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Κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ΝΝΟ θα θέλαµε να σχο-
λιάσετε όσα σας καταλογίζει ο Θόδωρος 
Σκάλκος.

«Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στα οι-
κονοµικά. Ότι χρήµατα εισπράττουµε από 
τις διάφορες δραστηριότητες µπαίνουν στο 
κεντρικό ταµείο της Κοινότητας. Από αυτό 
το ταµείο φεύγουν χρήµατα µόνο µε επιτα-
γή, την οποία υπογράφουν δύο από τα τρία 
µέλη του εκτελεστικού. Το ποσό ελέγχεται 
από την επιτροπή, από το ∆.Σ., από το λο-
γιστήριο κι ύστερα υπογράφεται. Όλα τα 
οικονοµικά εξετάζονται τελικώς από το λο-
γιστήριο της Κοινότητας κι από τον ορκωτό 
λογιστή και παρουσιάζονται υποχρεωτικά 
κάθε χρόνο στα µέλη στη Γενική Συνέλευ-
ση, όπου γίνονται ερωτήσεις από οποιον-
δήποτε για οτιδήποτε θελήσει. 

Ποτέ τα τελευταία 25-30 χρόνια που θυ-
µάµαι δεν έχει γίνει θέµα για κατάχρηση 
χρηµάτων από µέλος του ∆.Σ. ή κάποιον 
άλλον. Τα οικονοµικά µας στοιχεία κατατί-
θενται στην αρµόδια υπηρεσία, το ASIC, κι 
είναι ελεύθερα σε πρόσβαση σε οποιονδή-
ποτε τα θελήσει. 

Οποιοδήποτε µέλος ή µη της Κοινότητας 
µπορεί να πάρει αντίγραφα µε αντίτιµο λί-
γων δολαριών. Αλλά και στην Κοινότητα να 
απευθυνθεί θα του τα δώσουµε δωρεάν.

Είναι γελοίοι οι ισχυρισµοί. Αν έχουν ένα, 
έστω ένα αποδεικτικό στοιχείο να το παρου-
σιάσουν. Γιατί είναι εύκολο να πετάς λάσπη».

Ας περάσουµε στο επόµενο σηµείο.
«Όσον αφορά τη Νία που λύνει και δένει 

(γέλια), το ∆.Σ. είναι 20µελές κι υπάρχει ένα 
εκτελεστικό. Η αλήθεια είναι ότι το εκτελεστι-
κό, δηλαδή ο Μιχάλης κι η Νία γιατί εγώ εί-
µαι αχυράνθρωπος (γέλια), και τα υπόλοιπα 
µέλη του εφταµελούς εκτςελεστικού τραβάει 
το βάρος της δουλειάς. Όµως οποιαδήποτε 
απόφαση παρθεί περνάει από το ∆.Σ. Εµείς 
σαν εκτελεστικό κάνουµε εισήγηση και το 
∆.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει. Κανείς δεν λύνει 
και κανείς δεν δένει. Βέβαια, µερικά άτοµα, 
όπως η Νία, έχουν στις πλάτες τους µεγάλο 
µερίδιο των εργασιών µας, όµως αυτό δεν 
σηµαίνει ότι λύνει και δένει».

Να περάσουµε και στο θέµα του γηρο-
κοµείου;

«Το υπουργείο έχει µπει και µπαίνει στο 
γηροκοµείο κάθε χρόνο δύο και τρεις φορές 
γιατί είναι υποχρεωµένο να ελέγξει. Είµαστε 
υπεύθυνοι για τη ζωή και την υγεία 48 ηλι-
κιωµένων ανθρώπων κι είναι υπεύθυνο το 
υπουργείο κι υποχρεωµένο να ελέγξει. Ο λό-
γος που έχει έλθει τώρα το υπουργείο είναι 
απλούστατος. Επειδή έχουν γίνει καταγγελίες 
από πρώην εργαζόµενους τους οποίους διώ-
ξαµε κι έναν οικογενειακό τους φίλο που έχει 
την µητέρα του στο γηροκοµείο. Το κράτος 
είναι υποχρεωµένο να έλθει εφόσον έχουν 
γίνει καταγγελίες. Η έρευνα δεν έχει τελειώ-
σει ακόµη. ∆εν είµαστε τέλειοι, αλλά θέλω 
να τονίσω ότι τα παράπονα που έχουν γίνει 
από όλους αυτούς δεν έχουν σχέση ούτε µε 
το φαγητό, ούτε µε την καθαριότητα, ούτε µε 
την µεταχείριση των ηλικιωµένων, αλλά µε 

τον χαρτοπόλεµο που είµαστε υποχρεωµένοι 
να διεξάγουµε. Ο κύριος αυτός, όπως είπε κι 
ο Κίκης Ευθυµίου στην εφηµερίδα σας και 
σε σένα Παναγιώτη, έχει την µητέρα του στο 
γηροκοµείο µας για 9,5 χρόνια χωρίς να πα-
ραπονεθεί ποτέ για τίποτα, εκτός από τους 
τελευταίους µήνες».

