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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Ξεκίνησαν χτες το απόγευμα και συνεχίζονται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, οι 

εργασίες της 11ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

(ΑΚΣ), όπου συμμετέχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 

Συναγερμού κ. Νίκος Τορναρίτης, εκ των Αντιπροέδρων της Συνέλευσης και Πρόεδρος 

της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΚΣ. Προ της έναρξης 

των εργασιών της ολομέλειας, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Β’ Μέρους του 

Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης, κατά την οποία υιοθετήθηκε η ημερήσια 

διάταξη και εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου της Συνέλευσης. 

 

Κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι η προώθηση της οικονομικής ευημερίας στην Ασία. Ο 

κ. Τορναρίτης στα πλαίσια της ολομέλειας της Συνέλευσης κατά τις αυριανές εργασίες, 

αναμένεται να κάνει σχετική παρέμβαση. Οι εργασίες της Συνέλευσης θα ολοκληρωθούν 

αύριο απόγευμα, με την υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, της Διακήρυξης της 

Κωνσταντινούπολης. 

 

Χθες το βράδυ, εξάλλου, ο κ. Τορναρίτης παρακάθισε σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε 

προς τιμή των συμμετεχόντων στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης 

και Προεδρεύων της Συνέλευσης, κ. Binali Yildirim, με τον οποίο είχε ιδιαίτερη 

συνομιλία. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του δείπνου, ο κ. Τορναρίτης είχε την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει άτυπες επαφές με αριθμό Προέδρων και Μελών άλλων εθνικών 

κοινοβουλίων, που μετέχουν στις εργασίες της Συνέλευσης. Κατά τις συναντήσεις αυτές, 

όπως και σε άλλες άτυπες συναντήσεις του στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο 

κ. Τορναρίτης επανατόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ Ευρώπης 

και Ασίας και τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σ’ αυτό το 

πλαίσιο.  

 

Τέλος, σήμερα το πρωί, ο κ. Τορναρίτης παρέστη στη δοξολογία για τη Θρονική Εορτή 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις μνήμη του Ιδρυτή και Προστάτη του, Αποστόλου 

Ανδρέα και στη συνέχεια παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, με την ευκαιρία των εορτασμών. 
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