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Τηστιγμή που ο κυβερνητικός συνασπισμός προαναγγέλλει… μετά Βαΐων και κλάδων βροχή
προσλήψεων, στον απόηχο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον αρχιεπίσκοπο, η Νέα
Δημοκρατία όχι μόνο φέρνει στο προσκήνιο τις γκρίζες ζώνες της συμφωνίας, αλλά εγκαλεί τους
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητους Έλληνες για προεκλογική εκμετάλλευση.
Μετην επιστροφή του από το Ελσίνκι και το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει συνάντηση με τον Ιερό
Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, με την οδό Πειραιώς να στρέφεται εναντίον του κ. Τσίπρα και να
επισημαίνει πως, με την άτακτη υποχώρησή του στις μέχρι πρότινος εξαγγελίες του περί
συνταγματικού διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας επιβεβαίωσε, για πολλοστή φορά, τη δημαγωγία
του.
Πατώνταςεπάνω στη νεότερη τοποθέτηση Ιερώνυμου, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πως, ακόμα
και ο Αρχιεπίσκοπος, έσπευσε να κάνει λόγο για "πρόθεση συμφωνίας", όσο ο αστερίσκος να γίνει
αυτή δεκτή από τους ιερείς παραμένει εξόχως σημαντικός. "Το μόνο καινούριο είναι ο κατ’
επίφαση νέος τρόπος μισθοδοσίας των κληρικών που αποδεικνύεται ήδη και άκρως
προβληματικός καθότι απροετοίμαστος. Η κυβέρνηση παριστάνει πως δεν κατάλαβε ότι τους
κληρικούς θα συνεχίσει να τους πληρώνει το κράτος, απλώς με έμμεσο και όχι άμεσο τρόπο όπως
σήμερα. Και είχε το θράσος να υποστηρίξει ότι επειδή δήθεν οι κληρικοί δεν θα πληρώνονται
απευθείας από το κράτος, αλλά από την Εκκλησία με χρήματα του κράτους, ανοίγει ο δρόμος για
10.000 διορισμούς. Ποιον νομίζει ότι κοροϊδεύει η κυβέρνηση; Κουτόχορτο τρώνε οι πολίτες;
Προσπαθεί να πείσει ότι επειδή θα πληρώνει διαφορετικά 10.000 ιερείς μπορεί να προσλάβει
άλλους 10.000 υπαλλήλους, ενώ την ίδια ώρα έχει γονατίσει τους πάντες στους φόρους; Έχει
ανακαλύψει κάποιο ευρώδεντρο;", σχολιάζουν πηγές της οδού Πειραιώς.
Στελέχητης αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμηνύουν ότι, μπροστά στο φάσμα της επερχόμενης
ήττας στις εκλογές, η Κουμουνδούρου δε θα διστάσει να τινάξει τη χώρα στον αέρα. Ταυτόχρονα,

τα ερωτήματα προς την πλευρά των ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι απανωτά και αναζητούν
απαντήσεις:
- Το συνολικό κονδύλι των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ που εν λευκώ θα καταβάλλει ετησίως
το Κράτος στην Εκκλησία της Ελλάδος ποιος ακριβώς θα το διαχειρίζεται; Ο Αρχιεπίσκοπος; Η
Ιερά Σύνοδος ή οι Μητροπόλεις; Και με ποια διαδικασία ελέγχου;
- Ποιος θα διασφαλίζει στο εξής τα δικαιώματα -εργασιακά και ασφαλιστικά- που έχουν οι
σημερινοί και κυρίως οι μελλοντικοί κληρικοί; Το κράτος ή η Εκκλησία;
- Ποιος θα αναλάβει το συνταξιοδοτικό κόστος των κληρικών;
-Τι θα γίνει με τους κληρικούς που δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως π.χ. στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα;
ΣτηΝέα Δημοκρατία επισημαίνουν πως, με τις ανακοινώσεις Τσίπρα, η συγκυβέρνηση το μόνο
που κατόρθωσε είναι να ξεσηκώσει τους ιερείς, οι οποίοι ανησυχούν για το πώς θα
μισθοδοτούνται.
"Ανάλογεςαποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται στο πόδι για 10.000 λειτουργούς της
Εκκλησίας. Μακάρι κάποια στιγμή στο μέλλον οι ιερείς να μπορούν να πληρώνονται αποκλειστικά
από τα έσοδα που θα έχει η Εκκλησία από την αξιοποίηση της περιουσίας της. Αυτό θα ήταν κάτι
που προφανώς θα το επιζητούσε και η Εκκλησία και η Πολιτεία. Αλλά μια τέτοια εξέλιξη δεν
μπορεί να γίνει ούτε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε με πρόχειρες ανακοινώσεις που τελικά μόνο
ανησυχία και προβλήματα φαίνεται να δημιουργούν", τονίζουν κύκλοι της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Το μήνυμα, δε, που εκπέμπει η οδός Πειραιώς είναι σαφές: Για να επιλυθούν τα
όποια προβλήματα στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας χρειάζεται, εκτός από καλόπιστο διάλογο, και
πολύ καλή προετοιμασία.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

