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Συνέντευξη

«Είναι σοβαρή βλασφημία
οι πολυδιαφημιζόμενες 

φιέστες και οι εορτασμοί» 

Από τον   
ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ

Σχετικά με το θέμα της έκτασης τι προτείνατε;
Εκεί επροτάθη εκ νέου από τον μακαριότατο να πραγματοποιηθεί το Τά-
μα σε κάποια εκκλησιαστική έκταση «όπισθεν του Νοσοκομείου “Σω-
τηρία”». Του τονίσθηκε εκ νέου ότι η εν λόγω περιοχή ουδόλως εν-
δείκνυται: Δεν έχουν προσκομισθεί τίτλοι. Από περίπου 60% δασικό 
που ήταν (το 2012 που μας είχε προταθεί πάλι), τώ-
ρα είναι 98,8% και μάλιστα αναδασωτέο. Εκεί συ-
μπεριλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα της Ακαδη-
μίας Αθηνών (δεν είμεθα σκοταδιστές να τα κατα-
λάβουμε) και της Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ως προς τη διοίκηση του Πανελληνίου Ιερού 
Προσκυνήματος του Τάματος του Εθνους, επαναλάβα-
με τις αποφάσεις των Δ.Σ. μας, να διοικείται από 40με-
λές διοικητικό συμβούλιο, από τον Αρχιεπίσκοπον και 
έξι συνοδικούς (όχι αρεστούς των Αναγνωστοπουλαίων 
ή του Ιδρύματος ή του Σωματείου, αλλά θα εκλέγονται διά κλήρου από 
τους 12 συνοδικούς) και τους εκάστοτε περιφερειάρχη Αττικής, δήμαρ-
χο Αθηναίων (ή τον επιχώριο δήμαρχο, αν γίνει εκτός Αθηνών), πρυτά-
νεις ΕΚΠΑ και ΕΜΠ, εισαγγελέα Αρείου Πάγου και προέδρους Αρεί-
ου Πάγου, ΣτΕ, Νομικού και Ελεγκτικού Συμβουλίου του Κράτους, και 

τα υπόλοιπα μέλη θα είναι από τον όμιλο των κοινωνικών φορέων μας 
και πρέσβεις καλής θελήσεως υπέρ του Τάματος του Εθνους. 

Ως προς τις διαθέσεις και το κλίμα στην ελληνική κοινωνία, διακρί-
νετε ότι έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα; Είναι θετικά δια-
κείμενοι οι Ελληνες πολίτες ως προς το Τάμα του Εθνους;

Με εκατοντάδες χιλιάδες διαφωτιστικά υλικά που έχου-
με διανείμει, είναι τόσο πολύ ενημερωμένοι οι Ελληνες 
και οι φιλέλληνες παντού και είναι θερμότατοι υποστη-
ρικτές. Αν γίνει ελεύθερο δημοψήφισμα επί ίσοις όροις, 
άνω του 80% θα υπερθεματίσουν. Μας το επιβεβαιώ-

νουν και μας εμψυχώνουν οι κοσμοπλημμύρες 
των εκδηλώσεών μας.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων και στον οικο-
νομικό τομέα εν γένει ποια ανταπόκριση υπάρχει ως προς το θέ-
μα αυτό;
Στο πλήθος που αναφέραμε ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται επιχειρη-
ματίες και άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων που συμπαρίστα-
νται για να γίνει πράγματι ένα σπουδαίο έργο.

