Κύπρος, 8 Οκτωβρίου 2021

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. με την Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
«Οι στόχοι της ΔΣΟ για την προστασία των χριστιανικών μνημείων τα οποία έχουν υποστεί βίαιες
παρεμβάσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα, όπως είναι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος, βρίσκουν στην Κύπρο ιδιαίτερη ανταπόκριση, καθώς,
δυστυχώς, το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις κατεχόμενες από τον
τουρκικό στρατό περιοχές της Μεγαλονήσου. Την ίδια, όμως, συναντίληψη διαπιστώνουμε και για το
μέγα ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της γειτονικής στην Κύπρο Μέσης
Ανατολής, που τελούν υπό την απειλή της εξαφάνισης». Τα παραπάνω δήλωσε ο Γενικός
Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), κ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, μετά την συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο των
επίσημων επαφών που πραγματοποιεί στην Κύπρο με αφορμή την συμμετοχή του, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κώστα Τασούλα, στις εκδηλώσεις
μνήμης για την κατεχόμενη Μόρφου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής
της κυπριακής αντιπροσωπείας στη ΔΣΟ, βουλευτής Λεμεσού, κ. Πανίκος Λεωνίδου και ο
κοσμήτορας της βουλής, βουλευτής Λάρνακας κ. Χρίστος Ορφανίδης.
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, αφού ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου για την αμέριστη
συμπαράσταση της Κυπριακής Βουλής στο έργο της ΔΣΟ, υπογράμμισε ότι «κοινό μας
όραμα είναι η αναχαίτιση όσων αποπειρώνται να εργαλειοποιήσουν τη θρησκεία, όπως κάνει η
σημερινή ισλαμιστική Τουρκία, και να την εντάξουν σε επεκτατικούς σχεδιασμούς. Οφείλουμε όλοι να
εξαλείψουμε τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και τον φανατισμό, οικοδομώντας ένα ειρηνικό μέλλον για
τις επερχόμενες γενεές. Από την πλευρά μας, με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για την
προώθηση μιας ειλικρινούς συνεργασίας με τον μουσουλμανικό κόσμο, εργαζόμαστε με συνέπεια προς
αυτήν την κατεύθυνση».
Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εξέφρασε την εκτίμησή της «για το
έργο που επιτελεί η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, με στόχο την εδραίωση της
συνύπαρξης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ του χριστιανικού και του μουσουλμανικού κόσμου,
μακριά από πάσης φύσεως στερεότυπα, θρησκευτική μισαλλοδοξία και εργαλειοποίηση της θρησκείας
για πολιτικούς λόγους. Η συνεισφορά της ΔΣΟ είναι ουσιαστική και πολύτιμη στις προσπάθειες για
περαιτέρω προώθηση της αλληλοκατανόησης, του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ
Χριστιανών και Μουσουλμάνων, με γνώμονα την προστασία του χριστιανικού στοιχείου στην
πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε η κα Δημητρίου, επαναβεβαιώνοντας
παράλληλα την ειλικρινή της στήριξη στην επιτυχή πορεία της Συνέλευσης.

