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Στη διάψευση των κινδύνων που πιθανόν εγκυμονεί το πέρασμα των μη ενήμερων δανείων
των Αγαθοεργών Καταστημάτων σε funds τα οποία αυτό τον καιρό κατά κόρον, αγοράζουν
πακέτα από τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια προχώρησε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.
Μάξιμος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις καταγγελίες της Επιτροπής Αγώνα για τα
Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα που έφτασαν μάλιστα μέχρι και το δημοτικό συμβούλιο
Ιωαννίνων, ο Μητροπολίτης και πρόεδρος των Αγαθοεργών Καταστημάτων διέψευσε πως
υπάρχει ενημέρωση για τον πιθανό τέτοιο κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες που
επικαλέστηκε η Επιτροπή Αγώνα για τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα απευθυνόμενη μάλιστα
στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων, τα δάνεια που έλαβαν τα Αγαθοεργά Καταστήματα της
Μητρόπολης Ιωαννίνων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και συγκεκριμένα, επί διοίκησης
του Μακαριστού Θεόκλητου, έχουν ενταχθεί στη λίστα των «κόκκινων» δανείων της Εθνικής
Τράπεζας. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των μελών της Επιτροπής ότι
οποιαδήποτε στιγμή είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν τα δάνεια αυτά στη λίστα των
δανείων προς πώληση από την Τράπεζα σε ελληνικά και ξένα funds, πιθανότητα που θα
εμβάλλει την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζονται τα Αγαθοεργά και η οποία περιουσία –
σχολικά κτίρια κτλ. – έχει ενεχυριαστεί για τη λήψη των δανείων, να περιέλθουν στα funds
και να χαθούν για την πόλη και το κράτος.
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Ο κ. Μάξιμος παραδέχτηκε πως υπάρχουν δάνεια μη ενήμερα αλλά δεν έχει καμία
ενημέρωση μέχρι σήμερα που να τον υποχρεώνει να δράσει από κοινού με τον Δήμο.
«Αναγκαστικά είμαστε σε επαφή με Δήμο Ιωαννιτών και με τους εκπρόσωπους του Δήμου
που μετέχουν στην Εφοροεπιτροπεία» σημείωσε.

Κάλεσε στη συνέχεια όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα να είναι περισσότερο
προσεκτικοί γιατί πιθανώς να κάνουν μεγαλύτερο κακό από όσο επιθυμούν. «Να είναι
προσεκτικοί στο τι λεν και να μη δημιουργούν προβλήματα από μόνοι τους. Πρέπει να γίνει
διαχείριση κάποιων πραγμάτων σε επικοινωνία με τους αρμοδίους, όμως δεν χρειάζεται να
δημιουργούμε θέματα. Αν αγαπούν τα Αγαθοεργά, να είναι προσεκτικοί στο πως λεν και στο
τι λεν» σχολίασε.

Ταλαιπωρία τα Αγαθοεργά

Με την ευκαιρία, ο Μητροπολίτης επανάλαβε τα όσα έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν για
το... όφελος από τη διαχείριση των Αγαθοεργών. «Μόνο ταλαιπωρία δίνουν τα Αγαθοεργά»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης.

Εξαίρεσε ασφαλώς τα σχολεία και το έργο του Γηροκομείου για το οποίο έκανε γνωστό
πως αποπληρώθηκαν τα χρόνια της θητείας του στη Μητρόπολη, 800.000 ευρώ από παλιό
χρέος! «Όλο το υπόλοιπο είναι προβληματικό, μου δημιουργεί δυσκολίες και με βάζει να βρω
πόρους και χρήματα για να λειτουργήσουμε» σημείωσε, παρατηρώντας ακόμα πως με
Βρεφονηπιακό σταθμό έχει πρόβλημα συνεργασίας με τις εργαζόμενες. «Κάθε μήνα και μια
μήνυση είναι το ευχαριστώ τους...» είπε.
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