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λυκείου φροντιστηρίου
Μονομαχία
Γ

Οι αλλαγές του υπουργείου οτη

Λυκείου αποβλέπουν στη μείωση της εξωσχολικής προετοιμασίας μαθητών για τις Πανελλαδικές
ρωση των μαθημάτων στα σχολεία
αφού η διδασκαλία έχει
μετά τις 11 Σεπτεμβρίου
Δεν υπάρχει συνεπώς χρόνος για
την επανάληψη διαδικασία πολύ
σημαντική για να τακτοποιήσει
την ύλη στο μυαλό του ο υποψήφιος
Αντίθετα στο φροντιστήριο
ξεκινά η διδασκαλία της ύλης το
αργότερο από το καλοκαίρι της
Β Λυκείου και ολοκληρώνεται το

Μετεξεταστέο το σχολείο σύμφωνα με τις γνώμες των παιδιών

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑ ΚΑΣΑ

Γρήγορος και απρόσκοπτος ρυθμός

στη διδασκαλία της ύλης
διδασκαλία για κάθε

εξατομικευμένη

υποψήφιο πολλές επαναλήψεις
προσομοίωση των Πανελλαδικών
Εξετάσεων Πρόκειται για ορισμένα
από τα πλεονεκτήματα που
ετησίως οι φροντιστές
για να προσελκύσουν υποψηφίους
ΑΕΙ
τα
Μπορεί το σχολείο να
για

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ποσά που ξοδεύουν οι ελληνικές οικογένειες ετησίως
Σε εκατ ευρώ

που λαμβάνει

ξεκινήσει

Ποσοστό που θεωρεί
ότι παίρνει κατάλληλο
διδακτικό υλικό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

διαφημίζουν

ανταγωνιστεί το φροντιστήριο
όπως προβλέπει το νέο σχέδιο του
υπουργείου Παιδείας για τη Γ
Ή μήπως το ορθότερο ερώτημα
είναι εάν πρέπει το σχολείο
να διεκδικεί τον ρόλο του φροντιστηρίου

52,7

των οικογενειών δίνουν από 200 έως
400 ευρώ τον μήνα για την εξωσχολική
προετοιμασία του παιδιού

Ποσοστό που θεωρεί
πολύ καλή την κατάρτιση

495,1
σε

φροντιστήρια

Λυκείου

37
20
του συνόλου των ποσών που δαπανούν
οι γονείς μαθητών λυκείου

55,7

των μαθητών δηλώνουν
λίγο ικανοποιημένοι

14,8

καθόλου
Ποσοστό που θεωρεί
ότι εφαρμόζονται σύγχρονες

Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι
η ελλιπής διδακτική ικανότητα και
η αδιαφορία των καθηγητών τους
και 10,8
σε ποσοστό 12,4
αντιστοίχως

μέθοδοι διδασκαλίας

Πόσο εφικτός είναι ο στόχος
του περιορισμού της δαπάνης

των γονιών για τα φροντιστήρια
προετοιμασίας των παιδιών τους
Ειδικότερα η πρόταση του
υπουργείου Παιδείας για τη Γ
Λυκείου περιορίζει δραστικά τις
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων

Γενικής Παιδείας δεν υπάρχουν
πλέον Αρχαία Φυσική Μαθηματικά
Ιστορία αλλά διατηρούνται
τα Θρησκευτικά ώστε να δοθεί ο
αντίστοιχος χρόνος στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση Στόχος είναι η
αντιμετώπιση

σοβαρών προβλημάτων

της Γ Τάξης του γενικού λυκείου
που οφείλονται κυρίως στη διττή
ιδιότητα όσων φοιτούν σε αυτή
την τάξη δηλαδή αφενός του
μαθητή λυκείου και αφετέρου του
υποψήφιου φοιτητή ΑΕΙ Αυτή η
πραγματικότητα οδήγησε στην
αδιαφορία των μαθητών για όσα
μαθήματα δεν εμπλέκονται στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις την
γενικά του σχολείου
ως πάρεργου με αντίστοιχη
στην παραπαιδεία την
υποβάθμιση του απολυτηρίου και
βεβαίως την άσκηση ασφυκτικής
καθημερινής πίεσης στους νέους
αλλά και στις οικογένειές τους
αντιμετώπιση

