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Τηνπρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με την εκκλησία στο πλαίσιο
του προσυμφώνου που συνομολόγησαν Τσίπρας-Ιερώνυμος και απέρριψε η Ιερά Σύνοδος,
υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Τζανακόπουλος.
ΟΤζανακόπουλος μιλώντας από την αίθουσα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ενημέρωσε
καταρχήν ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει ήδη εντολή στον Υπουργό Παιδείας να εκκινήσει
κύκλο συναντήσεων με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον πατριάρχη Βαρθολομαίο, τις ιερές
μητροπόλεις Δωδεκανήσου και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο για να διευκρινιστούν πτυχές
της πρότασης συμφωνίας πολιτείας – εκκλησίας. Στο ίδιο πλαίσιο, παρά τις εκτιμήσεις των
προηγούμενων ημερών, ο κ. Τζανακόπουλος είπε πως η κυβέρνηση ούτε βιάζεται ούτε πιέζεται
για τον χρόνο ευόδωσής της. Σε σχετική ερώτηση του capital είπε ότι ο χρόνος κατάθεσης δεν
απασχολεί την κυβέρνηση σε σχέση με το πόσο σημαντική και ιστορική είναι αυτή η συμφωνία, ότι
θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας στους κληρικούς τόσο σε ότι
αφορά τα μισθολογικά όσο και την εργασιακή τους κατάσταση, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι είναι
διατεθειμένη η κυβέρνηση να δώσει "και σε νομοθετικό επίπεδο περισσότερες διαβεβαιώσεις".
Χαμηλώνονταςωστόσο τους τόνους σε σχέση με την ανακοίνωση της προηγούμενης Παρασκευής
με την οποία η κυβέρνηση προειδοποιούσε ότι μπορεί να δράσει μονομερώς για τη ρύθμιση των
μισθολογικών των ιερέων, σήμερα ο κ. Τζανακόπουλος κινήθηκε σε διαλλακτικότερο μοτίβο.
Ανέφερεσυγκεκριμένα ότι δεν έχουμε στόχο τις τυφλές συγκρούσεις ενώ απέφυγε να δεσμευτεί ότι
η κυβέρνηση ανεξαρτήτως της πορείας του διαλόγου με την εκκλησία θα απομακρύνει τελικώς του
ιερείς από δημοσίους υπαλλήλους του κράτους. Περιορίστηκε απλώς να δηλώσει ότι είναι πολιτική
επιδίωξη της κυβέρνησης να προχωρήσει βάσει του αρχικού προσυμφώνου με την εκκλησία.
Εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας πως υπάρχει πολιτικός δάκτυλος
πίσω από τις αντιδράσεις των ιερέων ψέγοντας μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχει
συρθεί σε ακροδεξιά ατζέντα γιατί έχει καταρρεύσει το αφήγημα της για την οικονομία.
Οικονομία

ΟΔ. Τζανακόπουλος ανακοίνωσε ότι κατατίθεται αύριο το σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο θα
περιλαμβάνει όλα τα μέτρα ελάφρυνσης που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ τα οποία θα
ξεπεράσουν τα 900 εκατ. ευρώ. Επ’ αυτού επανέλαβε ότι η κυβέρνηση κέρδισε τη μάχη για τη μη
περικοπή των συντάξεων και προεξόφλησε ότι θα είναι θετική και η έκθεση της Κομισιόν που θα
αναρτηθεί αύριο το πρωί.
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