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Εξέλιξη: Απόψε φθάνει στην Πόλη ο Υπουργός
Παιδείας. Νωρίς το πρωί θα επισκεφθεί το Φανάρι
/ Επικαιρότητα

Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει εκτάκτως σήμερα ο υπουργός Παιδείας κ.
Κώστας

Γαβρόγλου,

όπως

αποκάλυψε

πρώτο

το

Διεθνές

Πρακτορείο

Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία για να βρίσκεται νωρίς το πρωί στο
Φανάρι λίγο πριν αρχίσει η Αγία και Ιερά Σύνοδος. Ο υπουργός θα ταξιδέψει με την
τελευταία πτήση προς την Κωνσταντινούπολη όπου και θα διανυκτερεύσει.
Η σημαντικότερη Σύνοδος των τελευταίων χρόνων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
27 Νοεμβρίου κατά την διάρκεια της οποίας , ο υπουργός θα ενημερώσει τους
Ιεράρχες για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και
Πολιτείας.
Το καυτό αυτό θέμα το οποίο έχει διχάσει την Εκκλησία αλλά ακόμη και την
Πολιτεία φαίνεται ότι προσπαθεί ο κ Γαβρόγλου να διαχειριστεί.

Η συνάντησή του με τον Παναγιώτατο θα είναι πολύ σημαντική αφού ο κύριος
υπουργός θα φροντίσει να τον ενημερώσει για όλες τις λεπτομέριες της
συμφωνίας αλλά κυρίως και για τον κύκλο των επαφών που έχει κάνει.
Το ταξίδι του κυρίου υπουργού ήταν καθαρά προσωπική του υπόθεση, σύμφωνα με
τις πληροφορίες του Διεθνούς Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων
Ορθοδοξία, αφού δεν κλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά ο ίδιος
θεώρησε το ταξίδι του αυτό, υποχρέωσή του απέναντι στο τόσο μεγάλο θέμα που
έχει προκύψει. Άλλωστε θα προσμετρηθεί στα θετικά των ενεργειών του να
καταφέρει να κατευνάσει τα πνεύματα στην Αγία και Ιερά Σύνοδο.
Ο υπουργός συνεχίζει τις επαφές του με παράγοντες της Εκκλησίας, σε μια
προσπάθεια

να

αμβλυνθούν

οι

αντιδράσεις

που

έχουν

προκύψει

για

την

προωθούμενη συμφωνία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των Κληρικών
και των Μητροπόλεων.
Σήμερα, πραγματοποιήθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο δεύτερος κύκλος
ενημερωτικών συναντήσεων.
Αν και δεν έχει εκφραστεί επισήμως καμία θέση, πηγές από το Φανάρι εκφράζουν
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για
προωθούμενες αλλαγές, με δεδομένο ότι αρκετές Μητροπόλεις, όπως της Κρήτης,
των Δωδεκανήσων και των λεγομένων Νέων Χωρών τελούν υπό την δικαιοδοσία
του.
Πάντως, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου

η συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, με

αντιπροσωπεία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης
πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι
διαφωνούν.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας κ.
Μακάριος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Ιεραπύτνης και Σητείας κ.
Κύριλλος, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος
Ξενάκης, ο Πρόεδρος των Ενώσεων Κληρικών Κρήτης Πρωτοπρεσβύτερος κ.
Ζαχαρίας Αδαμάκης και ο Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου κ. Δημήτριος
Μηλαθιανάκης.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι στόχος του διαλόγου είναι ο εξορθολογισμός των
σχέσεων Εκκλησίας της Ελλάδος και Πολιτείας, η διασφάλιση των εργασιακών,
ασφαλιστικών

και

συνταξιοδοτικών

δικαιωμάτων

των

κληρικών

και

το

νοικοκύρεμα των οικονομικών.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε:
«Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας αντιπροσωπεία
της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Είχαμε μια πολύ αναλυτική και
εκτεταμένη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησία της
Κρήτης μάς ανέλυσε τις απόψεις της και ως προς την αναθεώρηση του
Συντάγματος και ως προς το πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στην Εκκλησία της
Ελλάδος και την ελληνική Πολιτεία. Υπάρχουν διαφορές προσεγγίσεων από την
Εκκλησία της Κρήτης. Το σημαντικό, όμως, είναι όχι τόσο οι διαφορές που μας
κατατέθηκαν και γραπτά, και τις ξέραμε εξάλλου, όσο η πεποίθηση ότι τα
προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσα από τον διάλογο ».
Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης π. Πρόδρομος Ξενάκης,
δήλωσε:
«Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες από πλευράς της αντιπροσωπείας της
Εκκλησίας της Κρήτης διότι ο κ. Υπουργός μας εδέχθη σήμερα, και μάλιστα ημέρα
Κυριακή, στο γραφείο του και, όπως και εκείνος είπε, να επιβεβαιώσω ότι είχαμε
έναν εποικοδομητικό διάλογο. Δεν σημαίνει ότι σε έναν διάλογο πάντοτε
συμφωνούμε. Σαφώς υπάρχουν και σημεία στα οποία έχουμε μια άλλη προσέγγιση
και δίνουμε μια άλλη προοπτική, όμως χαιρόμαστε ως Εκκλησία της Κρήτης διότι
αυτός ο διάλογος ξεκινά για αυτά τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και
διαβεβαιώνουμε

τον

κ.

Υπουργό

ότι

επιστρέφοντας

στην

Κρήτη

και

ενημερώνοντας τη Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο για όσα απόψε συζητήθηκαν θα
συνεχίσουμε σε αυτή τη βάση του ειλικρινούς διαλόγου στον οποίο ενεργά θα
μετέχουν και όλοι οι κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης δια των εκπροσώπων
τους, όπως ανακοινώσαμε προηγουμένως».