προσήλωση

ανέφερε ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου εστιάζοντας στα

8

στους

10

ffffffffff

μαθητές λυκείου κάνουν
τουλάχιστον 11 ώρες εξωσχολικής
προετοιμασίας σε οργανωμένο
φροντιστήριο ή ιδιαίτερα μαθήματα
την εβδομάδα

συνοδεύεται

μεγαλύτερη

λειτουργία

ΠΗΓΕΣ ΙΟΒΕ ΚΑΝΕΠΤΣΕΕ έρευνα της Αικατερίνης Πολυμίλη οικονομολόγου διδάκτορος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής διδάσκουσας στο Παν Μακεδονίας

Σε εμάς η ύλη
ολοκληρώνεται
τον Μάρτιο
και ο μαθητής έχει τρεις
μήνες για επαναλήψεις
λένε οι φροντιστές
υπέρογκα ποσά που αναγκάζονται
να δαπανούν οι οικογένειες για
την προετοιμασία προς τις
Πανελλαδικές

Μάλιστα σύμφωνα με την πρόσφατη
μελέτη του Ιδρύματος
και Βιομηχανικών Ερευνών
ΙΟΒΕ στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση παρά τη σημαντική
συνολική μείωση που σημειώθηκε
στο σύνολο της ετήσιας ιδιωτικής
δαπάνης οι δαπάνες για φροντι¬
Οικονομικών

στήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
διατήρησαν το μερίδιο τους 37
και 20 αντίστοιχα στο σύνολο
της ετήσιας δαπάνης για την
των παιδιών Επίσης
με βάση την τελευταία ετήσια
για την εκπαίδευση 2017-18
του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της ΓΣΕΕ οι
ελληνικές οικογένειες ξόδεψαν
για φροντιστήρια εκπαίδευσης
και ιδιαίτερα μαθήματα το ποσό
εκπαίδευση

έκθεση

των 753.633.197 ευρώ μέσα σε ένα
χρόνο στοιχεία 2015
Σύμφωνα με τον φυσικό και
φροντιστή Γιώργο Χατζητέγα η
σύγκριση και n αναμέτρηση του
πρωινού σχολείου που θα
τους μαθητές ως
θα είναι αναπόφευκτη
με τον διαχρονικό και ανθεκτικό
στις μεταρρυθμίσεις θεσμό του
φροντιστηρίου Το προπαρασκευ¬
προπαρασκευάζει

φροντιστήριο

αργότερο τον Μάρτιο δίνοντας
στον υποψήφιο τη δυνατότητα
να κάνει την επανάληψή του επί
τρεις μήνες και να αντιμετωπίσει
συνδυαστικά θέματα που διαφορετικά
δεν θα μπορούσε αφού
απαιτείται η γνώση όλης της ύλης
για την αντιμετώπισή τους λέει
ο κ Στρατηγάκης
Από την άλλη η αύξηση των
ωρών διδασκαλίας σε έξι για
την εμβάθυνση στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα
με σημαντική αύξηση
της ύλης Η ανάγκη πολύ καλής
επανάληψης θα είναι λοιπόν
Αλλά και η ίδια η
του σχολείου δεν ευνοεί
τη σωστή προετοιμασία των
Χρόνια τώρα ακούγεται
ότι θα είναι όλοι οι καθηγητές στις
θέσεις τους πριν από τον αγιασμό
αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο
αφού αναπληρωτές διορίζονται
έως τον Μάρτιο Και το ίδιο
το υπουργείο σαμποτάρει την
προετοιμασία των υποψηφίων με
τις πολλές ώρες διδασκαλίας που
χάνονται όταν για παράδειγμα
αποφασίζει το υπουργείο να κηρύξει
την ημέρα του αθλητισμού
που σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα
οι μαθητές ασχολούνται με τον
αθλητισμό και δεν γίνονται
λέει ο κ Στρατηγάκης

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

αστικό έτος στη Γ Λυκείου συνιστά
επομένως μια απειλή καθώς
το πρωινό σχολείο-φροντιστήριο
θα δημιουργήσει συνειρμούς στην
κοινωνία όπως σχετικά με την
ανάγκη του απογευματινού
Το αν η νέα Γ Λυκείου
πέρα από την προσδοκία και
την πρόθεση του υπουργείου θα
αποτελέσει και το αντίπαλον δέος
του αήττητου μέχρι σήμερα
ιδιωτικού φροντιστηρίου μένει
να αποδειχθεί Είναι ωστόσο κάτι
διαφορετικό από τα αποτυχημένα
μεταλυκειακά και τις διάφορες
ονομαστικές παραλλαγές της
και της πρόσθετης που
απέτυχαν μετά πολλών επαίνων
φροντιστηρίου

