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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Γιά τό Καπορδέλλειο - Ξύκειο 

 
Κατά τήν Μ. Ἑβδομάδα πού ἡ προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον ἐπικεντρωνόταν 

στά πνευματικά γεγονότα τά ὁποῖα ἑορτάζαμε, δημοσιεύθηκαν διάφορα κεί-

μενα ἀπό τόν Ν. Ἀντωνιάδη, ἐπί χρόνια δικηγόρο τῆς πρ. Μονῆς Μεταμορ-

φώσεως καί μελῶν της, ὡς δικηγόρο πλέον καί τοῦ Ἰωάννη Ξύκη, χωρίς νά 

ἔχουμε τότε ἐπίσημη ἐνημέρωση ὅτι ἦταν ἐξουσιοδοτημένος ἀπό τόν Ἰ. Ξύκη, 

καί ἄλλα κείμενα ἀπό ὀπαδούς τῆς πρ. Ἱ.Μονῆς Μεταμορφώσεως, σχετικά μέ τό 

Ἵδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ἰ. Ξύκη.  

Μετά τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 

ἐξέδωσε Δελτίον Τύπου μέ τό ὁποῖο καλεῖ τούς Μοναχούς τῆς πρ. Μονῆς Μετα-

μορφώσεως καί τούς ὀπαδούς της νά δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεῖα 

πού ἀφοροῦν τήν πρ. Ἱ. Μονή, προτοῦ ἀσχοληθοῦν μέ ἄλλα ζητήματα. Ἀκόμη 

περιμένουμε αὐτήν τήν δημοσιοποίηση γιά νά μάθη ὁ λαός τί γίνεται τέλος 

πάντων μέ τήν πρώην Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως. Γιατί ὅταν ἀποφασίζη κανείς 

νά γίνη τιμητής ἄλλων, θά πρέπει νά ἔχη «καθαρή τήν φωλιά του».  

Εἰδικῶς ὅμως στήν περίπτωση αὐτή πού ἀφορᾶ τά ὅσα ἐγράφησαν γιά τό 

Ἵδρυμα Καπορδέλλη-Ξύκη θέλω νά κάνω μιά σύντομη ἐνημέρωση. Τά περισ-

σότερα θά γραφοῦν καί θά λεχθοῦν στίς Δικαστικές αἴθουσες στίς ὁποῖες 

ὁδηγοῦν ἐκεῖνοι τό θέμα. 

Ὡς Μητροπολίτης αὐτῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό τήν ἀρχή ἔδειξα ἰδιαί-

τερο ἐνδιαφέρον γιά τά Ἱδρύματα τῆς πόλεως –ἀπό τά ὁποῖα μερικά λειτουρ-

γοῦσαν πλημμελῶς καί τά περισσότερα δέν ἐξεπλήρωναν τούς σκοπούς τῶν 

δωρητῶν– πρός ὄφελος τῆς περιοχῆς καί τῶν κατοίκων της. Ἀνέλαβα ἐργώδη 

προσπάθεια γιά τήν καλή λειτουργία τους, μέσα στά πλαίσια τῶν γνώσεων πού 

διαθέτουμε μέ τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί τόν 

δικηγόρο του κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη, σέ μόνιμη συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση 

Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πάντοτε 

ἐκτιμοῦσε τήν προσφορά μας καί θεωροῦσε τά Κληροδοτήματα τῆς περιφερείας 

μας ὡς πρότυπο λειτουργίας.  

Κατ' ἔτος, τόν μήνα Δεκέμβριο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπιδόσεως τῶν 

ὑποτροφιῶν στούς ἐπιλεγέντας μαθητές καί φοιτητές, καθιέρωσα ἀπό τά πρῶτα 

χρόνια τῆς ἐλεύσεώς μου στήν Ναύπακτο δημόσιο ἀπολογισμό. Ἐνημέρωνα, καί 

θά συνεχίσω νά ἐνημερώνω τόν λαό τῆς Ναυπάκτου γιά τά Ἱδρύματα, καί 
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ζητοῦσα νά κατατίθενται οἱ ἐρωτήσεις καί ἐνδεχόμενες ἀμφισβητήσεις γιά νά 

ἀπαντηθοῦν. Πάντοτε γινόταν δημόσιος διάλογος γιά τά θέματα αὐτά καί 

δημοσιεύονταν οἱ ἀπολογισμοί τους στόν τοπικό Τύπο. 