Ε άν έως τα τέ-
λη Οκτωβρίου 
δεν έχουμε λά-
βει θετικές απα-
ντήσεις από την 

Πολιτεία και την Εκκλησία ως 
προς το θέμα του Τάματος, τό-
τε θα δημοσιεύσω μια σειρά από 
έγγραφα και φωτογραφίες που 
θα τους κάνει να μην μπορούν 
να σταθούν σε χλωρό κλαρί!» 
Με τη φράση αυτή εκφράζει την 
αποφασιστικότητά του να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση του 
οράματός του για την ανέγερ-
ση του Τάματος ο Ιωάννης Ανα-
γνωστόπουλος. Ο ίδιος και η σύ-
ζυγός του Αικατερίνη Αναγνω-
στοπούλου ηγούνται του Ιδρύ-
ματος «Οι Φίλοι του Τάματος του 
Εθνους». Μέσω του ιδρύματος 
αυτού έχουν αναλάβει την εκ-
πλήρωση της ιερής υπόσχεσης 
των αγωνιστών του 1821 για την 
ανέγερση ιερού ναού προς τιμήν 
της απελευθέρωσης του έθνους 
από τη σκλαβιά στους Τούρκους 
Οθωμανούς, που διήρκεσε πάνω 
από τέσσερις αιώνες. 

Πλησιάζει το 2021 και η συ-
μπλήρωση των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821. 
Σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέ-
μα του Τάματος; Υπάρχουν τα 
χρονικά περιθώρια για να προ-
χωρήσει έστω και τώρα το έργο;
Ο όμιλος των κοινωφελών φο-
ρέων μας, το Ιδρυμα Προασπί-
σεως Ηθικών και Πνευματικών 
Αξιών (ΙΠΗΠΑ), ο Διορθόδοξος 
Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύ-
λος» και το Σωματείο «Οι Φίλοι 
του Τάματος του Εθνους», δρα-
στηριοποιείται σχεδόν μία τρια-

κονταετία σε κοινωνικά και φι-
λανθρωπικά έργα. Εχουμε απο-
στείλει ως διορθόδοξος σύνδε-
σμος ανθρωπιστική βοήθεια 
άνω των 75.000 τόνων. Είμαστε 
η πρώτη ανθρωπιστική οργάνω-
ση καταχωρισθείσα στην Εφη-
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων. Δεν έχουμε λάβει την πα-
ραμικρή βοήθεια από δημόσια ή 
εκκλησιαστική πηγή (Υπ. Εξω-
τερικών/ΥΔΑΣ Α.Π.Φ. 7510/
ΑΣ 41212/26.9.2014 και εκατο-
ντάδες άλλα επίσημα έγγρα-
φα). Τα τελευταία έτη βοηθού-
με αναξιοπαθούντες συμπολίτες 
μας. Τα τεράστια ποσά  λάμβα-
ναν και σπαταλούσαν για δήθεν 
ανθρωπιστικές βοήθειες αφισο-
κολλητές, συνδικαλιστές κ.λπ., 
«λαμόγια» της εκάστοτε κυβερ-

νώσης κλίκας, που συνασπίζο-
νταν επί το αυτό. Για την πραγ-
ματοποίηση του Τάματος του Κο-
λοκοτρώνη, του Καποδίστρια και 
των άλλων ηρώων της Εθνικής 
μας Παλιγγενεσίας συνεστήσα-
με το Σωματείο «Οι Φίλοι του 
Τάματος του Εθνους». Μελετώ-
ντες την Ιστορία μας, συναισθαν-
θήκαμε ότι και εμείς έχουμε ηθι-
κό χρέος να πραγματοποιηθούν 
το Η΄ Ψήφισμα της Εθνοσυνε-
λεύσεως της 29ης Ιουλίου 1829 
και τα Βασιλικά Διατάγματα από 
25/1/1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) και 

3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838). Εγι-
ναν προσπάθειες στο παρελθόν, 
π.χ. οι βασιλείς Οθων και Γεώργι-
ος Α  ́στην Ομόνοια, ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος με τον Αλέξαν-
δρο Ζαΐμη στο Πεδίο του Αρεως, 
όπου έθεσαν και τον θεμέλιο λίθο 
στις 30/3/1930 για το πανελλή-
νιο ιερό προσκύνημα του Τάμα-
τος του Εθνους. Ανεπισήμως, αρ-
χίσαμε στα μέσα της θητείας του 
αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Χρι-
στοδούλου. 

Εχετε κάνει κάποιες επαφές και 
συζητήσεις με τους εκπροσώ-
πους της σημερινής κυβέρνη-
σης, αλλά και με τους βουλευ-
τές των υπόλοιπων κομμάτων; 
Ουδέποτε διακόψαμε επαφές 
σχεδόν με όλες τις πολιτικές ηγε-

σίες. Αποστέλλουμε ακαταπαύ-
στως έγγραφα, ζητούντες πά-
ντα η μεν Εκκλησία να πρωτο-
στατεί ευλογούσα, η δε Πολιτεία 
να νομοθετεί διευκολύνουσα, δι-
ότι το Τάμα του Εθνους δεν πολι-
τικολογεί, δεν κομματιάζει, αλλά 
ενώνει. Είμαστε έτοιμοι αύριο να 
ξεκινήσουν τα έργα, εφόσον μας 
παραχωρηθεί από την Πολιτεία η 
κατάλληλη τοποθεσία. Δυστυχέ-
στατα, όμως, μέχρι τώρα όχι μό-
νον από την πολιτική ηγεσία και 
την Εκκλησία, αλλά ούτε καν 
από την Περιφέρεια και τις δη-

μαρχίες, τύχαμε της δεούσης κα-
τανοήσεως.

Με τους Ιεράρχες και την ηγε-
σία της Ελλαδικής Εκκλησίας 
έχετε συζητήσει πώς θα μπο-
ρούσε να προχωρήσει το όλο 
σχέδιο; 
Το 2012 ο τότε συνοδικός Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος 
πρότεινε τη δημιουργία μιας επι-
τροπής με πρόεδρο τον Αρχιεπί-
σκοπο κ. Ιερώνυμο Β ,́ αντιπρό-
εδρο τον εαυτό του και, μεταξύ 
άλλων, τον νυν διοικητή του Αγ. 
Ορους, εφοπλιστή Αθανάσιο 
Μαρτίνο, τον πρόεδρο του ΙΠΗ-
ΠΑ και διάφορες προσωπικότη-
τες. Ο Μεσογαίας κ. Νικόλαος τε-
λικώς δεν συνεφώνησε και απε-
σύρθη. Η επιτροπή δεν συνήλθε 
ποτέ. Ο σεβασμιότατος κ. Νικό-
λαος στις 16/2/2015 απέστειλε 
έγγραφο στην Ιερά Σύνοδο, στο 
οποίο, μεταξύ άλλων, έγραφε: 
«Δεν νομίζω να υπάρχη μεγα-
λύτερο, ωραιότερο και σημαντι-
κότερο όραμα για τους σύγχρο-
νους Ελληνες και πιστούς Χρι-
στιανούς από την εκπλήρωση 
του “Τάματος του Εθνους”, μάλι-
στα εν όψει και της επικειμένης 
επετείου των διακοσίων ετών 
από της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 
Ταυτόχρονα, όμως, δεν υπάρχει 
και μεγαλύτερο σκάνδαλο από 
τη μη πραγμάτωσή του». Παρ' 
όλα ταύτα, πρόσφατα ανασυνέ-
στησαν την επιτροπή αυτή, διό-
τι προβλέπει και την πραγματο-
ποίηση Συνοδικού Μεγάρου και 
κέντρα φιλοξενίας των από την 
Αθήνα διερχομένων φίλων των. 
Η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε στη 
1/4/2015 ότι στις 20/3/2015 συ-

ναντήθηκε ο μακαριότατος με 
τον κ. Αναγνωστόπουλο σε φι-
λικότατο κλίμα. Ομως η αλήθεια 
είναι ότι ο μακαριότατος δέχθη-
κε τότε επιτροπή 10 μελών των 
Δ.Σ. μας. Το 2011 εις τον τότε συ-
νοδικό Μητροπολίτη Πειραιώς κ. 
Σεραφείμ ανέθεσε η ΔΙΣ να εξε-
τάσει αν ήτο εφικτό να πραγμα-
τοποιηθούν τα σχέδια του ιδρύ-
ματος για το Τάμα του Κολο-
κοτρώνη. Ο κ. Σεραφείμ ήλεγ-
ξε τα πάντα και εισηγήθηκε στη 
Σύνοδο καταφατικά (έγγρα-
φο 621/26.5.2011, ανακοίνωση 

21.2.2017), όπως είχε αποφανθεί 
και ο εμβριθής νομικός σύμβου-
λος της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Θεόδωρος Παπαγεωργίου (έγ-
γραφο 1240/1204/25.6.2012). 
Ομως ο κ. Παπαγεωργίου ηνα-
γκάσθη προφανώς να «αδειά-
σει» τον εαυτό του και να απο-
φανθεί αργότερα ότι τούτο δεν 
είναι εφικτό υποστηρίζων τα σα-
θρότατα επιχειρήματα του μακα-
ριοτάτου και μερικών συνεργα-
τών του. Ομως το Σύνταγμα (άρ-
θρο 109) δεν επιτρέπει να μετα-
βληθεί η βούληση του δωρητή. 

Αν υπήρχε σήμερα ένας Αριστό-
βουλος Μάνεσης και γνωμοδο-
τούσε ακριβοδίκαια, δεν θα μπο-
ρούσαν να κυκλοφορούν τέτοιες 
ποταπές δοξασίες. Στις 9/7/2019 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του μακαριοτάτου κ. Ιερωνύμου 
Β΄, του σεβασμιοτάτου Καλα-
βρύτων κ. Αμβροσίου, του Αρ-
χιγραμματέως της ΔΙΣ, πανοσιο-
λογιοτάτου αρχιμανδρίτου Φιλο-
θέου, του προέδρου και της γεν. 
γραμματέως του ΙΠΗΠΑ & του 
Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάμα-
τος του Εθνους» και του εμβρι-
θούς νομικού - θεολόγου κ. Πα-
ντελεήμονος Κοναξή, πρέσβε-
ως Καλής Θελήσεως υπέρ του 
Τάματος του Εθνους εις την Ιερά 
Σύνοδο. Παρότι εμείς έχομε κη-
ρύξει εκεχειρία από τον Μάιο ως 
τα μέσα Οκτωβρίου και δεν επι-
τρέπεται να λέγουμε τίποτε, ανα-
γκασθήκαμε να τονίσουμε ότι 
ακόμη και αν 24 ώρες το 24ωρο 
εργάζονται 20 γερανοί μέρα και 
νύκτα, είναι δύσκολο να πετύ-
χουμε το ποθούμενο, μια σύγ-
χρονη Αγία Σοφία κατασκευαζό-
μενη σύμφωνα με τους σύγχρο-
νους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. Και ότι: «Επιθυμού-
με να απέλθουμε σαν άγνωστοι 
στρατιώτες και να μην ακουσθεί 
το όνομά μας ούτε μετά θάνα-
το. Εσείς, μακαριότατε, θα δοξα-
σθείτε, διότι επί των ημερών σας 
θα πραγματοποιηθεί το μεγαλε-
πήβολο μνημείο εις τον Ελευθε-
ρωτή Σωτήρα Χριστό. Είναι όμως 
θλιβερό όχι μόνον δημόσιες αλλά 
και εκκλησιαστικές εκτάσεις να 
παραχωρούνται για τεμένη αλ-
λά για το μνημείο ούτε μία σπι-
θαμή γης!» 

Η ακατάλληλη εκκλησιαστική 
έκταση πίσω από το «Σωτηρία»
και η πρόταση για 40μελές Δ.Σ.

«Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί για το Τάμα του Εθνους!»

«Είμαστε έτοιμοι αύριο να ξεκινήσουν τα έργα, 
εφόσον παραχωρηθεί η κατάλληλη τοποθεσία. 

Δυστυχέστατα, όμως, ούτε από την πολιτική ηγεσία 
και την Εκκλησία ούτε από την Περιφέρεια και 

τις δημαρχίες τύχαμε της δεούσης κατανοήσεως»

Αν γίνει ελεύθερο 
δημοψήφισμα 
επί ίσοις όροις, 
άνω του 80% 

θα υπερθεματίσουν

Αποφασισμένος για όλα δηλώνει στην «Ο.Α.»
ο Ιωάννης Αναγνωστόπουλος εάν δεν υπάρξει 

άμεσα θετική εξέλιξη στο θέμα εκπλήρωσης 
της ιερής υπόσχεσης των αγωνιστών του '21

και απειλεί με έγγραφα και φωτογραφίες 

Από την επίσκεψη δεκαμελούς επιτροπής του Τάματος 
του Εθνους στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο στις 20 Μαρτίου 2015

Εκδήλωση του Τάματος στο Κλειστό Γήπεδο 
του Σπόρτιγκ τον Μάρτιο του 2013

Εφόσον δεν προχωρήσει η ανέγερση του Τάματος, 
με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να τιμηθεί εξί-
σου με μεγαλοπρέπεια η επέτειος της Εθνεγερσίας;
Οι πολυδιαφημιζόμενες «φιέστες» και οι εορτασμοί 
είναι μια βλασφημία. Με τη σπατάλη αυτή θα συνε-
χίζουν να τρίζουν τα οστά των ηρώων της Παλιγγε-
νεσίας. Πιστεύομε ότι θα πραγματοποιηθούν οι συμ-
βουλές του ιδανικού εργάτου του Ευαγγελίου, πρώ-
ην Μητροπολίτου Φλωρίνης αειμνήστου Αυγουστί-
νου, που παρουσιάζετο το περασμένο καλοκαίρι και 
μας τόνιζε: «Μη πτοήσθε, μη δειλιάζετε, μην αποκά-
μετε, να επιμείνετε. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα του». 
Παρότι κατατρεγμένος από τους πάντες (ακόμα και 
από Μητροπολίτες), έζησε 104 έτη. Ο πρώην πρω-

τεπιστάτης του Αγ. 
Ορους, γέρων Μά-
ξιμος Ιβηρίτης, μας 
έλεγε: «Προ της τα-
φής του και 48 ώρες 
μετά την κοίμησή του 

τα χέρια του ήσαν 
ζεστά και λίαν ευ-
λύγιστα». Σχετι-
κά είναι τα δημο-

σιεύματα της ανιψιάς του πρώην αντιπροέδρου των 
ΗΠΑ, αειμνήστου Τζον Μπρεδήμα, στην εφημερί-
δα «Μεσσηνιακός Λόγος» για μεγαλεπήβολα σχέδια 
του οραματιστή ιδρυτού του ΙΠΗΠΑ και του Σωμα-
τείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Εθνους»: θερμαι-
νόμενο αεροδρόμιο στα Καλάβρυτα για να εξυπηρε-
τεί τους ορεινούς όγκους όχι μόνο των Καλαβρύτων, 
αλλά και της όλης Πελοποννήσου και της Αιτωλοα-
καρνανίας, που θα συμβάλει στη παλιννόστηση, μετά 
την εγκατάλειψη της υπαίθρου λόγω εμφύλιου σπα-
ραγμού, κατευθυνόμενης αστυφιλίας και ταφόπλα-
κας σχεδίων «Καποδίστρια», «Κλεισθένη», «Καλλι-
κράτη» κ.λπ. και, γενικά, στο καλό της περιοχής των 
και άλλων εφημερίδων, π.χ. «Πελοπόννησος». Ευχα-
ριστούμε το εκδοτικό συγκρότημα της «δημοκρατί-
ας», της «Ορθόδοξης Αλήθειας», της «Εστίας» για 
τη συνεχή, ανιδιοτελή συμπαράσταση στο Τάμα του 
Εθνους». Ας συμβάλουμε όλοι μας να διαφωτιστούν 
και τα λοιπά ΜΜΕ, για να ενωθούν όλοι οι πολιτικοί, 
δεξιοί και αριστεροί, για το κοινό καλό και για τη σω-
τηρία της Ελλάδος. 

Με τη σπατάλη 
αυτή θα συνεχίζουν 

να τρίζουν 
τα οστά των ηρώων 
της Παλιγγενεσίας

Από τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
κ. Ιερώνυμο στις 9 Ιουλίου 2019 

Είναι θλιβερό όχι μόνο δημόσιες 
αλλά και εκκλησιαστικές εκτάσεις 

να παραχωρούνται για τεμένη, αλλά 
για το μνημείο ούτε μία σπιθαμή γης!