ενισχυτικής

στο παρελθόν

Διετής προετοιμασία
Τι θα αντιτάξει το απογευματινό
φροντιστήριο στο σχολείο

Την ποιότητα των υπηρεσιών
του και τα διετή προγράμματα
σπουδών Οταν δηλαδή οι μαθητές
ξεκινούν να διδάσκονται
την εξεταστέα ύλη τον Σεπτέμβριο
της Γ Λυκείου οι μαθητές
στο φροντιστήριο έχουν ήδη
ένα χρόνο πριν την
τους απαντά ο κ
Χατζητέγας
Ο μαθηματικός αναλυτής
Στράτος Στρατηγάκης δηλώνει
στην Κ ότι πέρα από τον οξύ
ανταγωνισμό στις περιζήτητες
σχολές όπως οι ιατρικές και οι
που δημιουργεί την ανάγκη
για ενίσχυση υπάρχουν και άλλοι
λόγοι για να προσφύγουν στη
φροντιστηριακή βοήθεια οι μαθητές
ξεκινήσει

προπαρασκευή

νομικές

υποψηφίων

μαθήματα

σύμφωνα

και τονίζει Οι ώρες που χάνονται
από τέτοιες αιτίες είναι πολλές
και δεν επιτρέπουν σε ένα γονέα
να στηριχθεί στο σχολείο για
την προετοιμασία του παιδιού του

με τις οδηγίες του υπουργείου
Παιδείας ολοκληρώνεται
λίγες μέρες πριν από την ολοκλή¬

για τις εισαγωγικές εξετάσεις που
έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο σκοπός
ίου σχολείου

Η διδασκαλία της ύλης
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Ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών συνταξιοδοτούνται το 2019
Γης ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
Από χην In êtes xis 10 Απριλίου
τουλάχιστον 10 κατηΥορίεε εκπαιδευτικών
μπορούν να υποβάλουν
to παραιτήσει tous από το
ώστε να ξεκινήσουν οι δια
δικασϊεβ συνταξιοδότησα εντόε
του 2019 Προσοχή όμωε Οσοι
έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και υποβάλουν τη σχετική
αίτηση παραίτησα έχουν
χρονικό περιθώριο μόλιβ ένα μήνα
να προβούν σε ανάκληση ms Σε
διαφορετική περίπτωση η υπαλληλική
tous σχέση θα λυθεί
στο τέλοε Αυγούστου
Ecûs τότε θα αμείβονται κανονικά
ενώ θα τρέχει και ο ασφαλιστικόβ
tous xpôvos Η προσοχή των
πρέπει να είναι αυξημένη
Kaecos η υπαλληλική σχέση
λύνεται αυτοδίκαια xcopis να
αν πληρούνται οι προϋποθέσει

Συμφέρει να

τα 40 έτη

Δημόσιο

αυτοδίκαια

ασφαλισμένων

εξετάζεται

συνταξιοδότησα Στην
πράξη ελλοχεύει ο kïvôuvos κά
noios να υποβάλει αίτηση παραίτησα
μεταξύ Ins και 10ns Απριλίου
αυτή να γίνει αποδεκτή από
την υπηρεσία axis 31 Αυγούστου

και στη συνέχεια να διαπιστωθεί
ότι δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα
συνταξιοδότησα
Η Κ παρουσιάζει σήμερα to

10 κατηγορίες εκπαιδευτικών

εκτιμώνται ότι ανέρχονται σε
12.000 με 15.000 άτομα

περίπου

συνταξιοδοτηθούν

όσοι

πλησιάζουν
ασφάλισης

άνδρες με τρία
και άνω τέκνα που
μπορούν να εξαγοράσουν

πλασματικά
έτη ασφάλισης
που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν
το 2019
1 Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί

ή έχουν απασχοληθεί στο
Δημόσιο πριν από to 31/12/1982
και πληρούσαν to προϋποθέσει
συνταξιοδότησα ώστε να
xcüpis όριο ηλικίαβ μέχρι
TO 18/8/2015
αποχωρήσουν

