Σπάρτη, 14 – 17 Απριλίου 2016.
Διημερίδα με θέμα: «Μοναστηριακά προϊόντα και μικροί παραγωγοί στον
Ορθόδοξο χώρο. Κοινή προσπάθεια και προοπτικές».

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) διοργάνωσε διημερίδα,
με θέμα: «Μοναστηριακά προϊόντα και μικροί παραγωγοί στον Ορθόδοξο χώρο.
Κοινή προσπάθεια και προοπτικές», στη Σπάρτη, 14 – 17 Απριλίου 2016. Οι
εργασίες πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης κίνησης και
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Γενικός Γραμματέας της
Δ.Σ.Ο. κ. Ιωάννης Αμανατίδης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και
συμμετέχοντες της διημερίδας και μεταξύ άλλων είπε: «… Θεωρούμε πως οι
δυνατότητες αυτές υφίστανται σήμερα στον μέγιστο βαθμό, οφείλουμε δε να
αναδείξουμε την δυναμική αλλά και να τις προστατεύσουμε αυτές τις ίδιες όπως
και τους καταναλωτές, από πιθανές πρωτοβουλίες που ενώ δείχνουν να
εξαντλούν την δυναμική τους, παράλληλα μειώνουν την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών. Στοχεύουμε εμείς σαν Δ.Σ.Ο, στο να συμβάλουμε στην εξεύρεση
τρόπων και πρωτοβουλιών που θα υπερβούν σύνορα και τοπικισμούς και με
βάση μια κοινή διαπίστωση ή πιστοποίηση θα παρέχουμε στον χριστιανικό
κόσμο και ασφαλώς όχι μόνο, στον κάθε καταναλωτή την δυνατότητα να
προσεγγίσει αυτά τα προϊόντα….».
Ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης, Ταμίας της Δ.Σ.Ο. και επικεφαλής της
οργανωτικής επιτροπής για την διημερίδα, κατά την ομιλία του τόνισε: «…Οι
μικροί παραγωγοί των χωρών μας, που παράγουν ποιοτικά προϊόντα με μόχθο
και αγάπη, νιώθουν πολλές φορές απροστάτευτοι και μόνοι. Αφουγκραζόμενοι
την αγωνία τους, στα πλαίσια βεβαίως των δυνατοτήτων και των ορίων που μας
επιτρέπονται, ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στην όσμωση και την ανάπτυξη
της συλλογικότητας.
Οι επωφελούμενοι από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αυτού του είδους, έχουν
πολλά να προσδοκούν από μια τέτοια συνεργασία. Σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς, ό,τι μάς ενώνει πρέπει να αναδεικνύεται, ενώ ό,τι μάς χωρίζει θα
πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να γεφυρωθεί.
Αυτός είναι ίσως κι ο απώτερος στόχος της Διημερίδας, ως πρώτο βήμα για τη
χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης και την περαιτέρω οργάνωση ενός
δημιουργικού μέλλοντος για τα μοναστηριακά προϊόντα και τους μικρούς
παραγωγούς…»

Την κήρυξη των εργασιών της διημερίδας έκανε ο κ. Θεοφάνης Κουρεμπές,
εκπρόσωπος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελου
Αποστόλου. Κατά την τελετή έναρξης απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβ.
Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος, ο Δήμαρχος Σπάρτης,
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΒΕΕ). Επιπλέον, έγινε
τιμητική αναφορά στον π. Επιφάνιο από το Ιερό Κελί Αγ. Ευσταθίου
Μυλοπόταμου Αγίου Όρους από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. για το έργο του και
την προσφορά του.
Εισηγητές ήταν εκπρόσωποι μονών και μικροί παραγωγοί όπως και ειδικοί
επιστήμονες πάνω σε θέματα πιστοποίησης και διακίνησης αγροτικών
προϊόντων.
Τοποθετήσεις επί του κεντρικού θέματος παρουσίασαν οι συμμετέχοντες
βουλευτές – μέλη της Δ.Σ.Ο. κ. Aragats Akhoyan, Μέλος του Κοινοβουλίου της
Αρμενίας, Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. κ. Zakaria Kutsnashvili,
Μέλος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της
Δ.Σ.Ο., ο κ. Petru Andea, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, Μέλος της
Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. και ο Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. καθ. κ. Valery
Alekseev.
Ο Σεβ. Επίσκοπος Βαρσονώφιος, Επικεφαλής του Διοικητικού και Οικονομικού
τμήματος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας
καθώς και εκπρόσωποι Ιερών Μονών που συμμετείχαν στην διημερίδα
παρουσίασαν το έργο τους και κατέθεσαν τις απόψεις τους πάνω στο κεντρικό
θέμα της διημερίδας. Οι Ιερές Μονές που συμμετείχαν: Ιερά Μονή Αγ. Διονυσίου
εν Ολύμπω, Ιερά Μονή Nera, Ρουμανία, Ιερά Μονή Dragomirna, Ρουμανία, Ιερά
Μονή Piperi, Μαυροβούνιο, Ιερά Μονή Žiča, Σερβία, o Ιερομόναχος Mikael
Nummela της Ιεράς Μονής New Valamo, Φινλανδία, Ιερά Μονή Gygyn,
Βουλγαρία, Ιερά Μονή Oćestovo, Κροατία, Ιερά Μονή Ηρακλειδίου, Κύπρος, Ιερά
Μονή Χρυσορρογιατίσσας, Κύπρος κα.
Η Δ.Σ.Ο, τέλος, ανέλαβε την ευθύνη σύστασης μιας επιτροπής για την
παρακολούθηση του όλου θέματος και την διαμόρφωση προτάσεων.