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι ὅλα τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα στά ὁποῖα 

προεδρεύω μέ ἀπόφαση τῶν Δωρητῶν, διευθύνονται ἀπό εὐυπόληπτα μέλη τῆς 

κοινωνίας μας, πού κατέχουν καί θεσμικές θέσεις, ὅπως οἱ ἑκάστοτε: Δήμαρχος 

τῆς πόλεως, Διευθυντής τοῦ Λυκείου, Διευθυντής τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, 

Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελματοβιοτεχνῶν, Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ 

Συλλόγου, ἀρχαιότερος Δικηγόρος τῆς πόλεως, καί ἄλλα μέλη τά ὁποῖα 

προβλέπονται κατά περίπτωση ἀπό τίς διαθῆκες τῶν δωρητῶν. Οἱ ἀποφάσεις 

τῶν Ἱδρυμάτων λαμβάνονται ἀπό κοινοῦ καί φυσικά ὅλα τά μέλη ἀναγνωρίζουν 

τήν προσφορά μου στόν τομέα αὐτό, καθώς ἐπίσης καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 

χειρίζομαι τά θέματα.  

Κάποια στιγμή γνώρισα τόν κ. Ξύκη, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε νά δώση ἕνα 

μεγάλο ποσό γιά νά γίνη κάποιο ἔργο στήν Ἱ. Μητρόπολη. Ἐπειδή θεωροῦσα ὅτι 

ἦταν ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀνεγερθῆ Γηροκομεῖο τοῦ Ἱδρύματος Γ. Καπορ-

δέλλη, γι' αὐτό εὐγενῶς τόν προέτρεψα νά βοηθήση, ἄν ἐπιθυμοῦσε, αὐτό τό 

ἔργο. Πρόκειται γιά Ἵδρυμα τό ὁποῖο εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη 

καί λειτουργεῖ μέ Καταστατικό, καί οἱ ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. ἐγκρίνονται ἀπό τήν 

Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος.  

Νά σημειωθῆ ὅτι τό Ἵδρυμα Γ. Καπορδέλλη συστήθηκε μέ Προεδρικό 

Διάταγμα τό ἔτος 1940 καί πρώτη φορά πού οὐσιαστικά λειτούργησε ἦταν μετά 

τήν ἐνθρόνισή μου, δηλαδή τό 1995. Στήν πρώτη συνεδρίασή του μοῦ 

προσκόμισαν τοπογραφικό διάγραμμα τό ὁποῖο εἶχε γίνει λίγους μῆνες πρίν τήν 

ἐνθρόνισή μου ἀπό μηχανικό τῆς πόλεώς μας μέ ἀπόφαση τοῦ τότε Δημοτικοῦ 

Συμβουλίου καί περιλάμβανε τά εἴκοσι ὀκτώ (28) στρέμματα.  

Ἔτσι, μέ τήν βασική προσφορά τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Καπορδέλλη πού 

δώρισε τό οἰκόπεδο, μεγάλης ἀξίας σήμερα, μέ τήν δωρεά τοῦ κ. Ἰωάννου Ξύκη 

καί τήν προσφορά τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη, πού εἶναι μεγαλύτερη 

ἀπό τοῦ κ. Ξύκη, ἀνοικοδομήθηκε ἕνα κτήριο τό ὁποῖο βρίσκεται στό τελικό 

στάδιο, ὅπως μποροῦν οἱ Ναυπάκτιοι νά διαπιστώσουν ἐπί τόπου καί ὅπως δεί-

χνουν οἱ φωτογραφίες. Ἄν δέν ὑπῆρχαν διάφοροι «καλοθελητές», τό κτήριο θά 

εἶχε τελειώσει, θά ἐργάζονταν σέ αὐτό πάνω ἀπό τριάντα (30) ἄτομα καί θά στέ-

γαζε ἑξήντα (60) γέροντες καί γερόντισσες πού θά εὕρισκαν γαλήνη καί 

ἀπαντοχή. 