Εκπαιδευτικοί μητέρεε που είχαν
συμπληρώσει τα 50 έτη τα
ηλικίαβ tous πριν από xis
18/8/2015 και παράλληλα το 2010
είχαν συμπληρώσει 25ετία και είχαν
ανήλικο τέκνο
3 Εκπαιδευτικοί γονείβ ανηλίκων
άνδρεβ και γυναίκεβ που είχαν
συμπληρώσει την 25ετία και ανη
λικότητα τέκνου το 2011 και το
52ο έτοβ τα ηλικίαε tous πριν
από την 18/8/2015
4 Εκπαιδευτυχοί γονείβ ανηλίκων
2

άνδρεβ και γυναίκεβ που είχαν
συμπληρώσει την 25ετία και ανη
λικότητα τέκνου το 2012 και το
55ο έτοβ
ηλικίαβ tous πριν
από to 18/8/2015
5 Εκπαιδευτικοί μητέρε5 τριών ή
και περισσότερων παιδιών που είχαν
συμπληρώσει την 20ετία το
2010 Αυτέ5 μπορούν να
xcopis όριο ηλικία5
6 Εκπαιδευτικοί γονείβ τριών ή
και περισσότερων τέκνων που είχαν
συμπληρώσει 20ετία το 2011
και το 52ο tzos τα ηλικίαβ tous
πριν από to 18/8/2015
7 Εκπαιδευτικοί γονείβ τριών και
άνω τέκνων άνδρεε και γυναίκεε
που είχαν συμπληρώσει την 20ετία
το 2012 και το 55ο txos τα ηλικίαβ
tous πριν από την 18/8/2015
8 Εκπαιδευτικοί που έχουν
35 έτη ασφάλισα μέχρι
το 2018 αλλά και ηλικία 60 ετών
Προσοχή στην 35ετία καθώβ αν
Kànoios συμπληρώνει τα 35 έτη
ασφάλισα μέσα στο 2019 το όριο
ηλικίαβ είναι τα 60,5 δηλαδή 60
έτη και 6 μήνεβ Συνεπώβ με 35ετία
μπορούν να αποχωρήσουν τον
Απρίλιο όσοι συμπλήρωσαν 35 έτη
ασφάλισα και ηλικία 60 ετών το
2018 ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισα
και ηλικία 60 ετών και 6 μηνών
écos to 31 Αυγούστου 2019
9 Εκπαιδευτικοί άνδρε5 και γυ
vauŒS που είχαν συμπληρώσει
την 25ετία μέχρι to 31/12/2012

τα

συνταξιοδοτηθούν

συμπληρώσει

και ανάλογα με το έτοβ

κατοχύρωσα

έχουν συμπληρώσει το 55ο
ή το 56ο ή το 58ο éTOs τα nAucias
tous μέχρι to 31/8/2019 Ειδικά
amés οι κατηγορίεβ μπορούν να
αποχωρήσουν σήμερα με μειωμένη
σύνταξη Το πέναλτι εφαρμόζεται
μόνο στην εθνική σύνταξη
των 384 ευρώ με συνέπεια η μέγιστη
απώλεια να αφορά 1 15,2 ευρώ

τον μήνα
Εκπαιδευτικοί που είχαν
25ετία μέχρι tis 31/12/2010
και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν
με τον ν 3075/2002 στα 60
με πλήρη σύνταξη Η κατηγορία
αυτή καλό είναι να έχει συμπληρώσει
το 60ό έτοβ το 2017 καθώε
το νέο όριο είναι 62 ετών και 8 μηνών
και θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί
μέχρι 31/8/2019 για να λάβουν
άμεσα σύνταξη
Oncûs βέβαια εξηγεί στην Κ ο
ôuaiYôpos ειδικόβ στα θέματα κοι
νωνικήβ ασφάλισα Δ Ρίζοβ δεν
συμφέρει όλουβ tous εκπαιδευτι
koüs να αποχωρήσουν καθώβ οι
συντάξει με βάση τον νέο νόμο
Κατρούγκαλου θα είναι πολύ χα
μηλέε Συμφέρει κατά κύριο λόγο
öaous πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισα
άνδρε5 εκπαιδευτικούε με
τρία και άνω τέκνα που μπορούν
να εξαγοράσουν πλασματικά έτη
ασφάλισα καθώε και ôaous έχουν
32 και πάνω χρόνια ασφάλισα
ôncùs όριζε ο ν 3075/2002
10

