
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 

ΙΙΙΙΕΡΑ ΕΡΑ ΕΡΑ ΕΡΑ ΜΜΜΜΟΝΗ ΟΝΗ ΟΝΗ ΟΝΗ ΚΚΚΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΟΙΜΗΣΕΩΣ ΟΙΜΗΣΕΩΣ ΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΘΘΘΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΟΤΟΚΟΥ ΕΟΤΟΚΟΥ ΕΟΤΟΚΟΥ ΑΑΑΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΗΣ  ΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΗΣ  ΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΗΣ  ΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΗΣ      

 

 

 

 

 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ, τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2016 

 

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

Πρίν λίγες ἡµέρες τό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐξέδωσε τήν 

ὑπ' ἀριθµ. 299/2016 άπόφασή του, µέ τήν ὁποία ἀκυρώνεται τό 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 5/2013, τό ὁποῖο προέβλεπε διάλυση τοῦ 

νοµικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταµορφώσεως καί 

συγχώνευσή της µέ τήν Ἱερά Μονή µας Κοιµήσεως Θεοτόκου 

Ἀµπελακιωτίσσης.  

Ἡ Ἱερά Μονή Ἀµπελακιωτίσσης µέ τό κατηργηµένο Π.∆. εἶχε 

ἐπωµισθῆ µεγάλη εὐθύνη, ἀλλά εἶχε τήν διάθεση νά βοηθήση γιά τήν 

ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος µέ κανονικό καί νόµιµο τρόπο. ∆υστυχῶς, 

δέν ὑπῆρξε διάθεση συνεργασίας ἀπό τούς ὑπευθύνους τῆς Μονῆς 

Μεταµορφώσεως καί τό κυριότερο εἶναι ὅτι ταυτόχρονα µέ τήν 

ἔκδοση τοῦ Π.∆. 5/2013 µᾶς γνωστοποιήθηκε ὅτι ἡ Ἱερά Μονή 

Μεταµορφώσεως εἶχε ὑπέρογκα ληξιπρόθεσµα χρέη πρός τό 

∆ηµόσιο ὕψους 1,5 ἑκατοµµ. εὐρώ.  

Τό µεγαλύτερο πρόβληµα πού Τό µεγαλύτερο πρόβληµα πού Τό µεγαλύτερο πρόβληµα πού Τό µεγαλύτερο πρόβληµα πού ἀἀἀἀντιµετώπισε ντιµετώπισε ντιµετώπισε ντιµετώπισε ἡ ἡ ἡ ἡ Μονή µας Μονή µας Μονή µας Μονή µας ἦἦἦἦταν ταν ταν ταν 

ὅὅὅὅτι καταλογίσθηκαν σέ ατι καταλογίσθηκαν σέ ατι καταλογίσθηκαν σέ ατι καταλογίσθηκαν σέ αὐὐὐὐτήν τά χρέη ττήν τά χρέη ττήν τά χρέη ττήν τά χρέη τῆῆῆῆς Μονς Μονς Μονς Μονῆῆῆῆς Μεταµορφώσεως ς Μεταµορφώσεως ς Μεταµορφώσεως ς Μεταµορφώσεως 

χωρίχωρίχωρίχωρίς νά λάβη ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση ας νά λάβη ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση ας νά λάβη ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση ας νά λάβη ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση αὐὐὐὐττττῆῆῆῆς καί τούς ς καί τούς ς καί τούς ς καί τούς 

φακέλλους τφακέλλους τφακέλλους τφακέλλους τῶῶῶῶν δικαστικν δικαστικν δικαστικν δικαστικῶῶῶῶν ν ν ν ὑὑὑὑποθέσεών τηςποθέσεών τηςποθέσεών τηςποθέσεών της.  

Ἔτσι, χρέη πού ὀφείλονταν σέ χρόνιες παράνοµες ἐνέργειες τῆς 

Μονῆς Μεταµορφώσεως καί σέ προφανῆ ἀβελτηρία τῶν Κρατικῶν 

µηχανισµῶν καί ὑπαλλήλων, ἦλθε τό ἴδιο τό Κράτος νά τά 

«φορτώση» στήν Ἱερά Μονή µας, πού οὔτε ἔσοδα ἔχει, οὔτε 

εἰσπρακτικές καµπάνιες κάνει καί τό κυριότερο εἶχε ὁρισθῆ ἀπό τήν 

Ἐκκλησία καί τήν ἴδια τήν Πολιτεία (Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, 

Ὑπουργό Παιδείας) γιά τήν ἐξυγίανση µιᾶς κατάστασης.  

Μάλιστα, ὁ Ἡγούµενος τῆς Μονῆς µας ὑπεβλήθη καί στήν 

βάσανο τῆς ποινικῆς καί δή τῆς αὐτοφώρου διαδικασίας, τῆς ἀπειλῆς 

γιά κατασχέσεις κλπ. Ποινικά ἔχει ἀθωωθῆ πανηγυρικά, ἀλλά 

ἐκκρεµοῦν ἀστικές ὑποθέσεις γιά τά χρέη.  
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Ἡ Ἱερά Μονή Ἀµπελακιωτίσσης, ἀντιµετώπισε µέ ἐκκλησιαστικό 

φρόνηµα, µέ σεβασµό στήν νοµιµότητα, µέ ὑποµονή, τίς δυσκολίες 

πού προέρχονταν ἀπό τήν κατάσταση αὐτή, ἀλλά καί ἀπό τήν 

ἐπίθεση κύκλων πού ἦταν δυσαρεστηµένοι γιά τήν ἔκδοση τοῦ Π.∆., 

πιστεύοντας πάντα, ἡ Μονή µας, στό δίκαιο καί τήν πνευµατική 

δύναµη τῆς Ἐκκλησίας.  

