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Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος νέος Γενικός
Γραμματέας της Δ.Σ.Ο.
/ Επικαιρότητα
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Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)-στην οποία συμμετέχουν ορθόδοξοι βουλευτές από 25
χώρες-, εξελέγη ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, μετά την ομόφωνη εκλογή του κατά τη
διάρκεια της 27ης Γενικής Συνέλευσής της ΔΣΟ, η οποία λόγω της
πανδημίας διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι
αναλαμβάνει τα καθήκοντα γενικού γραμματέα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αστάθεια και αναταράξεις
σε όλο τον κόσμο και εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συνδρομή όλων, με
μεθοδικότητα, στοχοπροσήλωση και επιμονή θα μπορέσουμε με τις
πρωτοβουλίες και τη δράση μας να προσθέσουμε κύρος στη ΔΣΟ, όχι
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Επίσης, υπογράμμισε ότι «η παρούσα κατάσταση είναι ιδιόμορφη με πολλαπλές
σοβαρές προκλήσεις, όπως η υποχώρηση των χριστιανικών αξιών από τον
προηγμένο κόσμο, την άλλοτε καλουμένη «χριστιανική δύση», ο κίνδυνος
εξαφάνισης της χριστιανικής παρουσίας στο λίκνο του χριστιανισμού, τη Μέση
Ανατολή, η βεβήλωση του οικουμενικού συμβόλου της Ορθοδοξίας, της Αγίας
Σοφίας, με τη μετατροπή της σε ισλαμικό τέμενος, αλλά και τα κατά καιρούς
ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των επιμέρους εκκλησιών». Σε όλα αυτά,
προσέθεσε ο νέος γενικός γραμματέας της ΔΣΟ, «είμαστε υποχρεωμένοι αν
θέλουμε να είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός να έχουμε ενεργή παρέμβαση και
εποικοδομητικό λόγο».
Παράλληλα, προσδιόρισε πως στόχος θα πρέπει να είναι τόσο η θεσμική ενίσχυση
της ΔΣΟ όσο και η ευρύτητα και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών της.
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την
Αγία Σοφία υιοθέτησε την πρόταση του Ρώσου βουλευτή Ιβάν Σούχαρεφ αναφορικά
με το θέμα «της ανάδειξης της ιστορικής σχέσης των Ορθοδόξων με τους ναούς
της Αγίας Σοφίας, τη δοξολογική μας σχέση με τη Σοφία του Θεού αλλά και των
ναών προς τιμή της» με την έκδοση σχετικού τόμου.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρακόπουλος στη συμπλήρωση 200 ετών από το 1821

σημειώνοντας ότι «την σκλαβιά αυτήν δεν την ένοιωσαν μόνο οι Έλληνες αλλά και
πολλοί άλλοι ορθόδοξοι λαοί από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Την έζησε
και το Άγιον Όρος και οι ορθόδοξοι μοναχοί απ’ όλον τον κόσμο που εγκαταβιούν
στο Περιβόλι της Παναγίας». Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε να ανατεθεί η μελέτη
και η έκδοση ανάλογου τόμου με θέμα: Η διορθόδοξη παρουσία του Αγίου Όρους
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εμπλουτισμένος με πολλά φωτογραφικά τεκμήρια, θα μπορούσε να παρουσιαστεί
σε πολύγλωσση έκδοση σε όλον τον κόσμο, επισήμανε.
Γίνεται επίσης γνωστό πως στη θέση του προέδρου της Γ.Σ. της ΔΣΟ επανεξελέγη
ο Σεργκέι Γκαβρίλοφ, ενώ από την ελληνική αντιπροσωπεία ο Ανδρέας Μιχαηλίδης
εξελέγη αναπληρωτής γραμματέας, ο Σταύρος Καλαφάτης ταμίας, ο Θανάσης
Δαβάκης
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Παρατηρητηρίου Θρησκευτικών Διώξεων.
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Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόδωρος Β΄ και ο Πατριάρχης
Μόσχας Κύριλλος.
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