποφάσεις. 

 

ας ευχαριστώ θερμά για την δημιουργική συμμετοχή σας στις τριήμερες 

εργασίες της διά ζώσης Γενικής μας υνέλευσης. 

 

 


