
 

 

 
 
 

Ρίμινι, 20-25 Αυγούστου 2021 

 
 

Συμμετοχή Αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. στη “Συνάντηση 
του Ρίμινι για τη φιλία των λαών” 

 
Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής υνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ..Ο.) Δρ. 

Μάξιμος Χαρακόπουλος, συνοδευόμενος από τον ύμβουλο της Οργάνωσης Δρα Κώστα 

Μυγδάλη συμμετείχε στην “υνάντηση του Ρίμινι για τη φιλία των λαών”. Η υνάντηση 

του Ρίμινι διοργανώνεται με τη συνεργασία του “Ιδρύματος για την Φιλία μεταξύ των 

Λαών” και της κοινωνικο-θρησκευτικής διεθνούς οργάνωσης “Κοινωνία και 

Απελευθέρωση”.  

 

Η “υνάντηση του Ρίμινι για τη φιλία των λαών” που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως 

τις 25 Αυγούστου 2021 συμπεριλαμβάνει θεματικές εκθέσεις, στρογγυλά τραπέζια και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, που αντικατοπτρίζουν τα πλέον σημαίνοντα γεγονότα της 

επικαιρότητας από πολιτικής, κοινωνικής και χριστιανικής απόψεως. Σο κύριο θέμα της 

φετινής συνάντησης ήταν “Σο θάρρος του να δηλώσω ΕΓΩ”, ενώ στα πάνελ των πέντε 

μεγάλων αιθουσών του εκθεσιακού χώρου του Ρίμινι, φιλοξενήθηκαν θρησκευτικοί 

παράγοντες, στοχαστές, πολιτικοί, άνθρωποι των γραμμάτων και του πολιτισμού. Μεταξύ 

των θεμάτων που συζητήθηκαν ξεχωρίζουν οι θεματικές ενότητες: “Ο εαυτός μας, η πίστη 

και η πρόκληση της κουλτούρας”, “Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοκρατία σε 

σταυροδρόμι”, “Covid-19, ο κεντρικός ρόλος της επιστημονικής έρευνας”. 

 

Σην ηγεσία της Δ..Ο. υποδέχθηκε ο πρόεδρος της “υνάντησης του Ρίμινι για τη φιλία 

των λαών” κ. Μπέρνχαρντ όλτς, ενώ την τελετή έναρξης του forum κήρυξε ο Πρόεδρος 

της Ιταλικής Δημοκρατίας ο κ. έρτζιο Ματαρέλα. Κατά την παραμονή της ηγεσίας της 

Δ..Ο. στο Ρίμινι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους 

επικεφαλής του forum για τη δρομολόγηση στενότερης συνεργασίας για την περαιτέρω 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν Ορθόδοξοι και 

Καθολικοί. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο forum, όπου συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της 

πολιτικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και 

συνολικότερα του καθολικού κόσμου, για πρώτη φορά εκλήθη αντιπροσωπεία της Δ..Ο. 

 

το περιθώριο της συμμετοχής της Δ..Ο. στη “υνάντηση του Ρίμινι για τη φιλία των 

λαών” πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών πουδών της Βενετίας Καθηγητή κ. 

Βασιλείου Κουκουσά, όπου συζητήθηκε η προοπτική της παρουσίασης στη Βενετία έκθεσης 

με φωτογραφίες για τους ναούς της Αγίας οφίας ανά τον κόσμο από τον διεθνή 

διαγωνισμό φωτογραφίας που πραγματοποίησε η Δ..Ο., όπως επίσης και της 

παρουσίασης του τόμου, που θα εκδοθεί και στην ιταλική γλώσσα, για τις 37 εμβληματικές 

εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην του Θεού οφία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση και με τον εβ. Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Πολύκαρπο.   

 


