"Χρυσό" deal Τσίπρα- Ιερώνυμου
για τον ...διαχωρισμό ΕκκλησίαςΚράτους που δεν έγινε
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ΤηςΝίκης Ζορμπά
Και(δεν) εγένετο χθες διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους, ει μη μόνον μια διευθέτηση στις
σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας, την οποία ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ιστορική συμφωνία και
ιστορικό συμβιβασμό.
Καιπράγματι, ιστορικός συμβιβασμός υπήρξε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Αρχιεπισκόπου
καθώς συνομολογήθηκαν τρία βασικά ζητήματα:
1. Οι κληρικοί παύουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και διαγράφονται πλέον από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών. Θα εξακολουθούν ωστόσο να αμείβονται από τον δημόσιο κορβανά με ετήσια
επιχορήγηση της μισθοδοσίας τους, η οποία θα είναι σε απόλυτους αριθμούς, ισόποση με τη
σημερινή.
Ωστόσο, ο αριθμός των κληρικών και των υπαλλήλων "κλειδώνει" στα σημερινά επίπεδα και
εάν αυξηθεί, το κράτος δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να αυξήσει το ύψος της επιχορήγησης προς
την Εκκλησία.
2. Οι διενέξεις Εκκλησίας - Πολιτείας για την από δεκαετίες (1959) αμφισβητούμενη περιουσία
λαμβάνουν τέλος, καθώς δημιουργείται Ταμείο Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας
το οποίο θα συνεκμεταλλεύονται σε ποσοστό 50-50 Κράτος και Εκκλησία.
3. Το προοίμιο του άρθρου 3 διατηρείται ως έχει και απλώς ο κ. Τσίπρας παίρνει το "πράσινο
φως" από τον κ. Ιερώνυμο να προστεθεί ερμηνευτική δήλωση περί Θρησκευτικής ουδετερότητας
δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι αυτή διασφαλίζει απλώς ότι το Κράτος αποτελεί τον εγγυητή της
θρησκευτικής ελευθερίας και ότι η αναθεώρησή του "δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις
μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας".
Κέρδη
ΣτηνΚυβέρνηση είναι απολύτως ικανοποιημένοι από την κατάληξη των μυστικών
διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου

κρίνοντας καταρχήν ότι η αποσύνδεση των κληρικών από τα μισθολόγια του κράτους είναι
ήδη ένα μεγάλο βήμα προς τον εξορθολογισμό στις σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας.
Επιπροσθέτως, εξηγούν ότι με τη συνεκμετάλλευση του Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής
Περιουσίας, στην πραγματικότητα, το ετήσιο κονδύλι που θα δαπανάται για την επιχορήγηση της
μισθοδοσίας των κληρικών, θα επιστρέφει στα ταμεία του Δημοσίου, μέσω των εσόδων του ΤΑΕΠ.
Στακέρδη τους, προσμετράται ασφαλώς και η μονομιάς διαγραφή 10.000 Δημοσίων
Υπαλλήλων, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέες προσλήψεις. (Είναι ισχυρή η πιθανότητα αυτές να
κατευθυνθούν στην πλήρωση θέσεων σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς).
Εξόχωςενδιαφέρουσα είναι και η αντίδραση του κ. Ιερώνυμου σε όσους εκ δεξιών μιλούσαν
δημόσια για "ξήλωμα" του σταυρού από τη σημαία, κατάργηση των παραδοσιακών εθίμων και
άλλων ιστοριών για αγρίους, χαρακτηρίζοντας όλα τούτα "μικρότητες".
Καμμένος και Συμφωνία Πρεσπών
Παράτην φημολογία ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα προσθέσει και άλλο ένα αγκάθι
στη δύστοκη πλέον συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Καμμένου, η χθεσινή εξέλιξη βάζει μάλλον ταφόπλακα
στα σχετικά σενάρια, τα οποία το Capital.gr, είχε επισημάνει ότι δεν ευσταθούν.
Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος συναντήθηκαν και χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον
κυβερνητικό του εταίρο να γνωρίζει βήμα-βήμα εδώ και εβδομάδες το δια ταύτα των
διαβουλεύσεων Τσίπρα- Ιερώνυμου.
Οιευχαριστίες εξάλλου, του Αρχιεπισκόπου στον πρωθυπουργό χθες (επανειλημμένες και ηχηρές)
δεν αφήνουν "ρωγμές" στη βιτρίνα των σχέσεων κυβέρνησης-Αρχιεπισκοπής.
Τοπώς θα αντιδράσει ο κλήρος στα κατώτερα στρώματα είναι ένα ζήτημα μεν (έχουν ξεκινήσει
ήδη να εκδηλώνονται αντιδράσεις) αλλά δεν απασχολεί ιδιαιτέρως την Κυβέρνηση. Αντιθέτως,
τονώνει επικοινωνιακά το... αριστερό προφίλ της.
Στομεταξύ, χθες, με τις κοινές δηλώσεις Τσίπρα- Ιερώνυμου επικυρώθηκε και με τη "βούλα" η
σιωπηρή στήριξη που παρέχει η ηγεσία της Εκκλησίας στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Υπενθυμίζεταιότι ήδη από πέρυσι, ο κ. Ιερώνυμος ουδόλως είχε ευλογήσει τα περιβόητα
συλλαλητήρια των "μακεδονομάχων", αντιθέτως αρνήθηκε να δώσει η εκκλησία "ομπρέλα" για τη
στήριξή τους.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

