Κέρκυρα, 10 -11 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των προέδρων και
εισηγητών των επίτροπων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην Κέρκυρα έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας των προέδρων και
εισηγητών των επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) στις
10 και 11 Δεκεμβρίου του 2021, στην οποία συμμετείχαν κοινοβουλευτικοί από 10 χώρες.
Στη συνεδρίαση κατατέθηκε εκτενής απολογισμός και προγραμματισμός δραστηριοτήτων
από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ. Μάξιμο
Χαρακόπουλο.
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος
με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και τον σύμβουλο κ. Κώστα
Μυγδάλη είχαν συναντήσεις με τον μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο, την δήμαρχο κα
Μερόπη Υδραίου και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Ζορμπά.
Κατά την παραμονή τους στο νησί οι αντιπροσωπείες των ορθοδόξων βουλευτών που
συμμετείχαν στις εργασίες της Δ.Σ.Ο. παρακολούθησαν τον αρχιερατικό εσπερινό για τον
Άγιο Σπυρίδωνα, πολιούχο της Κέρκυρας.
Επίσης, η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. πραγματοποίησε εκδηλώσεις μνήμης στον τάφο
του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, στην Ι.Μ. Πλατυτέρας και στο
μνημείο του Ρώσου Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώφ.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ. Μάχιμος Χαρακακόπουλος και ο πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης κ. Sergei Gavrilov είχαν συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής
απόψεων με τον νέο μητροπολίτη Μαυροβουνίου κ. Ιωαννίκιο, ο οποίος μετέβη στη νήσο
για τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης συζητήθηκε και το θέμα για τον διάλογο που διεξάγεται για
το Μέλλον της Ευρώπης. Η Γραμματεία συζήτησε επι του θέματος και επι των τοποθετήσεων
επί αυτού, φορέων και πολιτών του ευρωπαϊκού χώρου και εξέδωσε ανάλογη ανακοίνωση.
Σε αυτή αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής : «... Η διαδικασία διαλόγου είναι μια
μοναδική ευκαιρία καταγραφής ιστορικών αληθειών που μόνο αυτές μπορεί να φωτίσουν
το μέλλον μας. Οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης είναι μια από τις στέρεες βάσεις του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού στο σύνολο του. Κάθε προσπάθεια απόκρυψης τέτοιων
καθοριστικών για την ιστορία των ευρωπαϊκών λαών πηγών πολιτισμού, στο όνομα δήθεν
της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων, οδηγεί στην αλλοίωση της ιστορικής
πραγματικότητας...Η Δ.Σ.Ο. τάσσεται αναφανδόν υπέρ της συμπεριληπτικότητας και υπέρ
της εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων εντός και εκτός Ευρώπης. Αντιλαμβανόμαστε, όμως,
ότι ορισμένες σχολές σκέψεις, στο όνομα, δήθεν, της μη διάκρισης... προβάλει ως πρότυπο
την ομογενοποίηση της ταυτότητας των εθνών και των ανθρώπων, και δι’ αυτής την
εξάλειψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους…». Ακόμη η ανακοίνωση της Δ.Σ.Ο.
αναφέρεται στο πρόσφατο, σχέδιο Εσωτερικών Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την πιο συμπεριληπτική επικοινωνία, το οποίο εισηγήθηκε η Ευρωπαία
Επίτροπος κα Helena Dalli και το οποίο τελικά αποσύρθηκε. «...Πρόκειται για ένα κείμενο
που αρνείται την όποια διαφορετικότητα απορρέει από την πολιτιστική και θρησκευτική
ετερογένεια των ευρωπαίων πολιτών, δια της εισαγωγής ενός «ξύλινου»,
αυτοματοποιημένου και ουδέτερου λεξιλογίου, που προτρέπει να αποφεύγεται η χρήση
όρων και ονομάτων με αναφορά σε εθνότητα, γλώσσα, θρησκεία ή φύλο. Η ανακοίνωση
καταλήγει στην διαπίστωση ότι «... Η συρρίκνωση της ιστορικής αλήθειας του ευρωπαϊκού
χώρου συμβάλλει αναντίρρητα στη συρρίκνωση της ευρωπαϊκής ιδέας…».

