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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30.09.2015
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
Εφ αφορµής δηµοσιεύµατος στον ιστότοπό σας µε αναφορά στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυµα
Ευαγγελιστρίας Τήνου , η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ επικαιροποιεί την από 30/9/2015
ανακοίνωσή της για παρόµοιο άρθρο Αθηναϊκής εφηµερίδας.
1. Από συστάσεως του Ιερού Ιδρύµατος (1823) µέχρι και σήµερα τα κάθε είδους τιµαλφή
αφιερώµατα των πιστών εκποιούνται κατά περιόδους σε Δηµόσια Πλειοδοτική Δηµοπρασία. Οι
σχετικές οικονοµικές πράξεις εγκρίνονται κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εποπτεύει κατά νόµον το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
2. Οι πιστοί, που αφήνουν τα τιµαλφή αφιερώµατά τους στο «κυτίο αφιερωµάτων» του
Π.Ι.Ι.Ε.Τ., γνωρίζουν, και αρκετοί το δηλώνουν εγγράφως, ότι τα προσφερόµενα αφιερώµατά τους
θα εκποιηθούν, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το πολύπτυχο και πολυεπίπεδο κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας και για τον αγαθοεργό αυτό
σκοπό τα δωρίζουν.
3. Η ανάδειξη του θέµατος ως δήθεν κερδοσκοπικής και µάλιστα παράτυπης δραστηριότητας,
η οποία µάλιστα υποτίθεται ότι συνέβαινε «εν κρυπτώ και παραβύστω» και τυχαίως αποκαλύφθηκε,
είναι προφανώς αποτέλεσµα µη καλής πληροφόρησης του συντάκτη του συγκεκριµένου άρθρου.
4. Το µόνο γεγονός είναι ότι κατά τη διαδικασία εισαγωγής στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος»
δηλώθηκε στο Τελωνείο το µεταφερόµενο φορτίο, που προοριζόταν για το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και ζητήθηκαν
συµπληρωµατικά παραστατικά εισαγωγής του από τον ανάδοχο, ο οποίος είχε αναλάβει µε νόµιµη
διαδικασία ανάθεσης και σχετική σύµβαση µε το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. την επαναχύτευση των αφιερωµάτων σε
εργαστήριο του εξωτερικού και την επιστροφή τους στο Ίδρυµα, επειδή µόνο µε αυτή τη διαδικασία
πιστοποίησης οι ράβδοι θα µπορούσαν να πωληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε την οποία και
µόνο το Ιερό Ίδρυµα, ως ΝΠΔΔ έχει δικαίωµα να συναλλάσσεται. Τα παραστατικά
συµπληρώθηκαν και έγινε η παράδοση στο Ίδρυµα µετά δύο ηµέρες. Οι συµβάσεις του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. µε
τον επιλεγέντα ανάδοχο ανατέθηκαν µε την νόµιµη διαδικασία και είναι προσβάσιµες στον καθένα,
καθώς δηµοσιεύθηκαν νόµιµα στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Συνεπώς, δεν πρόκειται για
«αποκάλυψη – σοκ», αλλά για µια νόµιµη διαδικασία ανάθεσης εργασίας, η οποία είναι φανερή,
γνωστή και τηρείται επί πολλά έτη.
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5. Το Ιερό Ίδρυµα, όπως είναι παγκοίνως γνωστό, τον Οκτώβριο του 1940 προσέφερε όλα τα
τιµαλφή και την περιουσία του για τον Εθνικό Αγώνα. Σήµερα, υπό άλλες συνθήκες, προβαίνει
στην εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων, για να ανακουφίσει εκατοντάδες από τα πιεστικά
ανθρώπινα προβλήµατα και δυσκολίες, στις οποίες παρέχει στήριξη, και να ανταποκριθεί σε
οικονοµικές του υποχρεώσεις, καθώς κατόπιν ατυχών αποφάσεων προηγουµένων Διοικουσών
Επιτροπών καλείται σήµερα, µετά την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων, να εξοφλήσει παλαιές
οικονοµικές υποχρεώσεις του σε Οργανισµούς.
6. Κατόπιν τούτων, είµεθα βέβαιοι ότι ο συντάκτης του συγκεκριµένου δηµοσιεύµατος και
όσοι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων έσπευσαν να το αναπαραγάγουν άκριτα και αβασάνιστα, θα
αποκαταστήσουν τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση.
7. Η πίστη και η εµπιστοσύνη του πιστού Λαού προς το Ιερό Ίδρυµα ουδέποτε κλονίζεται,
γιατί γνωρίζει ότι αυτό λειτουργεί µε νοµιµότητα και διαφάνεια, χωρίς ουδέποτε να κατηγορηθεί για
τη διαχείριση της προσφοράς των «φιλοτίµων» και αφιερωµάτων των πιστών, τα οποία ως ευλογία
και αντίδωρο ευγνωµοσύνης ανταποδίδει στην Ελληνική κοινωνία µε έργα αγάπης και ευποιΐας.
8. Εν όψει του συγκεκριµένου δηµοσιεύµατος, η Διοικούσα Επιτροπή απεφάσισε να αναθέσει
πάραυτα στους νοµικούς συµβούλους της, την έρευνα, εάν στοιχειοθετείται αστική και ποινική
ευθύνη κάποιου ή κάποιων και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, προτίθεται να προχωρήσει
άµεσα στην ικανοποίηση κάθε αστικής και ποινικής αξιώσεώς της, προσφεύγουσα αρµοδίως στα
κατά νόµον όργανα.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
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