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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε 
ργάστηκαν σκλη-
ρά σε όλη τη ζωή 
τους και κατάφεραν 
να φτιάξουν μια με-
γάλη περιουσία. Οι 

κόποι τους, όμως, δεν είχαν στό-
χο τη δική τους πολυτελή διαβίω-
ση, αλλά την προσφορά στον συ-
νάνθρωπο και στην πατρίδα. Ο Ιω-
άννης και η Αικατερίνη Αναγνω-
στοπούλου εδώ και χρόνια έχουν 
αφιερωθεί στον μεγάλο στόχο της 
ζωής τους: το Τάμα του Εθνους, 
τον ναό που είχαν υποσχεθεί να 
χτίσουν μετά την Επανάσταση του 
1821 οι μεγάλοι οπλαρχηγοί και 
έμεινε όνειρο απατηλό. Στον σύλ-
λογό τους «Οι φίλοι του Τάματος 
του Εθνους» δουλεύουν ακούρα-
στα (η συνέντευξη μάλιστα έγινε 
μετά τα μεσάνυχτα!), οργανώνο-
ντας φιλανθρωπικές δράσεις, εκ-
δηλώσεις, έκδοση εντύπων, κα-
τασκηνώσεις κ.λπ. Οι αποστολές 
ανθρωπιστικής βοήθειας που κά-
νουν ενισχύουν φτωχούς ανθρώ-
πους εντός και εκτός Ελλάδος και 
ξεπερνούν σε αριθμό ακόμα και 
τους μεγαλύτερους φορείς της 
χώρας! Πριν από λίγους μήνες, η 
Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ενι-
σχύσει την προσπάθειά τους για 
την εκπλήρωση του τάματος αλλά, 
όπως λέει στην «κυριακάτικη δη-
μοκρατία» ο κ. Αναγνωστόπουλος, 
δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει γί-
νει απολύτως καμία ενέργεια από 
την επίσημη Εκκλησία προς αυ-
τή την κατεύθυνση. Ο ίδιος πά-
ντως δεν το βάζει κάτω και θα συ-
νεχίσει να αγωνίζεται για να δη-
μιουργηθεί έως το 2021 μια σύγ-
χρονη Αγια-Σοφιά στην Αθήνα, 
που θα ενώσει όλους τους Ελλη-
νες και μάλιστα δεν θα κοστίσει 
στο κράτος ούτε ένα ευρώ, αφού 
όλες οι δαπάνες θα γίνουν από τη 
μεγάλη προσωπική του περιουσία 
(πολλών εκατομμυρίων ευρώ), αλ-
λά και αυτήν του συλλόγου. 

Κύριε Αναγνωστόπουλε, τι 
ακριβώς είναι το Τάμα του 
Εθνους;
Το Τάμα του Εθνους είναι η υπό-
σχεση του θρυλικού Γέρου του 
Μοριά Κολοκοτρώνη και των άλ-
λων ηρώων της εθνικής μας πα-
λιγγενεσίας, που με πτωχικό 
εξοπλισμό αλλά ακράδαντη πί-
στη έκαναν απεγνωσμένο αγώ-
να για να απελευθερωθούν από 
τον τουρκικό ζυγό με το σύνθημα 
«ελευθερία ή θάνατος». Και υπο-
σχέθηκαν να χτίσουν έναν ναό 
στο όνομα του ελευθερωτού Σω-
τήρος Χριστού, όταν εγκατασταθεί 
η πρωτεύουσα του νέου κράτους. 

Υπάρχουν κάποια ιστορικά 
στοιχεία που το τεκμηριώ-
νουν;
Εκτός από την παράδοση από γε-
νεά σε γενεά, τούτο έχει επιση-

μοποιηθεί με το Η΄ Ψήφισμα της 
Δ’ Εθνοσυνελεύσεως στο Αργος 
(31.7.1829) και υπεγράφη και υπό 
του ανεπανάληπτου εθνάρχου Ιω-
άννη Καποδίστρια.

Δυστυχώς όμως έπεσε θύμα 
μίσους των εχθρών της Ελλάδος 
και εφονεύθη. Ετσι δεν ηδυνήθη 
να το πραγματοποιήσει.

Τα βασιλικά διατάγματα 
25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) και 
3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρη-
τώς ορίζουν να γίνει στην Αθήνα.