Πρόσφατα ὁ Ὑπουργός Οἰκονοµικῶν, καταλόγισε ἀπευθείας 

στό ΑΦΜ τῆς Μονῆς µας ἄλλο ἕνα ληξιπρόθεσµο χρέος τῆς Μονῆς 

Μεταµορφώσεως, πού ὀφείλεται σέ ἀνάκληση ἐπένδυσης πού εἶχε 

γίνει στήν Μονή παρανόµως.  

Καί σέ συνέχεια τῆς τελευταίας αὐτῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, 

ἡ ∆ΟΥ Ἀγρινίου µᾶς ἀπέστειλε στίς 7 Ἰανουαρίου 2016 πίνακα 

συνολικῶν χρεῶν πού εἶχαν καταλογισθῆ στό ΑΦΜ τῆς Μονῆς µας 

ὕὕὕὕψους 3,5 ψους 3,5 ψους 3,5 ψους 3,5 ἑἑἑἑκατοµµυρίων εκατοµµυρίων εκατοµµυρίων εκατοµµυρίων εὐὐὐὐρώρώρώρώ (!!) µέ προειδοποίηση ὅτι θά προβῆ σέ 

ἐνέργειες ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης, δίνοντάς µας διορία ἕναν µήνα 

ἀπό τήν παραλαβή τοῦ ἐγγράφου της.  

Στήν Στήν Στήν Στήν ἐἐἐἐκπνοή τκπνοή τκπνοή τκπνοή τῆῆῆῆς διορίαςς διορίαςς διορίαςς διορίας (8-2-2016), πληροφορηθήκαµε τήν 

ἔκδοση τῆς ἀπόφασης τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τήν ἀκύρωση τοῦ Προεδρικοῦ 

∆ιατάγµατος. Τώρα πλέον Τώρα πλέον Τώρα πλέον Τώρα πλέον ὑὑὑὑπεύθυνοπεύθυνοπεύθυνοπεύθυνοι γιά τά χρέη τους ει γιά τά χρέη τους ει γιά τά χρέη τους ει γιά τά χρέη τους εἶἶἶἶναι καί πάλι ναι καί πάλι ναι καί πάλι ναι καί πάλι 

ααααὐὐὐὐτοί πού τά δηµιούργησαντοί πού τά δηµιούργησαντοί πού τά δηµιούργησαντοί πού τά δηµιούργησαν.  

Ἡ ἹἩ ἹἩ ἹἩ Ἱερά Μονή µας εερά Μονή µας εερά Μονή µας εερά Μονή µας εὐὐὐὐχαριστεχαριστεχαριστεχαριστεῖ ῖ ῖ ῖ τήν τήν τήν τήν ἘἘἘἘκκλησία γιά τήν κκλησία γιά τήν κκλησία γιά τήν κκλησία γιά τήν ἐἐἐἐµπιστοσύνη µπιστοσύνη µπιστοσύνη µπιστοσύνη 

πού τπού τπού τπού τῆῆῆῆς ς ς ς ἔἔἔἔδειξεδειξεδειξεδειξε, προσεύχεται γιά τήν , προσεύχεται γιά τήν , προσεύχεται γιά τήν , προσεύχεται γιά τήν ἐἐἐἐπίλυση τοπίλυση τοπίλυση τοπίλυση τοῦ ῦ ῦ ῦ χρονίου χρονίου χρονίου χρονίου 

προβλήµατος πού ταλανίζει τήν προβλήµατος πού ταλανίζει τήν προβλήµατος πού ταλανίζει τήν προβλήµατος πού ταλανίζει τήν ἘἘἘἘκκλησίακκλησίακκλησίακκλησία µας µας µας µας καί  καί  καί  καί ἀἀἀἀναπέµπει ναπέµπει ναπέµπει ναπέµπει 

δοξολογία στήν Προστάδοξολογία στήν Προστάδοξολογία στήν Προστάδοξολογία στήν Προστάτιδά της Κυρία Θεοτόκοτιδά της Κυρία Θεοτόκοτιδά της Κυρία Θεοτόκοτιδά της Κυρία Θεοτόκο    γιά τήν γιά τήν γιά τήν γιά τήν ἀἀἀἀπαλλαγή παλλαγή παλλαγή παλλαγή 

ττττῆῆῆῆς Μονς Μονς Μονς Μονῆῆῆῆς ς ς ς ΤηςΤηςΤηςΤης,,,, Κοιµ Κοιµ Κοιµ Κοιµήσεως Θεοτήσεως Θεοτήσεως Θεοτήσεως Θεοτόκου όκου όκου όκου ἈἈἈἈµπελακιωτµπελακιωτµπελακιωτµπελακιωτίσσης,ίσσης,ίσσης,ίσσης,    ἀἀἀἀπό τίς πό τίς πό τίς πό τίς 

κοσµικές µέριµνες καί τόν πειρασµό πού πήγαινε νά δηµιουργηθκοσµικές µέριµνες καί τόν πειρασµό πού πήγαινε νά δηµιουργηθκοσµικές µέριµνες καί τόν πειρασµό πού πήγαινε νά δηµιουργηθκοσµικές µέριµνες καί τόν πειρασµό πού πήγαινε νά δηµιουργηθῆ ῆ ῆ ῆ εεεεἰἰἰἰς ς ς ς 

βάρος βάρος βάρος βάρος τηςτηςτηςτης.   

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 