συμπληρώσει

3. ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Η ΙΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/03/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/03/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 63

ακριβώς όπως έπραξε και τον πε
ροσμένο Νοέμβριο στις ελληνικές
καλένδες Και όπως επισημαίνεται
σε σχετικό ανακοινωθέν η
Ιεραρχία της Εκκλησίας της
εμμένει στην απόφαση της
16ης Νοεμβρίου 2018 ήτοι
να συνεχισθεί ο διάλογος με την
πολιτεία αλλά να εμμείνει στο
υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας
των Κληρικών και των Εκκλησιαστικών
Υπαλλήλων της Εκκλησίας
της Ελλάδος
Επί της ουσίας η απόφαση αυτή
απστέλεσε τσ χρονικό ενός
θανάτου της
του Αρχιεπισκόπου με τον
Πρωθυπουργό γεγονός που έγινε
κατανοητό από τα πρώτα λεπτά που
έσβησαν τα φλας των φωτορεπόρτερ
Από την ώρα εκείνη όλοι οι
παροικούντεςτην Ιερουσαλήμ γνώριζαν
ότι η συμφωνία αυτή δεν θο
γινόταν αποδεκτή από το σύνολο
της Ιερορχίας αλλά και τους κληρικούς
Κανένας όμως δεν ήθελε
να εμφανιστεί ότι αποπέμπει τις
θέσεις του Αρχιεπισκόπου και τις
αποφάσεις του Ετστ όλα έγιναν
σταδιακά και το θέμα της μισθοδοσίας
κλείνει οριστικά και αμετάκλητα
από την Ιεραρχία Ο ίδιος ο κ
Ιερώνυμος δεν αμφισβητείται από
κανέναν και όλοι μαζί οι αρχιερείς
στήριξαν τις απόψεις του νια τις

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΙ

Δύο ξένοι

Ελλάδος

προαναγγελθέντος

συμφωνίας

Τσίπραι

με τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο σε
παλαιότερο
στιγμιότυπο στο
Μέγαρο Μαξίμου

Ztis KdÀévôes
η ιερή συμφωνία
του Μαξίμου
Ηχηρό όχι στην αλλαγή της μισθοδοσίας
των κληρικών αποφάσισαν στην έκτακτη Σύνοδο
της Ιεραρχίας Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
κέρδισε μόνο τις εκλογές μητροπολιτών
ρεπορτάζ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Πύρρειος χαρακτηρίζεται από πολλούς
ιεράρχες η νίκη που κατήγαγε
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη

διάρκεια της έκτακτης Συνόδου
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος αφού εξέλεξε μεν τους
κληρικούς που στήριξε για τις
Περιστερίου Γλυφάδας
και Σιατίστης έχασε όμως τη συμφωνία
που εξασφάλισε με τον
Αλέξη Τσίπρα για τα οι
κονορικάτης Εκκλησίας και δη την
Μητροπόλεις

πρωθυπουργό

αποδέσμευση της μισθοδοσίας των
κληρικών από το Δημόσιο Ταυτό
χρονα φάνηκε ξεκάθορα πλέον σε

όλους τους αρχιερείς η διάσταση
απόψεων που κυριαρχεί μεταξύ
των στενών συνεργατών του
σε μείζονος σημασίας
ζητήματα
Σε χαμηλούς τόνους και χωρίς
τις εντάσεις της συνεδρίασης της
ιεραρχίας του Νοεμβρίου όπου
για πρώτη φορά συζητήθηκαν τα
ζητήματα οι αρχιερείς-μέλη της
επιτραπής που διεξήγαγε τον δι¬

Αρχιεπισκόπου

άλογο με τον υπουργό Παιδείας
Κωνσταντίνο Γαβρογλου υπό τον
Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο
ήταν ξεκάθοροι στις τοποθετήσεις
τους Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου
ανέλαβε επί μήνες ένα δύσκολο
έργο και όπως εκτιμά σχεδόν το
σύνολο των μελών της Ιεραρχίας
με νηφάλιο τροπο ξεκαθορισε από
την πρώτη στιγμή ότι το θέμα της
μισθοδοστ'ας δεν τίθεται σε δια
προγματευση Μετά από πολύωρες
συζητήσεις η έκτακτη Σύνοδος
της Ιεραρχίας παρέπεμψε το θέμα

