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Σακελλαροπούλου: Η προβολή και η ανάδειξη της
Ορθοδοξίας
/ Επικαιρότητα

Το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου μετά την πανδημία, βρίσκεται στο
επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των κοινοβουλευτικών
εκπροσώπων
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πραγματοποιείται στην περιοχή της Γεωργιούπολης Αποκορώνου και σε αυτήν
συμμετέχουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από 25 χώρες καθώς και εκπρόσωποι
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Παλαιφάτων Ορθόδοξων Πατριαρχείων,
διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων.
Σε μήνυμα της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η προβολή της Ορθοδοξίας και η ανάδειξη της ως βασικού πυλώνα του
σύγχρονου πολιτισμού είναι στις μέρες μας, πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που επαναπροσδιορίζεται καθημερινά λόγω των
ποικίλων αστάθμητων παραγόντων, κορυφώνεται η ευθύνη όλων μας να εκφέρουμε
με νηφαλιότητα λόγο καταλλαγής και ελπίδας, δομικά στοιχεία της ορθόδοξης
παράδοσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε
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δικαιωμάτων και ελευθεριών , στις οποίες συγκαταλέγονται και οι θρησκευτικές.
Στηρίζουμε το θεσμικό διάλογο, σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, ως μέσο για
την ειρηνική συνύπαρξη πολιτισμών και θρησκειών.
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Με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη στο μήνυμα της η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τονίζει: « Στο ίδιο πλαίσιο στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία για τη
διάσωση χριστιανικών μνημείων και ναών που καταστρέφονται από εκδηλώσεις
φανατισμού και μισαλλοδοξίας, είτε υφίστανται αλλαγή της χρήσης τους.
Η απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και
της

Μονής

της

πανανθρώπινη

Χώρας
αρχή

σε
περί

μουσουλμανικά
σεβασμού

τεμένη,

στην

τραυματίζει

ιστορία

και

την
την

διαφορετικότητα και υποβαθμίζει, κάθε προσπάθεια για την προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη λήθη».
Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, είναι ένας διεθνής θεσμός που
θεσπίστηκε το 1993 με πρωτοβουλία του ελληνικού κοινοβουλίου και έδρα του
διεθνούς αυτού θεσμού είναι το ελληνικό κοινοβούλιο.
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περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι των τοπικών
Αρχών.

Ομιλίες Οδ. Κωνσταντινόπουλου, Μ. Σχοινά, Μ. Χαρακόπουλου,
Στ. Αρναουτάκη
Το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου μετά την πανδημία, βρίσκεται στο
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εκπροσώπων 25 Ορθοδόξων χωρών που μετέχουν στην Διακοινοβουλευτική
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Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που παράλληλα μετέφερε μήνυμα του προέδρου
της Βουλής Κωνσταντίνου Τασιούλα.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι, «ο πολιτικός κόσμος σε όλη τη
Γη είναι έτοιμος να συντονίσει τις προσπάθειες του και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια

για

να

οδηγήσει

την

ανθρωπότητα

μακριά

από

την

φοβερή

υγειονομική κρίση που αποδεκάτισε ολόκληρους πληθυσμούς και να αναζητήσει
απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου
ολόκληρου».
Παρέμβαση – χαιρετισμό στη Συνέλευση απεύθυνε σε ζωντανό μήνυμα του ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το θέμα των εργασιών της Συνέλευσης βρίσκεται
στην “καρδιά” των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κόσμο που
θα προκύψει μετά την πανδημία».
Παράλληλα τόνισε ότι ο διάλογος της Ευρώπης με τις εκκλησίες είναι αμοιβαία
επωφελής ειδικά σήμερα που ξεκινά η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης μέσα
από μια μεγάλη διαβούλευση.
Επεσήμανε ότι «η πανδημία βοήθησε την Ευρώπη να κάνει τολμηρά βήματα, να
προχωρήσει σε τομές». Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εμβολιασμού στην
Ευρώπη και στο Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπε, την οδηγεί σε μια νέα πορεία
ανάπτυξης.
«Χτίζουμε μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο ανθεκτική», ανέφερε χαρακτηριστικά,
λέγοντας ότι, «δουλεύουμε για μια μεγάλη ευρύχωρη Ευρώπη που θα μας χωρά
όλους».
Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της εκκλησίας, τον οποίο
χαρακτήρισε καθοριστικό στην εμπέδωση των Ευρωπαϊκών Αξιών.
Στην τοποθέτηση του ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδόξων (ΔΣΟ) Μάξιμος Χαρακόπουλος αφού αναφέρθηκε στην δύσκολη,
όπως είπε, συγκυρία λόγω της πανδημίας και στα διδάγματα που αφήνει, τόνισε
ότι η ανθρωπότητα για να επιβιώσει έπρεπε να δράσει με συντονισμό και από

κοινού, ενώ ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο ρόλο της χριστιανικής παράδοσης.
Όπως είπε, «η παράδοση αυτή σε συνδυασμό με την αρχαία, την κλασσική
γραμματεία και το ρωμαϊκό δίκαιο διαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό».
Αναφερόμενος στη σημερινή συγκυρία τόνισε ότι ήρθε η ώρα να χαρτογραφηθούν
και πάλι οι χριστιανικές συντεταγμένες με τρόπο φραστικό, αλλά και εμπράκτως,
όπως είπε. Ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι, «το όραμα μιας Ευρώπης από τον
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ανεξάρτητη, ευημερούσα για τους λαούς της και τα έθνη της στην οποία το
καθένα θα προσφέρει το δικό του αποτύπωμα, τη δική του κληρονομιά και
ταυτότητα για να υπάρξει εντέλει μια δημιουργική και ελπιδοφόρα σύνθεση».
Κατά την πρώτη ημέρα της Συνέλευσης ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης σε χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.
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