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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ὁ Νικόλαος Ἀντωνιάδης, δικηγόρος τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς 

Μεταμορφώσεως καί τῶν πρώην μελῶν της, φέρεται ὅτι ἀνέλαβε καί 

δικηγόρος τοῦ κ. Ἰωάννου Ξύκη, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἕνα μεγάλο ποσό γιά τήν 

ἀνοικοδόμηση κτηρίου πού θά λειτουργήση ὡς Γηροκομεῖο. Μέ τήν 

ἰδιότητά του αὐτή ὑπέβαλε μηνυτήρια ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα καί τό 

γεγονός δημοσίευσε ἤ «διέρρευσε» σέ διάφορες ἱστοσελίδες μέ ἀχαρακτή-

ριστες προσβλητικές καί ἐντόνως συκοφαντικές ἐκφράσεις γιά ἐνέργειες 

γιά τίς ὁποῖες ρητῶς ἐπιφυλασσόμεθα.  

Τό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπορδέλλη - Ἰωάννου Ξύκη θέλει μέ κάθε 

σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα νά ἐνημερώση τούς ἀναγνῶστες γιά νά 

μή παρασύρωνται ἀπό παραπληροφορήσεις καί ἀνεύθυνα δημοσιεύ-

ματα.  

1. Τό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπορδέλλη - Ἰωάννου Ξύκη εἶναι 

αὐτοδιοίκητο –δέν ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη– καί διοικεῖται βάσει 

Προεδρικοῦ Διατάγματος ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, 

ἀποτελούμενο ἀπό τούς ἑκάστοτε Μητροπολίτη Ναυπάκτου ὡς Πρόεδρο, 

Δήμαρχο Ναυπάκτου ὡς ἀντιπρόεδρο, Πρόεδρο Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελ-

ματοβιοτεχνῶν Ναυπάκτου, Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος 

στό κατάστημα Ναυπάκτου καί ἀρχαιότερο Δικηγόρο τῆς πόλεως 

Ναυπάκτου.  

Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἱδρύματος ἐγκρίνονται ἀπό τήν Διεύθυνση 

Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος καί τελικά 

ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.  

2. Ὁ κ. Ἰωάννης Ξύκης διέθεσε τό ποσόν τῶν 781.632,16 ! (685.000 

δολ. καί 144.471,46 !) γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Γηροκομείου, ἡ ὁποία ἔγινε δι' 

αὐτεπιστασίας μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 8412/2001 ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου 
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Ἀθηνῶν. Τήν ἐκπόνηση τῶν σχεδίων καί τήν ἐπίβλεψη ἔκανε ὁ 

ἀείμνηστος Γεώργιος Κολοβός, ἀρχιτέκτων μηχανικός.  

Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ἔδωσε σαφεῖς ἐντολές νά γίνη νόμιμη 

διαχείριση τῆς ἀνοικοδομήσεως καί ὅπως προκύπτει ἀπό τά ὑφιστάμενα 

καθόλα νόμιμα στοιχεῖα οὐδεμία παρανομία ἐμφιλοχώρησε.  

Ὁ κ. Ξύκης ἐνημερωνόταν τακτικά μέ ἐπιστολές καί ἀποφάσεις τοῦ 

Δ.Σ., τό ὁποῖο πολλές φορές τόν παρεκάλεσε προφορικῶς καί γραπτῶς 

νά παραστῆ στό Συμβούλιο καθώς ἐπίσης νά λάβη γνώση τοῦ ὅλου 

φακέλλου εἴτε ὁ ἴδιος προσωπικά εἴτε μέ ἐξουσιοδοτημένο δικηγόρο, τό 

ὁποῖο δέν ἔπραξε.  

Ὁ ἴδιος πολλές φορές προφορικῶς καί γραπτῶς δήλωσε ὅτι ἔχει 

ἐμπιστοσύνη στά πρόσωπα πού διαχειρίζονται τήν δωρεά του. Γιά 

παράδειγμα:  

Τήν 9-9-2005 σέ δήλωσή του στήν Ἐφημερίδα «Ἐμπρός» Ναυπάκτου 

ὑπογράμμιζε: «Ὅλα πάνε πολύ καλά, εἶμαι εὐτυχισμένος καί 

χαρούμενος, τό ἔργο γίνεται πολύ σωστά, ὑπάρχει πλήρης διαφάνεια, 

ἐνημερώνομαι γιά τά πάντα κι' αὐτά ὀφείλονται στόν κ. Κολοβό καί στό 

Μητροπολίτη μας». 

Στήν ἀνοικτή ἐπιστολή-γνωστοποίησή του στήν Ἐφημερίδα 

«Ἐθνικός Κήρυξ» Νέας Ὑόρκης (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ἰανουαρίου 

2013) δήλωνε ὅτι δέν ἀποδίδει «τήν παραμικρή ἀπόδοση μομφῆς ἤ 

ὑπόνοιας ἤ ὑποψίας γιά διάπραξη ἀτασθαλιῶν» καί ὅτι «σέβομαι, ἐκτιμῶ 

καί ὑπολείπομαι ὅλους ὅσους ἀσχολήθηκαν μέ τήν διαχείριση τῶν 

οἰκονομικῶν τοῦ Ἱδρύματος». Τό ἴδιο δήλωσε καί σέ προηγούμενη 

ἀνοικτή ἐπιστολή του, τίς παραμονές Χριστουγέννων 2006: «Οὐδέποτε ἐ-

ξέφρασα τήν παραμικρή ἀμφιβολία ἤ ὑποψία γιά παράνομες πράξεις πε-

ριβάλλοντας μέ ἐμπιστοσύνη τά ἄτομα πού ἐργάζονταν πρός τήν κατεύ-

θυνση ἀποπεράτωσης τοῦ ἔργου... Οἱ ἀπορίες μου αὐτές καθώς καί τά ἐ-

ρωτήματά μου θέλω νά δηλώσω ὅτι δέν ἔχουν τήν παραμικρή ἀπόδοση 

μομφῆς ἤ ὑπόνοιας ἤ ὑποψίας γιά διάπραξη ἀτασθαλιῶν. Σέβομαι καί ἐ-

κτιμῶ καί ὑπολείπομαι ὅλους ὅσους ἀσχολήθηκαν μέ τήν διαχείριση τῶν 

οἰκονομικῶν τοῦ Ἱδρύματος». 

3. Ὅταν δήλωσε ὅτι σταματᾶ τήν δωρεά του, ἐνῶ εἶχε ὑποσχεθῆ ὅτι 

θά ὁλοκληρώση τό ἔργο, ἡ ὅλη διαχείριση τῆς ἕως τότε δωρεᾶς του 

ἐλέγχθηκε ἀπό Λογιστικό Γραφεῖο ὡς ἀκριβής καί ἐστάλη σέ κεῖνον 

ἰσοσκελισμένος ἀπολογισμός. 
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Συγχρόνως, τό Ἵδρυμα, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση ἀπέστειλε τήν 20-3-

2007 τόν ὅλο φάκελλο στήν Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς 

Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος μέ τήν παράκληση «γιά τήν ταχύτερη 

διεκπεραίωση τοῦ ἐλέγχου». Ἡ Διεύθυνση ἀπέστειλε τόν φάκελλο στήν 

Γενική Διεύθυνση Οἰκονομικῆς Ἐπιθεώρησης τοῦ Ὑπουργείου 

Οἰκονομικῶν καί ἀναμένουμε τά ἀποτελέσματα τοῦ ἐλέγχου.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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