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Εὑρισκόµεθα ἐνώπιον πέντε µεγάλων ἐπετείων τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνι-
σµοῦ.
1)  Συµπληρώθηκαν 200 ἔτη ἀπὸ τὸ φρικτότατον µαρτύριον τοῦ φίλου 

τοῦ Χριστοῦ µας, Ἁγίου Νέου Ὁσιοµάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας 
Καλαβρύτων.

2)  Συµπληρώνονται αὐτὲς τὶς ἡµέρες τὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Γενοκτονίαν 
τῶν Ποντίων Ἀδελφῶν µας.

3)  'Τὸ ἔτος 2020 συµπληρώνονται 100 ἔτη ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴν τῆς 
Συνθήκης τῶν Σεβρῶν.

4) Ἐφθάσαµε εἰς τὸ 2021. 
∆ιακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν µας Παλιγγενεσίαν.
5)   Πλησιάζοµε καὶ εἰς τὸ 2022.
Συµπληρώνονται ἑκατὸ ἔτη ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφήν.
Ἡ Ἑλλὰς ὑποµένει τὰ πάνδεινα.
Τὶς πταίει ; ; ;  
Τὶ δέον γενέσθαι διὰ νὰ µὴ ἐπαναλαµβάνωνται ἐθνικὲς συµφορές ; ; ;

Πότε θὰ συνειδητοποιήσωµε ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐγκαταλείψω-
µε τὸν ἄµετρον ἐγωισµόν, τὴν οἴησιν, τὴν φιλαυτίαν, διὰ νὰ ἀποκτήσω-
µε ἀλτρουϊσµόν, αὐτοθυσίαν, πνεῦµα συµφιλιώσεως, ταπεινοφροσύνης, 

ὑποµονῆς, ἀγάπης καὶ συνεργασίας εἰς ἔργα εὐποιΐας, διὰ ἀνακούφισιν δεινο-
παθούντων συνανθρώπων µας πρὸς δόξαν Θεοῦ ; ; ; 

Μόνον τοιουτοτρόπως, θὰ δυνηθῶµε, µὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ µεγα-
λουργήσωµε καὶ πάλι!!!

Ἄς συνενωθῶµε καὶ συνεννοηθῶµε Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρὸς δικαίαν 
καὶ ἀληθῆ ὑπεράσπισιν ὅσων ἀληθῶν, ὅσων σεµνῶν, ὅσων δικαίων, ὅσων 
ἁγνῶν, ὅσων προσφιλῶν, ὅσων εὐφήµων, ὅσων ἐναρέτων (Φιλ. 4, 8).

Εἰς τὸ ἐνθύµιον ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισµά-
των τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α.  εἰς µνήµην Ἁγίου Νέου Ὁσιοµάρτυρος Παύλου εἰς 
τὴν γενέτειράν του, τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων (28.9.2002), ἐδηµο-
σιεύσαµε ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν ∆ιάταγµα ἀπὸ 17.9.1997 
(ΦΕΚ853Β/25.9.1997), καθὼς καὶ διὰ τοὺς πόρους καὶ διοίκησιν, τὰ ὁποῖα 
ἔχοµε δηµοσιεύσει ἐπανειληµµένως εἰς πληθώραν ἄρθρων µας εἰς τὸ περι-
οδικόν µας « Φ ωτεινὴ Γραµµή » ,  εἰς τὴν ἱστοσελίδα µας www.fotgrammi.gr,  
Facebook: Τάµα Έθνους (Φωτεινή Γραµµή), Twitter: @PANEL_TAMA.

Κατὰ καιροὺς ἔχοµε κάνει πολλὲς προσφορὲς γενικῶς ἀλλὰ καὶ εἰδικῶς 
διὰ αὐτὰ τὰ ἔργα, τελείως δωρεάν, σταχυολόγηµα τῶν ὁποίων εἶναι  ὡς π.χ.:

α) Τὸ πνευµατικὸν Κέντρον καὶ τὰ προσκτίσµατά του νὰ λειτουργοῦ-
σαν καὶ λειτουργοῦν δωρεὰν ὡς « Κ έντρον Ἐπαγγελµατικῆς Κατάρτι-
σης »  (ΚΕΚ) τοῦ πρώην ∆ήµου Ἀροανίας, προσφεροµένου µάλιστα τοῦ Ἱδρύ-
µατός µας νὰ προβῇ ἐπιπροσθέτως εἰς τὴν δωρεὰν διάθεσιν καὶ τὶς ἀπαραί-



τητες ὑποδοµές µας.
β) Τόσον ὁ Ναὸς, ὅσον καὶ τὰ προσκτίσµατά του νὰ εἶναι Κέντρον ∆ιεθνῶν 

Συνεδρίων διὰ εἰρηνικὴν διευθέτησιν τῶν προβληµάτων τῶν λαῶν, διὰ πρό-
οδον καὶ εὐηµερίαν τῆς ὑφηλίου, ἰδιαιτέρως δὲ διὰ τὶς χῶρες Βαλκανίων καὶ 
Μεσογείου Θαλάσσης, διὰ νὰ γίνωνται σεβαστὰ τὰ αἰτήµατα αὐτῶν τῶν χωρῶν  
ἀπὸ τὶς κεντρικὲς καὶ βόρειες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ λοιποὺς ἰσχυροὺς τῆς 
γῆς. 

γ) Οἱ χῶροι αὐτοὶ προσφέρονται ἐπίσης διὰ νὰ γίνουν ∆ιεθνὲς Κέντρον 
Ἑλληνισµοῦ καὶ Πολιτισµοῦ καὶ Κέντρον διαδόσεως τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσης (Ἕδρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης  ἴδ. « Φ ωτεινὴ Γραµµή » , τεῦχος 
74 κ. ἄ.).

δ) Ἐπίσης Σχολὲς ἱεροδιδασκάλων καὶ ἱεροδασκαλισσῶν, προσφέρο-
ντος τοῦ Ἱδρύµατος δωρεάν, πέραν τῶν προσκτισµάτων του εἰς Ἀροα-
νίαν Καλαβρύτων καὶ µίαν πενιχροτάτην προκαταβολὴν ἐκ πενήντα 
χιλιάδων (50.000) Εὐρώ, ἐὰν καὶ ἄλλοι φορεῖς, ὡς π. χ. Μητροπόλεις, Περι-
φέρειες, ∆ῆµοι, Ὑπουργεῖα Πολιτισµοῦ, Παιδείας, Κοινωνικῆς Προνοίας, Ἐργα-
σίας, Γεωργίας, ἡ Ἀκαδηµία, Βιβλιοθῆκες, Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεῖα, Ἐκπο-
λιτιστικοὶ Σύλλογοι, Τράπεζες, Ἐφοπλιστές, Ἐπιχειρήσεις, ἤθελον συνεισφέρει  
διάφορα ποσά. 

Ἡ δὲ διαχείρισις αὐτῶν νὰ γίνεται µὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυ-
τον διαφάνειαν µέχρι καὶ τελευταίας δεκάρας ἐσόδων καὶ ἐξόδων. Πρὸς 
τοῦτο αἰτούµεθα τὴν Νόµιµον Συµµετοχὴν ∆ικαστικῶν, Εἰσαγγελέων, ὁρκωτῶν 
Λογιστῶν κλπ., ὥστε πάντοτε νὰ τηρῆται ἡ Ἁρµόζουσα τάξις καὶ δεοντολο-
γία ! ! ! . . .

∆υστυχέστατα ὅµως «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλµοὺς καὶ πεπώρωκεν 
αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα µὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ 
καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσοµαι αὐτούς »  (Ιωάννης 12, 40), καὶ ὁ θυµόσοφος 
ἑλληνικὸς λαὸς λέγει :  « . . . δ ὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει 
νὰ ἀκούσῃ ,  τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἰδῇ καὶ µεγαλύτερος 
βλὰξ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ» ! ! ! . . .

Οἱ προτάσεις µας – προσφορές µας συνεχίζουν νὰ ἰσχύουν  καὶ ἀνα-
µένοµε ἔµπρακτον κατανόησιν καὶ συµπαράστασιν. 

ε) Ἐδωρήσαµε καὶ εἴµεθα διατεθειµένοι νὰ δωρήσωµε περαιτέρω τὰ πολυ-
τιµότατα φυτὰ ΑΡΩΝΙΑ καὶ ΠΑΥΛΟΒΝΙΑ εἰς Μονές, Γεωργικοὺς Συνε-
ταιρισµούς, ∆ῆµον καὶ λοιποὺς φορεῖς τῆς περιοχῆς Καλαβρύτων.

στ) ∆ύναται νὰ δηµιουργηθῇ καὶ ἀεροδρόµιον εἰς τὰ Καλάβρυτα, τὸ 
ὁποῖον θὰ συµβάλῃ εἰς τὴν ἀναζωογόνησιν τῆς περιοχῆς καὶ παλινόστησιν τῶν 
Καλαβρυτινῶν καὶ ἄλλων εἰς τὴν περιοχήν, διὰ νὰ σωθοῦν καὶ τὰ Καλαβρυτο-
χώρια, τὰ ὁποῖα µὲ τὰ σχέδια Καποδιστρίου καὶ Καλλικράτους ἔχουν ἐρηµώ-
σει ! ! ! . . .

 Ὁ ∆ῆµος καὶ λοιποὶ ἄρχοντες νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν χῶρον καὶ ἐµεῖς µὲ 
ἄλλους ἐθελοντὲς Καλαβρυτινοὺς καὶ ὑπόλοιπους Ἕλληνες θὰ ἀγωνισθῶµε, µή-
πως µὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐπιτύχοµε νὰ ἐξασφαλίσωµε τὰ ὑπόλοιπα.

ζ) Ἐκτενέστερον περὶ αὐτῶν, ὅσον καὶ διὰ τὸν δωρεὰν δανεισµὸν νυφι-
κῶν καὶ διὰ τὴν δωρεὰν παραχώρησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν τέλεσιν 
γάµων, τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου διὰ συνεστιάσεις καὶ λοιπὲς διευκο-
λύνσεις ἴδ. εἰς τὸ περιοδικόν « Φ ωτεινὴ Γραµµή » ,  τεῦχος 69 σελὶς 9 κλπ. 



η) Τὰ ∆ιοικητικὰ Συµβούλια τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., τοῦ Σωµατείου « Ο ἱ φίλοι 
τοῦ Τάµατος τοῦ Ἔθνους »  καὶ τοῦ ∆ιορθοδόξου Συνδέσµου « Ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος » ἔχουν εὐήκοα ὦτα διὰ ὠφέλιµες διὰ τὸ σύνολον προτάσεις, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ.

θ) Κυρίως ἀναµένοµε συναγωνιστὲς καὶ συναγωνίστριες διὰ προά-
σπισιν τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευµατικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς µας, 
ἰδίως διὰ µίαν ἀκεραίαν Ἑλλάδα καὶ νὰ µὴ ἀποδοµηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτή-
σεις, ὅπως ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη 
τὴν 12.3.2006 προανήγγειλε κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωµοσίαν τοῦ Προέ-
δρου τῆς ∆ηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια (ἴδ.https://www.youtube.
com/watch?v=1f74pJTqoNQ). 

∆ιὰ ὅλα αὐτὰ ἐχύθησαν τεράστιοι ποταµοὶ αἱµάτων καὶ εἶναι µέγιστον κρῖµα 
νὰ ἀποδοµηθοῦν (νὰ πᾶν χαµένα) ! ! ! . . . .

∆ιὰ ὅλα αὐτὰ ὅµως ἀπαιτοῦνται στρατιὲς ἐθελοντῶν, γιὰ ἁπλὲς ἐργασί-
ες καθὼς καὶ εἰδήµονες καὶ γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οἱ ὁποῖοι νὰ µὴ 
ἔχουν  καταβληθῆ ἀπὸ ἡττοπάθειαν. Ἐµεῖς ἔχοµε ἀποφασίσει, εἴτε µόνοι, εἴτε 
µετ’ ἄλλων, νὰ ὑπερασπιζώµεθα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια ! ! ! . . . .

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει ! ! ! . . .
Προτείνοµεν στεντορίως τὴν δηµιουργίαν ∆ιεθνοῦς Πολιτιστικοῦ Συνεδρί-

ου Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων εἰς Ἁγίαν Λαύραν τὸ 2021, ἀρκεῖ οἱ 
∆ήµαρχοι καὶ τὸ Πανεπιστήµιον Πελοποννήσου καὶ οἱ Ιερὲς  Μητροπόλεις 
ὁρίσουν τὸ ταχύτερον 10 µελῆ Ὀργανωτικὴν Γραµµατείαν µέχρι τέλους τοῦ 
2019.

∆όγµα µας εἶναι :  ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται 
ὁ ∆ιάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, θριαµβεύει ὁ 
∆ιάβολος ! ! ! . .

ι) Τέλος διακαέστατος πόθος µας εἶναι νὰ συνεχίσωµε ἀπεγνωσµέ-
νες προσπάθειές µας ἀλλὰ καὶ στερήσεις διὰ τὴν πραγµατοποίησιν τοῦ 
Τάµατος τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς 
Ἐθνικῆς µας Παλιγγενεσίας.

Ὑπερθεµατίζοµε εἰς τὰ ὅσα µᾶς ἔγραφε τὴν 16.2.2015  ὁ Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς καὶ νῦν Ἀντιπρόεδρος τῆς 
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαος:  « . . .
∆ ὲν νοµίζω νὰ ὑπάρχῃ µεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σηµαντικώτερο ὅραµα 
γιὰ τοὺς σύχρονους ἕλληνες καὶ πιστοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν 
τοῦ ,,Τάµατος τοῦ Ἔθνους,, µάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειµένης ἐπετείου 
τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας . Ταυτόχρονα ὅµως, δὲν 
ὑπάρχει καὶ µεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν µὴ πραγµάτωσίν του » ! ! ! . . . 

Ἐµεῖς πιστεύοµε ἀπολύτως :
1) « ἔ στω δὲ ὁ λόγος ὑµῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ 

πονηροῦ ἐστιν. »  (Ματθ. 5, 37),
2) « ἐ γώ εἰµι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή »  (Ἰωάν. ιδ, 6),
3) « γ νώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς »  (Ἰωάν. 

η, 32),
4) « ἕ ως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πο-

λεµήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),



5) « π ᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁµαρτία ἐστίν »  (Ρωµ. ιδ, 23),
6) «ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 24, 13),
καὶ εἰς πληθώρα ἄλλων γραφικῶν χωρίων, διδασκαλιῶν - προτροπῶν τῶν 

Ἁγίων Πατέρων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας µας.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ἀκολουθεῖ πλήρης ἁπλοποίησις τοῦ θέµατος
Πολλοὶ λέγουν καὶ εἰς τὴν συνέχειαν λησµονοῦν.
Ἄλλοι πάλι, ὑπερασπίζονται ἀπόψεις ἤ κατευθύνσεις ἄλλων ἀδιαφοροῦντες 

διὰ τὶς προβλέψεις τῶν Νόµων εἰς τὸ θέµα Ἀνεγέρσεως καὶ Λειτουργίας τοῦ Τά-
µατος τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς µας Παλιγγενεσίας.

Ὁ Θεµέλιος Λίθος ἔχει τεθῆ ὑπὸ Νοµίµων Ἀνωτάτων Ἀρχόντων: 
1.Ἀλέξανδρος Ζαΐµης, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας καὶ ἕξ (6) 

φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργός.
2.Ἐλευθέριος Βενιζέλος Πρωθυπουργός 
τὴν 30.3.1930 εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, τὸ ὁποῖον ἀπὸ πεδίον πάσης 

ἀκολασίας, ὅπως ἔχει ἐξελιχθῆ σήµερον, φιλοδοξοῦµε νὰ τὸ µετατρέψω-
µε εἰς ἐπίγειον παράδεισον ! ! ! . . .  

Ἕνα νεῦµα τῶν κατὰ τὸν Νόµον ἁρµοδίων ἀρκεῖ, ἤ, ἐπὶ διχογνωµίας, ἡ 
ἀπόφασις τῆς Βουλῆς, διὰ νὰ διατεθῇ ὁ χῶρος εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, 
ὅπου ἐτέθη ὁ Θεµέλιος Λίθος πρὸ 89 ἐτῶν, ὥστε νὰ διαταχθῇ, ἁρµοδίως 
πλέον, ἡ προώθησις Ἀρχιτεκτονικῆς, Τοπογραφικῆς Μελέτης, χωρὶς δα-
πάνες (Ἐκκλησίας - Πολιτείας - ∆ήµων – Περιφερείας) καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ 
∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ εἰσηγηθῇ δεόντως 
καὶ συµφώνως πρὸς τὸ ἄρθρο 109 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος καὶ τὴν 
πρόβλεψιν τοῦ ἄρθρου 36 παρ. 6 τοῦ Ν 590/1977 (ΦΕΚ 146Α/1977) εἰς 
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, τῆς ὁποίας ἡ ἀπόφασις ἀρκεῖ διὰ νὰ 
ἀρχίσουν τὰ ἔργα, διὰ δηµοσιεύσεως εἰς τὸ ΦΕΚ.  Ὅποιοι νοµοµαθεῖς 
ἐπιθυµοῦν, ἄς µελετήσουν ἀναλόγως καὶ ἄς µᾶς διαψεύσουν.

Κινούµεθα ἀνέκαθεν µὲ ἄκραν διαφάνειαν
Ἁπλῶς, οἱ ἁρµόδιοι δὲν θέλουν νὰ µᾶς κατανοήσουν. 
Εἶναι µεγίστη ἐντροπή διὰ ἐµᾶς τοὺς Ἕλληνες, « τ ὸν νέον περιούσιον λαὸν 

τοῦ Θεοῦ » ,  ἀντὶ νὰ γίνωµε παράδειγµα πρὸς µίµησιν, οὔτε κὰν νὰ παραδειγµα-
τιζώµεθα ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν οἰκοδοµήσει τὰ 
τάµατά των, ὡς π.χ . :

α) Εἰς τὴν πρώην Μητρόπολιν τοῦ µαρξισµοῦ, τὴν Μόσχαν, ἐπανοικο-
δόµησις εἰς τὴν ἰδίαν λίαν περίοπτον θέσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος 
Ἱησοῦ Χριστοῦ.

β) Τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σάββα, τὸν µεγαλύτερον Ναὸν τῶν Βαλ-
κανίων, εἰς λίαν περίοπτον θέσιν τοῦ Βελιγραδίου, εἰς τὴν κατατρεχοµέ-
νην καὶ ἐξουθενωµένην Σερβίαν, ὅπου ἀκόµη καὶ ἀνήµερα τοῦ Πάσχα, κατὰ 
τὴν διάρκειαν τοῦ βρώµικου πολέµου τῶν νατοϊκῶν κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων 
Σέρβων, οἱ παλιµβάρβαροι ἔγραφον εἰς τοὺς πυραύλους των µὲ χρῶµα :  « Κ αλὸ 
Πάσχα, Καλὴν Ἀνάστασιν » καὶ τοὺς κατηύθυνον νὰ ἐπιφέρουν τὸν ὄλεθρον καὶ 
τὴν συµφορὰν εἰς Νοσοκοµεῖα, Σχολεῖα, Νηπιαγωγεῖα, γέφυρες  καὶ λοιπὰ ἔργα 
ὑποδοµῆς ! ! ! . . . . 

γ) Τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὴν Τιφλίδα τῆς πτωχῆς Γε-
ωργίας.



δ) Ἀκόµη εἰς τὴν πάµπτωχην Ρουµανίαν τὸν Ἱερὸν Ναὸν Σωτῆρος 
Χριστοῦ (κατ’ἄλλους τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου) εἰς κεντρικήν, λίαν περίοπτον θέ-
σιν, ὕψους καµπαναριοῦ 150 µέτρων, µήκους Ναοῦ 120 µέτρων καὶ πλάτους 80 
µέτρων καὶ µάλιστα τὸ πρώην κοµµουνιστικὸν κράτος νὰ διαθέτῃ πρὸς τοῦτο 
100.000.000 Εὐρώ ! ! ! . . .

ε) Ὁµοίως ἐγένετο εἰς Πολωνίαν µὲ τὰ ἐγκαίνια τὸ 2018 τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

στ) Εἰς τὴν Βουλγαρίαν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τὴν 
Σόφιαν.

ζ) Ὡς γνωστόν, τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2019, οἱ Γάλλοι ἀµέσως µόλις ἔληξε 
τὸ δυστύχηµα τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν 
Παρισίων, ἀφ’ἑνὸς µὲν ἡ Πολιτεία καὶ ἀφ’ἑτέρου οἱ πλούσιοι Γάλλοι καὶ 
ὅλοι οἱ πιστοί, προσέφερον πολλά ποσά, ἄνω τῶν 1,2 δὶς Εὐρώ διὰ τὴν 
ἀναστύλωσιν καὶ τὸν ἐξωραϊσµόν ! ! ! . . . .

Ἀντιθέτως, ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν προσφέρουν ἐµπράκτως 
οὔτε µία σπιθαµὴ γῆς διὰ τὸ Τάµα τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου και 
τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς µας Παλιγγενεσίας ! ! ! . . .

∆ιατὶ νὰ µὴ κατασκευάσωµε καὶ ἐµεῖς ἕνα µεγαλοπρεπέστερον Ἱερὸν 
Ναὸν ἀπὸ ὅ,τι εἶχον οἱ Βυζαντινοί, τὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἁγίας Σοφίας, τὴν 
ὁποίαν ἐκµεταλλεύονται παντοιοτρόπως οἱ Τοῦρκοι καὶ ὁ «ἀδελφός» καὶ ὁµόαι-
µός µας ἐξωµότης καὶ σχιζοφρενὴς νέος Χίτλερ µᾶς ἀπειλεῖ καὶ ἐκβιάζει καθηµε-
ρινῶς παντοιοτρόπως ! ! ! . . .

Ποῦ καταντήσαµε, ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἔχῃ κατασπαταλήσει ἑκα-
τοντάδες δισεκατοµµύρια καὶ τρισεκατοµµύρια Εὐρώ, ὅπου ὑπάρχει 
χορὸς µὲ παχυλότατες «µίζες» καί «λαδώµατα» καὶ ἀµύθητος θησαυρὸς 
τῆς Ἐκκλησίας  νὰ ἔχῃ ἐξανεµισθῆ καὶ διὰ τὸ Τάµα τοῦ Κολοκοτρώνη νὰ 
µὴ διατίθεται οὔτε µία σπιθαµὴ γῆς ; ; ; ; ; …

∆ὲν ἐπροβληµατίσθησαν  οἱ ἰθύνοντες ὅτι ἀναγκάζοµε τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνι-
κῆς µας Παλιγγενεσίας νὰ καταγανακτοῦν, διατὶ ἔκαναν τὰ κορµιά των κόσκινον 
διὰ νὰ ζοῦµε ἐµεῖς οἱ ἀνάξιοι ἐλεύθεροι, καὶ νὰ διερωτῶνται µήπως ἔκαναν λά-
θος ; ; ; …

Οἱ ἰθύνοντες βαυκαλίζονται σπαταλῶντες περαιτέρω ποσὰ διὰ θεατρινικὲς ἐκ-
δηλώσεις δῆθεν ὑπὲρ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς µας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ οὐσια-
στικῶς διὰ νὰ ἱκανοποιοῦνται οἱ λαίµαργες βουλιµίες τῶν « ἡ µετέρων » ! ! ! !

Μόνον µὲ τὴν πραγµατοποίησιν τοῦ µνηµείου δοξολογίας, εὐχαριστί-
ας, εὐγνωµοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν 
θὰ ἐπιτύχωµε νὰ τονωθῇ καὶ νὰ ἀναγεννηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ 
ἐθνικὸν  σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ἐπιστρέψωµε εἰς τὶς ρίζες µας καὶ θὰ 
δυνηθῶµε νὰ λυτρωθῶµε ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ὅπου µᾶς ὡδήγησαν 
ἀνεγκέφαλοι ἤ δοτοὶ ἰθύνοντες ! ! ! . . .

Ἔχοµε χρέος πραγµατοποιήσεως τοῦ Τάµατος τῶν ἡρώων µας.
Μὲ τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστια-

νικὸν πολιτισµόν, τὴν ἀκαινοτόµητον Ὀρθοδοξίαν θὰ κατορθώσωµε νὰ 
ἐπανευαγγελισθῶµε καὶ νὰ ἐκχριστιανίσωµε ἐκ νέου τοὺς παλιµβαρβά-
ρους λαούς. Ἀντὶ τῶν φρικτοτάτων καὶ λίαν δυσβαστάκτων ἐξοπλισµῶν 
νὰ ἐφαρµοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ µας Γεωργίου Βερίτη : 
« Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητῇς, θὰ γενῇς και πάλι φώτων 



και πολιτισµοῦ κοιτίς » ! ! ! . .
Μόνον µὲ ἕνα νεῦµα τῶν ἰθυνόντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δύναται 

νὰ διατεθῇ ὁ χῶρος.
 Ἡ µοναδική, λίαν κατάλληλος θέσις ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις, ἰδίως δὲ γιὰ 

τὸ πενιχρότατο βαλάντιο τῆς « φ τωχολογιᾶς » ,  εἶναι τὸ  Πεδίον τοῦ Ἄρεως, 
ὡς ἐπὶ µέρους προσδιορίζεται κατωτέρω. 

   Τοῦτο τὸ ἔχοµε ἀναπτύξει ἀναλυτικῶς εἰς τὰ ἔγγραφά µας 560/11.7.2017  
702/31.8.2017 771/22.6.2018 831/10.7.2018 πρὸς τὴν Περιφερειάρχη κ. 
Ρένα ∆ούρου, µέρος τῶν ὁποίων ἔχει δηµοσιευθῆ καὶ εἰς τὸ περιοδικόν µας 
«Φωτεινὴ Γραµµή » , τὴν ἱστοσελίδα µας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: 
Τάµα Έθνους (Φωτεινή Γραµµή) καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

Θὰ ἀξιοποιηθοῦν δὲ καὶ ὅλα τὰ ὕδατα τῆς πηγῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης µὲ ἀνοι-
κτὰ κανάλια (ποὺ σήµερα χάνεται ἀναιτίως στοὺς ὑπονόµους), ἀπὸ τοὺς Ἀµπε-
λοκήπους µέχρι καὶ τὴν πλατεῖα Αἰγύπτου καὶ τοὺς πέριξ χώρους ἕως καὶ τὸ 
Ἐθνικὸν Μουσεῖον  - Πολυτεχνεῖον κλπ καὶ ἀσφαλῶς, ἐντὸς τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρε-
ως διὰ λίµνες µὲ ψάρια, πάπιες, κύκνους, ζωολογικὸν κῆπον κλπ, τὰ πάντα δω-
ρεάν, ὄχι µόνον διὰ τοὺς µὴ ἔχοντας, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας.

Οἱ πολλαπλὲς συγκοινωνίες, σταθερᾶς καὶ µὴ σταθερᾶς τροχιᾶς, θὰ ἐξυπηρε-
τοῦν ἀρτιότατα.

Τόσον τὰ ἔξοδα ὅσο και τὰ ἔσοδα πρέπει νὰ διαχειρίζωνται µὲ ἀπόλυτον 
διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ διὰ τοῦτου παρακαλοῦµε, µὲ Προε-
δρικὸν ∆ιάταγµα νὰ ὁρισθοῦν « κ αθαρὰ χέρια »  ἀπὸ εἰσαγγελεῖς, ἀστυνοµικούς, 
δικαστικοὺς καὶ ἄλλα ἔντιµα πρόσωπα ἀπὸ ἄλλα ἐπαγγέλµατα, διὰ νὰ γίνωνται 
αὐστηρότατοι ἔλεγχοι ἐσόδων καὶ ἐξόδων µέχρι καὶ τελευταίας δεκάρας καὶ νὰ 
ἀποφεύγεται ὁ σκανδαλισµὸς τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος καὶ προπαντὸς 
νὰ µὴ ἐκµεταλλεύωνται οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τέτοιες κακὲς συνήθειες κακῶν 
λειτουργῶν καὶ διασύρουν τὴν Ἐκκλησία.

Τό « δ ίλεπτο τῆς χήρας »  πρέπει νὰ τὸ προσέχωµε καὶ νὰ τὸ ἐκτιµῶµε καλλί-
τερα ἀπὸ τὴν κόρην τοῦ ὀφθαλµοῦ µας, διότι ὁ Θεάνθρωπος µᾶς διευκρινίζει ὅτι 
τὰ τεράστια χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ νοµίσµατα τῶν πλουσίων ἐδίδοντο πρὸς ἐπίδειξιν, 
ἐνῷ ἡ πτωχὴ χήρα, ρίχνουσα τὸ δίλεπτον  « ἅ πασαν τὴν περιουσίαν αὐτῆς 
ἔδωκε » .

Οἱ δὲ ποιητές µας και λόγιοί µας, Παπαδιαµάντης, Σουρής, ἐδῶ καὶ 120 ἔτη, 
ἐτόνιζαν πολὺ ὠµὰ καὶ ρεαλιστικὰ ὅτι :   « δ ὲν ἔµαθαν οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες 
πῶς βγαίνει, ἀλλὰ πὼς κλέβεται ὁ παρᾶς »  και δυστυχέστατα αὐτὸ ἐφαρµόζεται 
καὶ συµβαίνει εἰς ὅλες τὶς ἐποχές. 

Ὅλα τὰ ἀναλαµβάνοµε ἐµεῖς, δὲν θέλουµε νὰ δώσουν οὔτε µία « τ ρύπια 
δεκάρα » ,  ἀλλὰ ἀπαιτοῦµε, ἡ µὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ 
δὲ Πολιτεία νὰ νοµοθετῇ διευκολύνουσα.

Κάνοµε ἰώβειον ὑποµονή, ἀλλὰ νὰ µὴ µᾶς θεωροῦν «πτωχοὺς τῷ
πνεύµατι» ἢ. . . ἲ δ .https://www.lexigram.gr.
Τὰ ἔσοδα τοῦ Ναοῦ τοῦ Τάµατος θὰ διατίθενται ἀποκλειστικῶς καὶ 

πάντοτε  διὰ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ ἐξωραϊσµοῦ - διὰ τὴν εὐπρέπειαν τοῦ µε-
γαλεπηβόλου µνηµείου, ἀλλά καὶ θὰ ὑπεραρκοῦν διὰ δηµιουργίαν νέων 
εὐαγῶν Ἱδρυµάτων καὶ τὴν συντήρησιν καὶ συνεχῆ λειτουργίαν αὐτῶν 
καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ! ! ! . 
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