Κι η περιβόητη µπόµπα που θα σκάσει 
σύντοµα;

«Η µόνη µπόµπα που θα σκάσει είναι αυτή 
που θα σκάσει στο κείµενο του Σκάλκου (γέ-
λια). Στο γηροκοµείο δεν θα σκάσει καµία 
µπόµπα. Έχουµε επαφές µε το υπουργείο 
και δίνουµε τις απαντήσεις στα ερωτήµατα 
που µας θέτει, ώστε να αξηγήσουµε τι συµ-
βαίνει. ∆εν θα σκάσει καµία µπόµπα. Όλοι 
οµολογούν ότι το γηροκοµείο µας είναι ένα 
από τα καλύτερα. Λειτουργεί χωρίς παράπο-
να από τους τρόφιµους κι αν θέλει κάποιος 
να το δει - γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι 
που γράφουν τέτοια πράγµατα δεν το έχουν 
επισκεφθεί - θα διαπιστώσει τι γηροκοµείο 
είναι και τι ποιότητα προσφέρει στους ηλι-
κιωµένους».

Ένα άλλο θέµα είναι οι περιβόητες δια-
θήκες.

«Αν υπάρχει διαθήκη η οποία έχει αφήσει 
οποιοδήποτε ποσό ή ακίνητο στην Κοινότη-

τα να µας την παρουσιάσει ο Θόδωρος Σκάλ-
κος. Εγώ σας λέω ότι ο Χάρης ∆ανάλης δεν 
έχει κάνει ούτε µία διαθήκη που να αφήνει 
έστω κι ένα σεντ στην Κοινότητα ή στο γηρο-
κοµείο. Αυτή είναι η κατηγορία, ότι έχουµε 
κάνει - και προσωπικά εγώ - διαθήκες για να 
πάρουµε τα λεφτά του κοσµάκη. 

Σας ξαναλέω κατηγορηµατικά ότι δεν 
έχει γίνει ούτε µία διαθήκη από µένα που 
να αφήνει έστω κι ένα σεντ στην Κοινότητα 
ή στο γηροκοµείο. Ποτέ µέχρι σήµερα δεν 
έχει αφήσει κάποιος τρόφιµος που πέθανε 
διαθήκη υπέρ του γηροκοµείου. Ούτε ένα 
δολάριο».

Ένα σχόλιο για τα φαγοπότια;
«Το ∆.Σ. της Κοινότητας δουλεύει αφιλο-

κερδώς. Το κάθε µέλος του αφιερώνει ώρες 
από την εργασία και την προσωπική του ζωή 
για να υπηρετήσει αυτόν τον οργανισµό χω-
ρίς κέρδος. Όταν τα µέλη του ∆.Σ. πηγαίνουν 
σε εκδηλώσεις, π.χ. του Φεστιβάλ, πληρώ-
νουν όπως πληρώνει και κάθε άλλος. Σε µε-
ρικές εκδηλώσεις υπάρχει δωρεάν είσοδος, 
όµως στις υπόλοιπες που υπάρχει φαγοπότι 
τα µέλη του ∆.Σ. πληρώνουν. Σε κανένα φα-
γοπότι που έχει εισιτήριο τα µέλη του ∆.Σ. 
δεν µπαίνουν δωρεάν. ∆ηλαδή, όχι µόνο 
δουλεύουµε αφιλοκερδώς, αλλά πληρώνου-
µε κι από την τσέπη µας».

