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Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) 
στα γραφεία της Παγκόσμιας Μουσουλμανικής Λίγκας 

στο Ριάντ 
 

Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά από πρόσκληση του 

Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Μουσουλμανικής Λίγκας (MWL) Σεΐχη Δρ. 

Mohammad Alissa, επισκέφθηκε στην έδρα της MWL στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. 

Τον Γενικό Γραμματέα συνόδευε ο Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. Δρ. Κώστας Μυγδάλης.  

 

Κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. με τον Γενικό Γραμματέα της MWL 

ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε: «Μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για να διαψεύσουμε 

στην πράξη όσους έχουν μιλήσει για πόλεμο πολιτισμών, αλλά και όσους θέλουν να 

εργαλειοποιήσουν την θρησκεία για να εξυπηρετήσουν ξεπερασμένα από την ιστορία 

μεγαλοϊδεατικά οράματα στην ευρύτερη περιφέρειά μας, υπονομεύοντας τη διεθνή τάξη».  

 

Ο σεΐχης Mohammad Alissa τόνισε κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας ότι «η ΔΣΟ 

παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η σχέση μας με την Ορθοδοξία είναι ισχυρότερη γιατί 

οι Ορθόδοξοι είναι οι γείτονες μας. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα (…), εκεί είναι ο πολιτισμός. 

Η ελληνική φιλοσοφία ωφέλησε πολύ τους μουσουλμάνους, οι οποίοι μετέφρασαν τα έργα 

των Ελλήνων φιλοσόφων και αυτά διαδόθηκαν τον 7ο και 8ομ.Χ. και ήταν περήφανοι οι 

μουσουλμάνοι γι’ αυτήν την φιλοσοφία.  

Η ΔΣΟ είναι ένας σημαντικός σύνδεσμος με τον Ορθόδοξο κόσμο και εμείς επιθυμούμε να 

ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονες και αδελφούς μας. Γιατί παραδόσεις και  

έθιμα είναι κοινά. Σεβόμαστε ιδιαίτερα τους Ορθοδόξους γιατί είναι οι γείτονές μας. 

Ανέκαθεν στην ιστορία υπήρξε αλληλεγγύη μεταξύ Ορθοδόξων και Αράβων. 

Αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα. Και αυτά είναι τα αισθήματα του αραβικού και γενικά του 

ισλαμικού κόσμου. Όταν συναντώ Ορθοδόξους συναντώ δικούς μου ανθρώπους γιατί 

υπάρχει μια ισχυρή ιστορική σχέση». 

 

 

 



 

 

 

Για τη δράση της MWL ο σεΐχης Mohammad Alissa υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι 

«συγκεντρώνει στους κόλπους της μουσουλμάνους διανοούμενους, θεολόγους και νέους. 

Έχουμε υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης και με άλλες θρησκείες και δόγματα. Χαίρομαι 

ότι σύντομα –ελπίζω- θα μπορέσουμε να υπογράψουμε στην Αθήνα ένα Σύμφωνο 

Κατανόησης και με την ΔΣΟ και να προχωρήσουμε γοργά σε κοινές δράσεις». 

 

Μάλιστα, ο σεΐχης Δρ. Mohammad Alissa πρότεινε τη δημιουργία ενός μουσείου κοινής 

ορθόδοξης και ισλαμικής κληρονομιάς ως δείγμα της διάθεσης σύσφιξης των σχέσεων και 

της συνεργασίας.  

 

Μετά τη συνάντηση παρατέθηκε γεύμα εργασίας, στο οποίο παρακάθησαν επίσης οι 

πρέσβεις της Ελλάδος κ. Αλέξης Κωνσταντόπουλος και της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. 

Σεργκέι Κοζλόφ. 

 

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Intellectual 

Warfare Center (Κέντρο Διανοητικού Πολέμου) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενός 

κέντρου επιχειρήσεων συνδεδεμένου με το Υπουργείο Άμυνας, για να πληροφορηθεί τον 

τρόπο δράση τους για την εκρίζωση του θρησκευτικού εξτρεμισμού και την προώθηση των 

ειρηνικών αρχών του ήπιου Ισλάμ. Στο Κέντρο συναντήθηκε με τον κ. Abdullah H. 

Alhajiri, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών.  

 

Κατά τη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. τόνισε: «Θα συμφωνήσω μαζί σας 

πως όσοι επικαλούνται τη θρησκεία για να τελέσουν πράξεις τρομοκρατίας 

παρερμηνεύουν τις θρησκευτικές διδαχές. Και γι’ αυτό απαιτείται συντονισμένη 

προσπάθεια για την εκρίζωση του θρησκευτικού εξτρεμισμού, την εξάλειψη του 

φαινομένου από την πηγή του, πρωτίστως με την ορθή πληροφόρηση μέσω της 

εκπαίδευσης, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ακριβώς που κάνει κατά 

τρόπο συστηματικό το Κέντρο σας, που αποδεικνύει και τη βούληση της Σαουδικής 

Αραβίας να πολεμήσει τον θρησκευτικό εξτρεμισμό και τις εκδηλώσεις του». 

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης προβλήθηκε ειδικό οπτικοακουστικό υλικό, ενώ υπήρξε 

ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στην βιβλιοθήκη, στην οποία περιλαμβάνονται 

βιβλία τα οποία παρερμηνεύουν το Ισλάμ, ωθώντας τους πιστούς σε φονταμενταλιστικές 

συμπεριφορές.   

 


