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Aten :  Marken har börjat gunga 
under grekisk-ortodoxa kyr-
kan. I tider när staten går på 
knäna och folk förlorar sina 
jobb tycker många att det är 
dags att ställa högre krav på 
den stenrika kyrkan.

Fler än 100 000 personer har ställt 
sig bakom ett upprop via Face-
book om beskattning av kyrkan, 
och runt 29 000 har skrivit under 
ett upprop om att kyrkans rike-
domar ska användas till att täcka 
statens budgetunderskott.

Kyrkan är visserligen också en 
av landets största arbetsgivare – 
men det är skattebetalarna som 
avlönar 9 000 präster plus pen-
sionärer. 

Ett av de första löften som 
avgavs av landets nye finansmi-
nister Evangelos Venizelos var att 
staten ska fortsätta stå för notan.

Förre FInansMInIstern Stefanos 
Manos brakade nyligen samman 
i tv med metropoliten av Thes-
saloniki genom att kräva dels att 
kyrkan ska tillåta extern revision, 

dels att kyrkan själv ska betala 
löner och pensioner.

– Det är fullständigt orimligt 
i den här situationen att kyrkan 
betalar så lite, säger en annan före 
detta finansminister, Yiannos Pa-
pantoniou.

Kyrkan avvisar kritiken.
– Det är lögn. Vi betalar mer 

fastighetsskatt än vanliga företag 
och mer än 20 procent av våra 
hyresinkomster går i skatt, säger 
fader Timotheus, talesman för 
kyrkans heliga synod (dess högsta 
ledning).

En rådgivare till premiärminis-
ter Giorgos Papandreou som ut-
talar sig under löfte om att få vara 
anonym säger att regeringspartiet 
Pasok inte vågar utmana kyrkan.

Analytiker framhåller att insy-
nen är liten i dess tillgångar och 
förvaltning. Hur mycket kyrkan 
betalar i skatt totalt offentliggörs 
inte.

Fader tIMotheus säger att kyr-
koledningen för sin del betalade 
1,3 miljoner euro i skatt förra året.

– Vi hade kunnat ta strid om det 
i europeiska domstolar, men vi 
har inte gjort det för vi vill hjälpa 
staten och vårt fosterland.

Han betonar att kyrkan nu delar 
ut 50 000 mål om dagen till be-
hövande jämfört med 35 000 före 
krisen. Dessutom får folk hjälp att 
betala eller förhandla om lån.

Fader Timotheus anser också att 
kyrkan i praktiken subventione-
rar staten genom att en rad depar-
tement, universitet och sjukhus i 
Aten har byggts på kyrkoägor.
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exklusIvt läge. Rio de Janeiro är en mycket dyr stad att bo i. Bostadspriserna i de strandnära kvarteren är extra höga.