Ἐκτιμοῦσα τόν κ. Ξύκη, ὅπως τό ἔκαναν οἱ μακαριστοί Ἀντώνιος Ποῦλος 

δικηγόρος καί Γεώργιος Κολοβός ἀρχιτέκτων-μηχανικός καί πρ. δήμαρχος 

Ἀντιρρίου, τούς ὁποίους καί ἐκεῖνος ἐκτιμοῦσε. Τόν ἐνημερώναμε προφορικῶς 

καί γραπτῶς καί οἱ τρεῖς μας, δηλαδή ὁ Μητροπολίτης, ὁ Ἀντώνιος Ποῦλος καί 

Γεώργιος Κολοβός, καί εἴχαμε τήν πλήρη ἐμπιστοσύνη του. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος τό 

ἔχει δηλώσει γραπτῶς. Λυπᾶμαι πού θέτει τώρα τέτοιο ζήτημα, ὅταν οἱ δύο δέν 
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βρίσκονται στήν ζωή γιά νά δώσουν τήν μαρτυρία τους, ἀλλά ὑπάρχουν τά 

ἀνάλογα τεκμήρια.  

Ὑπῆρξαν μερικές περιπτώσεις, ἰδίως μετά τό 2006, πού ὁ κ. Ἰ. Ξύκης ἔθεσε 

δημοσίως διάφορα ἐρωτήματα, χωρίς νά ἀμφισβητήση τήν ἐμπιστοσύνη του 

πρός τά πρόσωπά μας, καί τοῦ ἀπαντήσαμε σχετικῶς μέ ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. Τό 

σημαντικό εἶναι ὅτι στό ἀρχεῖο τοῦ Ἱδρύματος ὑπάρχουν ἐπιστολές προσωπικές 

μου, ἀλλά καί ἀποφάσεις τοῦ Ἱδρύματος, μέ τίς ὁποῖες τόν παρακαλούσαμε νά 

ἔλθη προσωπικά ἤ νά ἀποστείλη ἐξουσιοδοτημένο δικηγόρο νά παραστῆ στίς 

συνεδρίες τοῦ Δ.Σ., νά διατυπώση τίς ἀπόψεις του καί νά ἐρευνήση τό ὅλο θέμα 

τῆς προσφορᾶς του, πράγμα τό ὁποῖο δέν ἔπραξε.  

Διάφορα πρόσωπα, χωρίς νά θέλω πρός τό παρόν νά καθορίσω τήν 

σκοπιμότητά τους, διακινοῦσαν κατά καιρούς πληροφορίες περί δῆθεν μή καλῆς 

διαχείρισης τῆς προσφορᾶς τοῦ κ. Ξύκη καί ὁ ἴδιος φαίνεται ὅτι δέχθηκε 

διάφορες ἀπόψεις, χωρίς νά ἐπικοινωνήση μαζί μου, παρά τήν προφορική καί 

γραπτή πρόσκλησή μου πρός συνάντηση, μέ ἀποτέλεσμα νά μή τηρήση τήν 

ὑπόσχεσή του γιά ὁλοκλήρωση τοῦ Γηροκομείου.  

