Αναλήθειες της κ. Αρβελέρ

Στην ιστοσελίδα maga.gr δηµοσιεύθηκε στις 18.10.2012 συνέντευξη της κ. Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία πρόσφατα περιήλθε σε γνώση µας µέσω παραποµπής που γίνεται σε αυτή
στην ιστοσελίδα capital.gr της 3.4.2015. Στη συνέντευξη αυτή η κ. Ἀρβελέρ ισχυρίζεται, ότι
δήθεν η Εκκλησία έχει το 1/3 της Ελλάδας σαν περιουσία, ότι τάχα δεν πληρώνει όλους τους
φόρους και ότι ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος της είπε ότι δε θα γίνει ποτέ το
Κτηµατολόγιο για να µην αποκαλυφθεί ότι τα ¨χαρτώα δικαιώµατα¨, δηλαδή τά ιδιοκτησιακά
δικαιώµατα της Εκκλησίας δεν προκύπτουν από έγγραφα.
Επί των ανωτέρω επιθυµούµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα :
1. Προφανώς η κ. Αρβελέρ έχει υπόψη της την περιουσιακή κατάσταση της Εκκλησίας πριν
το 1835. Από τότε µέχρι σήµερα ἡ Εκκλησία έχει δώσει το 96% της περιουσίας της, όπως
κάλλιστα µπορεί να διαπιστώσει από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αν διαβάσει το βιβλίο
του Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύµου ¨Εκκλησιαστική Περιουσία και Μισθοδοσία του
κλήρου¨. Και από το υπόλοιπο 4% πού απέµεινε τα ¾ είναι δάση ή δεσµευµένες εκτάσεις. Γι’
αυτό η αξιοποιήσιµη εκκλησιαστική περιουσία σήµερα είναι ελάχιστη και δεν επαρκεί δυστυχώς
για την µισθοδοσία των ιερέων. Αν θέλει η κ. Αρβελέρ, ας έλθει να της δείξουµε τα στοιχεία.
2. Η άποψη, και µάλιστα από µία Ακαδηµαϊκό, ότι η Εκκλησία δεν πληρώνει φόρους, δεν
δείχνει µόνον άγνοια της αλήθειας αλλά υποκρύπτει και συκοφαντία. Ας ερωτήσει η κ. Αρβελέρ
το Υπουργείο Οικονοµικών ή ας έλθει σε µας για να πληροφορηθεί πόσους φόρους πληρώνει ἡ
Εκκλησία.
3. Είναι λυπηρό ότι η κ. Αρβελέρ λέγει µετά το θάνατό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου, ότι της είπε κάποια πράγµατα, διότι τώρα εκείνος δεν µπορεί να απαντήσει αν
είναι αλήθεια ή όχι αυτά τα οποία ισχυρίζεται η κ. Αρβελέρ ότι της είπε.
Η αλήθεια είναι πάντως ακριβώς αντίθετη, από αυτήν την οποία – για αγνώστους λόγους προπαγανδίζει η κ. Ἀρβελέρ. Η Εκκλησία θέλει διακαώς να γίνει το Κτηµατολόγιο, προκειµένου
να πάψει επιτέλους το παραµύθι της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας και να αποδειχθεί ότι
η περιουσία που έχει η Εκκλησία έχει πλήρεις τίτλους ιδιοκτησίας.
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