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Μετά τις γιορτές ο διάλογος Εκκλησίας-Πολιτείας
/ Επικαιρότητα

Για μετά τις γιορτές μετατίθεται ο διάλογος της κυβέρνησης με την εκκλησίας,
σχετικά με την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση. Η ειδική επιτροπή
διαλόγου

της

Εκκλησίας

της

Ελλάδος,

έχει

προγραμματίσει

την

επόμενη

συνάντησή της για το νέο έτος, ενώ την ίδια ώρα στην Κρήτη μελετούν τα
επόμενα βήματά τους μετά την απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Κώστα
Γαβρόγλου να ματαιώσει τελευταία στιγμή το ραντεβού που είχαν.
Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα the caller, ο υπουργός Επικρατείας και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος ερωτηθείς για την πρόταση
Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας έκανε λόγο «για μεγάλη ευκαιρία και για τις δύο
πλευρές και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια του
διαλόγου για την προώθησή της.

Μέχρι στιγμής πάντως η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει έτοιμο το σχέδιο υπο είχε
υποσχεθεί ότι θα καταθέσει και ακόμα δεν έχει παραδώσει στους Κληρικούς της
Κρήτης τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της , όπως είχε δεσμευτεί, γεγονός που έχει
προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκειά τους.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή η
προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού με τους Ιερείς της Κρήτης, με το
αιτιολογικό ότι αφού έχει συσταθεί ήδη επιτροπή διαλόγου δεν υπάρχει λόγος για
κατ’ ιδίαν συναντήσεις.
Πληροφορίες από το κυβερνητικό επίπεδο αναφέρουν ότι στο Μαξίμου προκαλεί
έντονη ανησυχία η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο για
πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα εξέφρασε ανοικτά τη διαφωνία του στις
προωθούμενες αλλαγές.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη οι
Κληρικοί της Κρήτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι, έλαβαν τη
διαβεβαίωση από τον Παναγιώτατο ότι θα είναι στο πλευρό τους. Σε ανακοίνωσή
του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απορρίπτει τη συμφωνία τονίζοντας ότι
αντιτίθεται στην θρησκευτική ουδετερότητα, διαφωνεί με την σχεδιαζόμενη
απάλειψη από το Σύνταγμα ότι «η οικογένεια αποτελεί θεμέλιο της συντήρησης
και της προαγωγής του έθνους» και ζητά να μην αλλάξει το καθεστώς
μισθοδοσίας των κληρικών.
Ειδικότερα,
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πρόκειται για δυσμενή μεταβολή των εργασιακών σχέσεων.
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