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Έκκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) κ. Ναθαναήλ
Categories : ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ
Date : Φεβρουαρίου 4, 2013
Κοινοποιούμε έκκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νευροκοπίου
(Βουλγαρίας) κ. Ναθαναήλ και της Αδελφότητος της Ι. Μονής Αγ. Γεωργίου
Χαντζιδήμοβο Βουλγαρίας για να συμπαρασταθούμε υπογράφοντας ηλεκτρονικά.
Η Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου είναι κέντρο πολιτιστικό, πνευματικό, εκπαιδευτικό και
ποιμαντικό της Ι. Μητροπόλεως Νευροκοπίου (λίγα χιλιόμετρα από τα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα), που με πολλές δυσκολίες ο Σεβ. κ. Ναθαναήλ πρόσφατα
ανακαίνισε και στεγάζει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων της Ι. Μητροπόλεως. Τον
Οκτώβριο 2010 στην Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου έλαβε χώρα η 3η συνάντηση του Διορθοδόξου
Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και καταστροφικών Λατρειών με
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Dear all,

With the blessing of our metropolitan Natanail we are sending the
following request!

Please, SIGN & FORWARD our on-line petition in support of ST.
GEORGE MONASTERY.

http://www.petitions24.com/podkrepa_manastir_svgeorgi
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The petition is available in English, French, German, Russian, Greek and
Bulgarian.

This is a threat for the future of the monastery together
with its educational and social activities, especially the annual summer
camps for children.

In short, just in front of the monastery gates construction of a hotel,
restaurant and swimming pool has begun ! The basis for the construction
activity is an INVALID ORDER of the mayor of Hadzhidimovo
municipality. The order is invalid because according to Bulgarian zoning
laws, it must be issued by the municipality council of Hadzhidimovo rather
than the mayor himself. Nevertheless he did so and his daughter started
building the complex. Moreover, a property governed by the municipality
suddenly became private against the laws. A notarized deed that contains
false information.

We began last summer (2012) appealing IN VAIN to the local and state
authorities in charge for sunctioning the illeagal activities because
actually a representative of the state is violating the laws (the
mayor). Certain institutions are trying to conceal (cover up) the case.
That is why we need public support from Bulgaria and abroad in order
to ensure keeping the laws of our coutry and thus protect the
monastery.

Best Regards,

In Christ,
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Brotherhood of St. George monastery at Hadzhidimovo, Bulgaria

with the blessing of our Metropolitan Natanail

Το Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας Γεώργιος» κοντά στην πόλη Χατζηντίμοβο είναι εδώ
και αιώνες στην περιοχή αυτή, η οποία δεν επιλέχθηκε τυχαία για την κατασκευή
του. Είναι μακριά από την κατοικημένη περιοχή προκειμένου να επιτευχθεί
απομόνωση, απαραίτητη για την ασκητική ζωή των κατοίκων του.

Δυστυχώς, προς μεγάλη μας έκπληξη πολύ κοντά στο Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας
Γεωργίου» - πόλη Χατζιντίμοβο, κυριολεκτικά στην είσοδο
του Μοναστηριού, έχει ξεκινήσει η κατασκευή ξενοδοχείου, εστιατορίου και
πισίνας, για το οποίο το Μοναστήρι ενημερώθηκε όταν ξεκίνησαν οι εργασίες
κατασκευής. Διεξάγονται από την Ατομική Εταιρεία «Κατερίνα Τερζίεβα – ΚΤ» - πόλη
Χατζιντίμοβο, καθώς για τους ίδιους η πολεοδομική βάση είναι μια Αμελητέα Εντολή
του Δημάρχου του Δήμου Χατζιντίμοβο /πατέρας της ιδιοκτήτριας της Ατομικής
Εταιρείας/. Η εντολή είναι άκυρη λόγου του ότι σύμφωνα με τον Χωροταξικό Νόμο
πρέπει να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από τον Δήμαρχο του Δήμου.

Για την εντολή αυτή, με την οποία εγκρίθηκε το Λεπτομερές Ρυμοτομημένο Σχέδιο –
Σχέδιο Κατασκευής, το Μοναστήρι δεν ενημερώθηκε παρόλο που είναι ενδιαφερόμενο
πρόσωπο σύμφωνα με: - τους κανονισμούς της βουλγάρικης νομοθεσίας; - τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Μέρος του ακινήτου επί του οποίου πραγματοποιείται η κατασκευή (ακίνητο №
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015002) άνηκε στο μοναστήρι κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνεταιρισμού.
Μετά το 1989 το Μοναστήρι δήλωσε το ακίνητο σύμφωνα με τον Νόμο περί
ιδιοκτησίας και χρήσης γεωργικής γης (ΝΙΧΓΓ) προς ανάκτηση. Μέχρι στιγμής το
ακίνητο όχι μόνο δεν ανακτήθηκε στα παλιά πραγματικά του σύνορα, αλλά για
ορισμένο χρονικό διάστημα
εμφανίζεται στον Χάρτη ανακτηθέντων ιδιοκτησιών, καθώς προσωρινά
διαχειριζόταν από τον Δήμο – γη σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΝΙΧΓΓ. Έτσι φαίνεται
έως σήμερα, όπου το πρόσωπο Ατανάς Βοντενιτσάροβ αποκτά Συμβολαιογραφική
Πράξη Ιδιοκτησίας βάση παραγραφής κατοχής (δηλαδή μέσω των μαρτυριών
τριών μαρτύρων, σύμφωνα με τον έλεγχο των περιστάσεων από τον
Συμβολαιογράφο, το πρόσωπο Α.Β. απέδειξε ότι είχε την κατοχή πάνω από 10 χρόνια,
συνεχώς, φανερά, μη διακοπτόμενα και ήσυχα με τη γνώση του ιδιόκτητη). Η αλήθεια
είναι πως ο
Α.Β. ποτέ δεν κατείχε αυτό το ακίνητο, λόγου του οποίου η Συμβολαιογραφική του
πράξη αναφέρει αναληθής γεγονότα και περιστάσεις. Αυτό είναι αντίθετο στην
υποχρεωτική νομοθεσία της παραγράφου 1 του Νόμου περί προσθήκη του Νόμου περί
ιδιοκτησίας. Τελικός,
αν και ψευδής η Συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό № 142, τόμος Χ, αριθμός
εγγραφής № 188853, η οποία εκδόθηκε βάση συμβολαιογραφικής υπόθεσης, η οποία
δίνει τη δυνατότητα για αγοραπωλησία του ακινήτου με № 015002, όπως το πρόσωπο
Ατανάς Βοντενιτσάροβ το πουλάει στην Ατομική Εταιρεία «Κατερίνα Τερζίεβα – ΚΤ»
- πόλη Χατζιντίμοβο.

Γι’ αυτό καλούμαι: Τις Αρχές της τοπικής και της Δημόσιας εξουσίας, από
τους οποίους εξαρτάται η επιβολή κυρώσεων σε όσους πραγματοποιούν παράνομες
ενέργειες που λαμβάνουν χώρα πολύ κοντά στο Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας
Γεώργιος» - πόλη Χατζιντίμοβο.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ:
http://www.petitions24.com/podkrepa_manastir_svgeorgi
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