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ΦΟΡΕΑΣ

Ι. Μ. Αργολίδος

Ι. Μ. Κορίνθου Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού &
Πολυφέγγους

Ι. Μ. Μάνης

Ι. Μ. Μαντινείας & Κυνουρίας

Ι. Μ. Μεσσηνίας

Ι. Μητροπόλεις
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τονίστηκαν οι αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει η Ι. Μητρόπολη σε επίπεδο παροχής Κοινωνικών αγαθών καθώς
και έγινε λόγος για την πληθώρα των Μνημείων που χρήζουν συντήρησης και αναβάθμισης.

Έγινε λόγος για την αξία της ανταλλαγής Ιδεών και απόψεων και ζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη του έργου των
Μητροπόλεων επί των διαδικασιών. Επιπλέον, έγινε λόγος για την υποβοήθηση των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών και για την ανάδειξη της ιστορικότητας των Μοναστηριών.

Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της διαδικασίας της Διαβούλευσης και της σημασίας της ορθής αξιοποίησης των πόρων.
Ως σημαντικά τέθηκαν τα ζητήματα της ερημοποίησης και εγκατάλειψης πολλών Μοναστηριών, η βελτίωση της
προσβασιμότητας προς διάφορα μνημεία, η ανάδειξη και αξιοποίηση του Χριστιανικού Πολιτισμού (Βυζαντινού, Μεταβυζαντινού), η κατάρτιση δράσεων φροντίδας και προστασίας των παιδιών, η σημαντικότητα των κατασκηνώσεων για
παιδιά με αναπηρίες και η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης Κέντρων
Εκμάθησης Νέων.

Τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας και τέθηκαν τα ζητήματα της συντήρησης και
ανάδειξης των Μοναστηριών, καθώς και η άμεση ανάγκη για στήριξη των Προνοιακών Δομών της Ι. Μητροπόλεως.

Συζητήθηκαν θέματα όπως η υποστήριξη των Μητροπόλεων επί των διαδικασιών, η ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών
πρόνοιας, η κατάρτιση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ο σχεδιασμός και
υλοποίηση παιδικών Κατασκηνώσεων καθώς και οι δυνατότητες συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΦΟΡΕΑΣ

Ι. Μ. Μονεμβασίας & Σπάρτης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και εκλήφθει ως ελπιδοφόρα η διαδικασία. Τονίστηκε η αξία της
συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δόθηκε βάση σε ανάγκες όπως, η συντήρηση των
Μνημείων, η βελτίωση της πρόσβασης των σημείων τουριστικής επισκεψιμότητας, η βελτίωση των υποδομών, η
γενικότερη συντήρηση των Μοναστηριών και η υποστήριξη στο κοινωνικό έργο των Ι. Μητροπόλεων.