Μερικές φορές σκέφθηκα νά ἀκολουθήσω τήν δικαστική ὁδό γιά τίς συκο-

φαντίες οἱ ὁποῖες ἐκτοξεύονταν, ἰδίως μάλιστα τήν 30-1-2013 κατά τήν ἡμέρα 

τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου μιλοῦσα στήν αἴθουσα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί 

μερικοί ὀπαδοί τῆς πρ. Μονῆς Μεταμορφώσεως ἀπ' ἔξω ἐξετόξευαν κατά 

χουλιγκανικό τρόπο συκοφαντικά συνθήματα ἐναντίον μου, καί οἱ ὁποῖοι 

προφανῶς πράττουν αὐτά ὄχι ἀπό ἄγνοια, ἀλλά μέ πλήρη γνώση τῶν 

συνεπειῶν τοῦ νόμου,  στόν ὁποῖον δέν θά ἀργήσουν νά δώσουν λόγο. Δέν τό 

ἔκανα ὅμως, γιατί σεβόμουν τόσο τόν δωρητή κ Ἰ. Ξύκη ὅσο καί τήν ἡλικία του.  

Τώρα, ὅμως, πού ὁ ἴδιος ὁ κ. Ξύκης, δυστυχῶς, ὑπέβαλε μηνυτήρια ἀναφο-

ρά, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀσχοληθῶ μέ τό θέμα καί νά παρουσιάσω τήν ὅλη 

ἀλήθεια. Ἤδη ἀνέθεσα σέ δικηγόρο νά προβῆ στίς δέουσες ἐνέργειες, γιατί ὅλα 

ἔχουν τά ὅριά τους. 

Ἔχω τήν συνείδησή μου ἥσυχη ὅτι ἔκανα τό καθῆκον μου. Ἀλάθητος δέν 

εἶμαι –αὐτό τό διεκδικεῖ ὁ Πάπας καί μερικοί ἄλλοι «πάπες»– ἀλλά φοβᾶμαι τόν 

Θεό, σέβομαι τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, τηρῶ τούς νόμους τῆς Πολιτείας καί 

δέν ὑπάρχει πουθενά καμμία κατάχρηση ἀπό μέρους μου καί ἀπό τά κατά 

καιρούς μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος. Δέν χάθηκε οὔτε ἕνα εὐρώ. Ἡ Δικαιοσύνη 

θά διερευνήση τήν ὅλη ὑπόθεση.  

Θεωρῶ ὅτι ὁ κ. Ξύκης φέρει ἀκεραία τήν εὐθύνη, πού ἐπέτρεψε νά γίνη 

αὐτή ἡ ἐπίθεση ἐναντίον μου καί ἐναντίον τῶν κατά καιρούς Μελῶν τοῦ 

Ἱδρύματος, χωρίς νά ἀνταποκριθῆ στίς ἐκκλήσεις μας γιά προσωπική συζήτηση 

καί συναντησή του μέ τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος. Δέν σεβάσθηκε καί τήν δική μας 

προσφορά.  

Μετά λόγου γνώσεως ὑποστηρίζω ὅτι εὐεργέτης ἀναδεικνύεται ὄχι μόνον 

ὅποιος ἔχει χρήματα καί τά διαθέτει γιά διάφορους λόγους, ἀλλά κυρίως ἐκεῖνος 
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πού σέβεται τά πρόσωπα καί τούς θεσμούς, ὅταν μάλιστα αὐτοί ἐνεργοῦν μέσα 

ἀπό τίς διαδικασίες πού προβλέπονται ἀπό τόν Νόμο. 

Ἐπαναλαμβάνω καί πάλι: Οἱ Μοναχοί τῆς πρώην Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώ-

σεως, ὁ δικηγόρος τους καί οἱ φανατικοί ὀπαδοί τους θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά 

δημοσιεύσουν τίς ἀπαντήσεις καί τά στοιχεῖα γιά τά οἰκονομικά θέματα πού 

ἐτέθηκαν μέ τό ἀπό 13-5-2013 Δελτίον Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἄν σέβωνται 

τήν ἀλήθεια, ἄν ἐνδιαφέρωνται γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καί ἄν τιμοῦν τόν 

ἑαυτό τους. Διαφορετικά θά εἶναι ἐκτεθειμένοι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. 

 

Ὁ Μητροπολίτης 

+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος 