εκλογές νέων μητροπολιτών άσχετα
εάν πρχικά και με μία ψήφο χάθηκε
η ψηφοφορία για τη Μητρόπολη
Γλυφάδας η οποία όμως βρέθηκε
στη συνέχεια και τελικά o στενός
συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου και
υπουργός των Οικονορικών του
κ Αντώνιος από βοηθός Επίσκοπος
προήχθη σε επαρχιούχο
Μητροπολίτη

Τα πνευματικά παιδιά
του κ Ιερωνύμου Μητροπολίτες
Ιωαννίνων Μάξιμος και Νέας Ιωνίας
Γαβριήλ δεν ύψωσαν τους
τόνους αλλά είναι πλέον φανερό
ότι οι σχέσεις τους βρίσκονται σε
διάσταση με το επί δεκαετίες παιδί
και άνθρωπο του Αρχιεπισκόπου
στα καλά και στα δύσκολα
Ιλίου Αθηναγόρα
Οσο νια τους Μητροπολίτες
Ιγνάτιο και Μεσσηνίας
Χρυσόστομο που πρώτοι διαμαρ
τερήθηκαν για την ιερή συμφωνία
Μητροπολίτη

Δημητριάδος

του Μαξίμου παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις για την περίπτωση
που χρειαστεί να παρέμβουν
εκ νέου

BapGoAopaios
και Iepcbvupos
Σε βαθιά κατάψυξη βρίσκονται επί πολλούς
μήνες οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου
με την Εκκλησία της Ελλάδος με
αφορμή την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας
της Ουκρανίας 0 Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος περίμενε ότι λίγες ημέρες μετά
την προσχώρηση του Πατριαρχικού Τόμου
στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
την ημέρα του εορταορού των Θεοφανίων ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θο προχωρούσε
στη μνημόνευση του νέου προκαθημένου
Τα 24ωρα περνούσαν το ένα μετά το άλλο
και ο Αρχιεπίσκοπος κρατούσε την υπόθεση
στο συρτάρι του Οταν φάνηκε ότι ο κ
Ιερώνυμος δεν σκόπευε να προχωρήσει σε
μια άμεση κίνηση οι στενοί συνεργάτες του
Οικουμενικού Πατριάρχη εκτιμούσαν στι η
αναγνώριση της νεοσύστατης αυτοκέφαλης
εκκλησίας και του νέου προκαθημένου της
θο γινόταν κατά τη διάρκεια της έκτακτης
σύγκλησης της Συνόδου της Ιεραρχίας όποτε
και αν συνεδρίαζε
Τελικά η έκτακτη Σύνοδος της Ιερορχίας
ξεκίνησε τις εργασίας της την περασμένη
Τρίτη και ολοκληρώθηκε μόλις πραχθές
αλλά το ζήτημα της Ουκρονίας απουσίαζε
παντελώς από την ημερησία διάταξη αφού
μερικές ημέρες πριν από τη σύγκληση της με
εισήγηση του Αρχιεπισκόπου και απόφαση
της 12μελούς Ιεράς Συνόδου το θέμα πα
ραπέμφθηκε προς μελέτη σε δύο επιτροπές
Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων
και Νοροκανονικών
Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη των
επιτροπών θο συνεδριάσουν ξεχωριστά στις
22 Μαΐου και στις 23 του ίδιου μήνα θα
διεξαχθεί από κοινού συνεδρίαση προκειμένου
να συνταχθεί πόρισμα το οποίο θο
αποστείλουν στην Ιερά Σύνοδο και οι σχετικές
αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τον
ερχόμενο Οκτώβριο δηλαδή δέκα μήνες
μετά την παραχώρηση της αυτοκεφαλίας
Ολοι εκτιμούν στι η Εκκλησία της Ελλάδος
θο προχωρήσει στην αναγνώριση της
Εκκλησίας της Ουκρονίας αλλά φαίνεται ότι
τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριπρχείου
της Μητέρας Εκκλησίας δεν περίμεναν ποτέ
ότι η Ιεπροχίατης θυγατέρας Εκκλησίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος θο καθυστερούσε
μια τόσο μείζονος σημασίας απόφαση Και
όσο αυτή καθυστερεί τόσο το κλίμα στις σχέσεις
των δύο πλευρών θυμίζει τους πάγους
του Ψυχρού Πολέμου