Εγιναν διάφορες προσπάθει-
ες για την πραγματοποίησή του 
το 1891 (Α. Ζαΐμης) και το 1910 
(Ε. Βενιζέλος). Το 1969 εξεδόθη 
το νομοθετικό διάταγμα 320 (ΦΕΚ 
206 Α/18.10.1969), το οποίο απε-
φάσιζε την ανέγερση του Τάματος 
του Εθνους στην Αθήνα, προσπά-
θεια που δεν τελεσφόρησε. 

Τι ενέργειες έχετε κάνει τα 
προηγούμενα χρόνια;
Συστήσαμε το Σωματείο «Οι φίλοι 
του Τάματος του Εθνους» (2008) 
με σκοπό την πραγματοποίηση 
αυτού.

Μέσω δελτίων Τύπου, διαδι-

κτύου, εφημερίδων, περιοδικών, 
ομιλιών εκδηλώσεων, προσωπι-
κών επαφών, παντού γνωστοποι-
ούμε το θέμα και ζητούμε συμπα-
ράσταση.

Είχατε στο παρελθόν συμπα-
ράσταση από την επίσημη Εκ-
κλησία;
Δυστυχώς μόνο μεμονομένως. 
Μας συμπαραστάθηκαν πολλοί 
μητροπολίτες, ο πρωτεπιστάτης Αγ. 
Ορους Γέρων Μάξιμος, Ι. Μ. Καρα-
κάλλου, μονές, ιερείς, αλλά η επί-
σημη Εκκλησία όχι. 

Πριν από λίγους μήνες η ΔΙΣ 
έλαβε απόφαση να στηρίξει 
την ανέγερση του ναού. Τι έχει 
γίνει από τότε;
Δεν έχει γίνει καμία άλλη θετική 
ενέργεια. Και αυτή καθαυτή η από-
φαση δεν αναφέρει κάτι το συγκε-
κριμένο, αλλά το εξής: «Αποφάσι-
σε… μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, 
αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, 
μάλιστα εις εκπλήρωση του Tάμα-
τος του Eθνους, με χρονικό ορίζο-
ντα αποπερατώσεως του έργου το 
έτος 2021…». Οι συνοδικοί Κυθή-
ρων κ. Σεραφείμ και Θήρας κ. Επι-
φάνιος μάς γνωστοποίησαν κατά 
την ετησία γενική μας συνέλευση 
(5.7.2012) ότι η Ιερά Σύνοδος απε-
φάσισε να πραγματοποιηθεί το τά-
μα πίσω από το Νοσοκομείο Σω-
τηρία. Εζητήσαμε διευκρινίσεις διά 
ακριβή τοποθεσία χωρίς απάντη-
ση.

Τον παρελθόντα Οκτώβριο ελά-
βαμε κοινοποίηση εγγράφου της 
Ι. Συνόδου προς τον Μεσογαίας 
κ. Νικόλαο, όπου εγένετο γνωστή 
η σύσταση επιτροπής με πρόεδρο 
τον Αρχιεπίσκοπο και μέλος, μετα-
ξύ άλλων, και τον υποφαινόμενο, 
όχι όμως ως πρόεδρο του σωμα-
τείου μας αλλά του ΙΠΗΠΑ. Μετα-
φέραμε επανειλημμένως τον προ-
βληματισμό μας στην Ι. Σύνοδο, 
ζητούντες να προχωρήσει το θέ-
μα. Δεν έχομε κανένα νέο…

Προς τούτο, αναγκασθήκαμε 
την 4.1.2013 να αναρτήσουμε στη 
δυναμική ιστοσελίδα μας www.
fotgrammi.gr το εξής κείμενο: 
«α. Πολύ σωστά μετά από τους 
αγώνες 192 ετών η Ιερά Σύνοδος 
απεφάνθη να γίνει το Τάμα του 
Εθνους και να πραγματοποιηθούν 
τα εγκαίνια την 25.3.2021. 

Ως εδώ άριστα!!! 
β. Ορίστηκε μια επιτροπή, η οποία 
όχι μόνο δεν συνεδρίασε ποτέ, αλ-
λά ούτε και είναι αντιπροσωπευτι-
κή. Σε αυτήν Κοινοβούλιο, Περι-
φέρειες, Αγιο Ορος, απόδημος Ελ-
ληνισμός, ακόμη και το σωματείο 
Οι Φίλοι του Τάματος του Εθνους 
αγνοήθηκαν παντελώς.
γ. Σεβασμιότατοι μητροπολίτες, 

Για την προφορική και γραπτή 
συνηγορία σας και για την απόφα-
ση της Ιεράς Συνόδου σάς βάζουμε 

«Εμεινε στα λόγια και
πάλι η υπόσχεση για 
το Τάμα του Εθνους»
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