Που πιστεύετε ότι οφείλεται η επίθεση 
που σας γίνεται;

«Ο κ. Σκάλκος µας έχει κηρύξει τον πόλε-
µο από πέρυσι τον Ιούλιο, όταν η Κοινότητα 
αποφάσισε να λύσει το εκκλησιαστικό πρό-
βληµα. Μας έχει κηρύξει τον πόλεµο µέσα 
από την εφηµερίδα Ελληνικός Κήρυκας κι 
αποφασίσαµε να µην διαφηµίζουµε στη συ-
γκεκριµένη εφηµερίδα. Όταν έχεις µία εφη-
µερίδα που σε λασπολογεί συνέχεια για µή-
νες για ένα θέµα που έχει λήξει δεν µπορείς 
να την πληρώνεις κι από πάνω. Συγνώµη, 
υπάρχει κι ένα όριο στην ανεκτικότητά µας».

Για τα πρόξις τι λέτε; «Είναι νόµιµο, κα-
τοχυρωµένο δικαίωµα των µελών να ψηφί-
ζουν µε πρόξις. Θα πω όµως κάτι άλλο. Πή-
γαµε σε Γενική Συνέλευση χωρίς πρόξις, για 
το εκκλησιαστικό. Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; 
Το 78% υποστήριξε τη θέση µας. Εκεί δεν 
υπήρχε κανένα πρόξι. Ούτε κι αυτό σέβεται 
ο Θόδωρος Σκάλκος; Ούτε η συντριπτική 
πλειοψηφία του 78% χωρίς πρόξις του λέει 
κάτι; Από τους 760 που παραβρέθηκαν οι 
590 ψήφισαν την πρότασή µας. Αν τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο κάναµε εκλογές στην 
Κοινότητα χωρίς πρόξις πάλι αυτό το ∆.Σ. 
θα έβγαινε. Μιλάνε τα νούµερα. Ούτε κι αυτό 
τον ικανοποιεί; ∆ηλαδή τι θέλει;  Θέλω όµως 
να ρωτήσω, µετά από τουλάχιστον σαράντα 
χρόνια ανακάλυψε ο κ. Σκάλκος ότι χρησι-
µοποιούνται πρόξις; Και τώρα τον ενόχλη-
σε; Γιατί δεν τον ενοχλούσε τότε που τα είχε 
καλά µε την Κοινότητα;»

Στο άρθρο του ο Θόδωρος Σκάλκος σας 
παροτρύνει να ανοίξετε τις πόρτες της 
Κοινότητας. 

«Ανοιχτές είναι, ορθάνοιχτες. Ποιος έχει 
κάνει αίτηση κι έχει απορριφθεί; Κανένας».

Είστε τελικά αχυράνθρωπος, όπως σας 
παρουσιάζει το κείµενο µε την υπογρα-
φή του Θόδωρου Σκάλκου;

«Είµαι στην Κοινότητα από το 1975 κι από 
το 1977 πρόεδρός της. Στην διάρκεια των 
χρόνων αυτών κι επί προεδρίας µου χτίσα-
µε παιδικούς σταθµούς και το γηροκοµείο, 
αγοράσαµε τη Λέσχη και τα εργοστάσια δί-
πλα, αναπτύξαµε το Φεστιβάλ, κλπ. Όλα αυτά 
έγιναν επί προεδρίας µου. Πέρα από αυτά 
επιτεύχθηκε - και µε την δική µου υποστήρι-
ξη - η συµφωνία µε την Αρχιεπισκοπή. ∆εν 
λέω ότι εγώ είµαι υεπύθυνος γι’ αυτά, είµαι 
απλά ο ένας από τους είκοσι. Όµως στην 
προεδρία µου πήρα ενεργά µέρος σε όλες 
αυτές τις δραστηριότητες. Αν αυτοί είναι οι 
αχυράνθρωποι τότε τι να πει κανείς... Ας µας 
πει ο κ. Σκάλκος τι έχει προσφέρει ο ίδιος 
στην παροικία».

Υπάρχει περίπτωση να κινηθείτε δικαστι-
κά; «Ναι. Εκεί πρέπει να πάει. Φίλος ήταν 
και τον βοήθησαν - όχι εγώ βέβαια -  αλλά 
έχει ξεπράσει τα όρια φιλίας, τα όρια ανε-
κτικότητας, τα όρια λογικής και τα όρια της 
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και σοβαρό-
τητας. Το να αναφερθούµε στον ίδιο προσω-
πικά είναι περιττό. Τα έχετε γράψει κι εσείς, 
τα γνωρίζει κι η παροικία».

Ο κ. Σκάλκος έχει ξεπεράσει 
τα όρια της λογικής

ΧΑΡΗΣ ∆ΑΝΑΛΗΣ:


