Μιλάνο, 26-29 Μαρτίου 2022

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των
Εισηγητών των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο.
Η εαρινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) έλαβε χώρα στην Teca Brera στο Μιλάνο
στις 26-29 Μαρτίου 2022. Στην συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας συμμετείχαν με φυσική
παρουσία βουλευτές από τα κοινοβούλια της Αιγύπτου, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας
Μακεδονίας, της Ελλάδας, της Ιορδανίας, της Κύπρου, της Μολδαβίας, της Πολωνίας και της Συρίας,
ενώ διαδικτυακά συμμετείχαν οι βουλευτές της Ρωσικής Δούμα, της Λευκορωσίας και της Σερβίας.
Στις εργασίες η συζήτηση επικεντρώθηκε στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία και η
συντριπτική πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών καταδίκασε την εισβολή ενός
κράτους στο έδαφος άλλου και τις εχθροπραξίες μεταξύ των ομόδοξων λαών δυο ιδρυτικών μελών
της Δ.Σ.Ο. Οι βουλευτές αντάλλαξαν απόψεις και υπογράμμισαν τη δέσμευση τους για καταβολή
κάθε προσπάθειας για την εδραίωση της ειρήνης, καθώς και την παροχή καλών υπηρεσιών εκ μέρους
της Οργάνωσης προς τα εμπόλεμα μέρη.
Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στην καταληκτική τοποθέτηση του
για την κατάσταση στην Ουκρανία υπογράμμισε ότι «ως ΔΣΟ είμαστε εναντίον της επικράτησης του
δόγματος ότι το δίκαιο της ισχύος είναι ανώτερο της ισχύος του διεθνούς δικαίου. Κι αυτό το
αποδείξαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα στις θέσεις μας για την ειρήνευση στην
Συρία, … για την στάση της Τουρκίας τόσο με τις αυθαίρετες μετατροπές των χριστιανικών ναών, και
κυρίως της Αγίας Σοφίας, σε μουσουλμανικά τεμένη, όσο και την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό.
Το αποδείξαμε και αρκετά παλαιότερα με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας. Αυτές οι θέσεις κατά
του πολέμου και υπέρ του δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών είναι θέσεις αρχής,
που συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μέχρι σήμερα χωρίς παρεκκλίσεις. Γιατί αν δεν το κάναμε θα
ήμασταν αναξιόπιστοι, και θα υπονομεύαμε το διεθνές κύρος της ΔΣΟ, που με τόσο κόπο και με τέτοια
συνέπεια, κατορθώσαμε να αναδείξουμε τα προηγούμενα χρόνια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι ορθώς καταδικάσαμε τον πόλεμο σαν μέσο επίλυσης των
προβλημάτων μεταξύ των κρατών. Ορθώς ζητήσαμε την άμεση παύση των εχθροπραξιών στην
Ουκρανία. Την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας. Την επίτευξη
μιας συμφωνίας που θα βάζει τα θεμέλια μιας σταθερής ειρήνης, βάσει των κανόνων του διεθνούς
δικαίου και του σεβασμού στην κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους».

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε τον απολογισμό των δραστηριοτήτων, καθώς και
τον προγραμματισμό των μελλοντικών πρωτοβουλιών της Δ.Σ.Ο., ενώ οι σύνεδροι συμφώνησαν στη
διεξαγωγή της 29ης Γενικής Συνέλευσης στο Ερεβάν της Αρμενίας περί τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα
και με την πρόταση του προέδρου του Κοινοβουλίου της Αρμενίας, κ. Αλέν Σιμονιάν.
Παρουσίαση της ιταλικής έκδοσης του Τόμου για τις Αγίες Σοφίες
Παράλληλα με τις εργασίες της Διεθνούς Γραμματείας, πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση της
ιταλικής έκδοσης του Τόμου: «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο» στην
Galleria Meravigli, παρουσία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. Μπρούνο Ταμπάτσι, ο
οποίος, μάλιστα, χαιρέτισε με ιδιαίτερα θερμούς λόγους την πρωτοβουλία της ΔΣΟ. Στην ομιλία του
ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «η έλευσή μας στο Μιλάνο σχετίζεται
με ένα έργο πολιτισμού, την έκδοση ενός πολύτιμου τόμου και στην ιταλική γλώσσα. Σε αυτό το
εξαιρετικής ποιότητας βιβλίο, τόσο από απόψεως αισθητικής, όσο όμως και επιστημονικής
εγκυρότητας, -για το οποίο είμαστε ευγνώμονες στη Βουλή των Ελλήνων για την επιμελή εκτύπωσηπαρουσιάζονται 37 εμβληματικοί Ναοί που είναι αφιερωμένοι στην Αγία του Θεού Σοφία. Πρόκειται
για Ναούς που καλύπτουν έναν τεράστιο νοητό άξονα που ξεκινά από την Βρετανία και περνώντας από
την Ευρώπη φθάνει στις εσχατιές της Ασίας. Κέντρο αυτού του άξονα δεν είναι άλλο από την
απαράμιλλου κάλλους και βαθιάς πνευματικότητας Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Ναός που
οικοδομήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, το 537, την εποχή που για τελευταία φορά βρέθηκε η
Ανατολή και η Δύση, των Μεδιολάνων συμπεριλαμβανομένων, εντός της μεγάλης Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας».
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Μπρούνο Ταμπάτσι, σημείωσε το δυναμικό χαρακτήρα της
Δ.Σ.Ο, η οποία δεν περιορίζεται σε μια ένωση ορθοδόξων βουλευτών από διάφορα κράτη, αλλά
προάγει τον πολιτισμό, την κατανόηση και την ενότητα μεταξύ λαών με διαφορετικά πιστεύω και
αντιλήψεις. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του ναού της αγίας Σοφίας για τον χριστιανικό κόσμο, την
οποία χαρακτήρισε ως «θρησκευτικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και ακτινοβολίας, μοναδικό
για την εποχή του. Η Αγία Σοφία αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλο τον πολιτισμένο κόσμο».
Για τον τόμο, εκτός του Γενικού Γραμματέα, μίλησε εκτενώς ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών της Βενετίας κ. Βασίλης Κουκουσάς, ο οποίος εξήρε την
πρωτοβουλία που έχει διπλό στόχο: «Αρχικά, να περιγράψει το μεγαλείο ενός μοναδικού βυζαντινού
μνημείου, το οποίο ενώνει όχι μόνο τον ορθόδοξο, αλλά όλο το χριστιανικό κόσμο. Ο ναός, που είναι
αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, τον Χριστό, επηρέασε, σε μεγάλο βαθμό, τη χριστιανική πίστη, την
τέχνη, την παιδεία και τον πολιτισμό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενημερώσει για τη μεγάλη θλίψη που
προκάλεσε η μετατροπή της σε τζαμί, παρότι από το 1934 λειτουργούσε ως μουσείο, ενώ το 1985
αναδείχθηκε σε Μνηνείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Ο ναός της Αγίας Σοφίας ανήκει σε
όλο τον κόσμο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και
θρησκευτικού φανατισμού».

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μιλάνου κ. Σοφία
Ζαφειροπούλου, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο Σύμβουλος της ΔΣΟ Δρ. Κώστας Μυγδάλης. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. Μπρούνο
Ταμπάτσι, ο μητροπολίτης Ιταλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Πολύκαρπος, ορθόδοξοι
βουλευτές από διάφορες χώρες, ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδος στο Μιλάνο κ. Νικόλαος Σάκαρης,
ο εκπρόσωπος της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας π. Tirayr Hakobyan, ο εκπρόσωπος της
Ελλάδος στο Νατοϊκό στρατηγείο της Ιταλίας, ταξίαρχος κ. Στέργιος Καζάκης, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας κ. Δημήτριος Φέσσας, ο Σύμβουλος
της ΔΣΟ κ. Αλεξάντερ Φομένκο, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθος κόσμου.
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Μιλάνου
Κατά την παραμονή του στο Μιλάνο ο ΓΓ της ΔΣΟ συνοδευόμενος από βουλευτές της Αρμενικής
και Ιορδανικής αντιπροσωπείας, τον Σύμβουλο της ΔΣΟ δρ Κώστα Μυγδάλη και τον Σύνδεσμο της
ΔΣΟ με τους Καθολικούς Νομοθέτες κ. Βιρτζίλιο Αβάτο επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο της
καθολικής εκκλησίας κ. Mario Enrico Delpini. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Βικάριος Επίσκοπος
Luca Bressan. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ενημέρωσε τον υψηλόβαθμο κληρικό της καθολικής
εκκλησίας -η επισκοπή του Μιλάνου είναι η μεγαλύτερη επισκοπή της καθολικής εκκλησίας- για την
διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την μετατροπή σε τζαμί της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και του προσέφερε τον περικαλλή τόμο που εξέδωσε η ΔΣΟ στην
ιταλική γλώσσα.
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Bose
Νωρίτερα αντιπροσωπεία της ΔΣΟ επισκέφθηκε τη Μοναστική Κοινότητα του Μπόζε (Bose),
γνωστή για τη συμβολή της στην οικοδόμηση στενότερων σχέσεων των επιμέρους χριστιανικών
ομολογιών της Ανατολής και της Δύσης, με την διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων, που έχουν
τιμήσει με την παρουσία τους τόσο καθολικοί όσο και ορθόδοξοι, με πρώτο τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Θεσμού ευχαρίστησε τον ηγούμενο π.
Σαμπίνο Κιάλα για την εγκάρδια υποδοχή και του προσέφερε τον τόμο με τους 37 εμβληματικούς
ναούς αφιερωμένους στην Αγία Σοφία του Θεού. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «στην Ορθόδοξη
Χριστιανική παράδοση ο μοναχισμός και η μοναστική ζωή έχουν κεφαλαιώδη αξία στην ζωή της
Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους στην Ελλάδα διατηρεί στο
διάβα των αιώνων την αίγλη της και τον σεβασμό πιστών αλλά και ερευνητών».
Δοξολογία
Τέλος, η ηγεσία της ΔΣΟ κατά την παραμονή της στο Μιλάνο συμμετείχε, την Κυριακή της
Ορθοδοξίας, στην δοξολογία για την ελληνική επέτειο της 25ης Μαρτίου –ημέρα που συμπίπτει με
τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου- την οποία τέλεσε ο μητροπολίτης Ιταλίας κ.
Πολύκαρπος στον Ι. Ναό Ακάθιστου Ύμνου (Santa Maria Podone).

