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άριστα. Ομως από τότε μέχρι σήμε-
ρα εμείς δεν μπορούμε πλέον να 
αναμένουμε. Υμείς μπορείτε;». 

Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι η 
χώρα έχει σοβαρά προβλήμα-
τα και δεν προέχει η εκπλήρω-
ση του τάματος;
Το ότι η πατρίδα μας έχει πολύ 
σοβαρά προβλήματα είναι, δυστυ-
χώς, πραγματικότητα. Αλλά με την 

πραγματοποίηση του Τάματος του 
Εθνους θα τρώνε δεκάδες χιλιά-
δες ελληνικές οικογένειες τον άρ-
το τον επιούσιο με τον ιδρώτα του 
προσώπου τους. Πρώτα Δικαιο-
σύνη και μετά ελεημοσύνη. Επί-
σης θα τονωθεί και θα αναπτερω-
θεί το κατατρωθέν ηθικό και εθνι-
κό σθένος των Ελλήνων, θα γίνει 
απαρχή για αναστήλωση των αξι-
ών της φυλής μας. Ολα τα μεγά-

λα έργα γίνονταν έπειτα από μέγι-
στες κρίσεις: 
α. Ναός του Σολομώντος (2η οικο-
δόμηση): Εις ευγνωμοσύνη προς 
τον Θεό για την απελευθέρωση 
των Εβραίων από τους Βαβυλω-
νίους.
β. Ακρόπολις: Μετά τις καταστρο-
φές από τους Πέρσες. 
γ. Αγία Σοφία: Για τη νίκη της Ορ-
θοδοξίας απέναντι στον αρειανι-
σμό κ.λπ.  
δ. Ναός Σωτήρος Χριστού στη Μό-
σχα: Για τη νίκη των ορθοδόξων 
κατά Φράγκων, Ναπολέοντος «και 
ΣΙΑ».
ε. Ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκα-
νίων, του Αγίου Σάββα, κατά τη δι-
άρκεια του πολέμου των νατοϊκών 
εναντίον της ορθοδόξου Σερβίας.
στ. Αγίου Ανδρέου, Βουκουρέστι 
(120 μ. μήκος, 80 μ. φάρδος και 
150 μ. ύψος): Τώρα, καθ' ην στιγ-
μή ο μέσος μισθός εκεί είναι 150-
200 ευρώ.

Μακάρι να πραγματοποιού-
νταν πολλά τέτοια έργα, για να 
υπάρχει πλήρης απασχόληση, εισ-
ροή ασφαλιστικών εισφορών στα 
Ταμεία που«βουλιάζουν», και άλ-

λα οφέλη προς την Ελλάδα. Εχο-
με μηνύματα ότι οι πανέλληνες και 
οι φιλέλληνες είναι πανέτοιμοι για 
την πραγματοποίηση του τάματος.  

Μήπως η ανέγερση ενός τε-
ράστιου ναού εν μέσω κρίσης 
θα ήταν πρόκληση για τον λαό 
που υποφέρει, όταν μάλιστα 
δεν υπάρχουν χρήματα ούτε 
για την ολοκλήρωση της συ-
ντήρησης στη Μητρόπολη Αθη-
νών, που παραμένει κλειστή;
Η σημερινή κρίση μπορεί να αντι-
μετωπιστεί με καταπολέμηση της 
ανεργίας και κίνηση του χρήμα-
τος. Αυτό ακριβώς θα γίνει με την 
πραγματοποίηση του  Τάματος του 
Εθνους. Επίσης, προ πολλού έχου-
με προτείνει στην Ιερά Σύνοδο ο 
μεγαλοπρεπής ναός του Τάματος 
του Εθνους να συνδυασθεί με μη-
τροπολιτικό ναό, χωρίς να επιβα-
ρυνθεί οικονομικά η Εκκλησία. 

Υπάρχουν δυνάμεις που βά-
ζουν εμπόδια στο σχέδιο και 
ποιες;
Οπως προαναφέραμε, συναντού-
με σχεδόν παντού κλειστές πόρτες, 

αδιαφορία (Πολιτεία, Εκκλησία). 
Εως το 2021, που έθεσε πο-

λύ σωστά ως όριο και η Ιερά Σύ-
νοδος, δεν απομένουν παρά μόνο 
οκτώ χρόνια…

Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά ελ-
πίζουμε να σταματήσουν τα εμπό-
δια, οι παραπομπές και τα διαβού-
λια αδιάφορων μελών και να ξεκι-
νήσουμε αμέσως!

Είστε αισιόδοξος ότι το Τάμα 
του Εθνους θα εκπληρωθεί 
έως το 2021; 
Βεβαίως. Διαφορετικά δεν θα επι-
στρατεύαμε φίλους για να συστή-
σουμε το σωματείο, να αφιερω-
θούμε ψυχή τε και σώματι κινού-
μενοι παντοιοτρόπως προς τούτο, 
προσφέροντας τον με απερίγρα-
πτες στερήσεις, σωματικές και ψυ-
χικές αλγηδόνες δημιουργηθέντα 
μόχθο του βίου μας για το κοινό 
καλό, προς δόξα Θεού και πατρί-
δος. Αλλά πρέπει να είμαστε προ-
σγειωμένοι ότι απαιτείται ακόμη 
πολύς κόπος, χρήμα και χρόνος, 
με άλλα λόγια συσπείρωση όλων 
των δυνάμεών μας ως έθνος και 
γένος. 

Καταλληλότερος χώρος το Αττικό Αλσος

Πάνω από 70.000 τόνοι βοήθειας για 
τους φτωχούς εντός κι εκτός Ελλάδας

Υπάρχει χώρος όπου θα μπορούσε να χτιστεί ο ναός και ποιος θα μπο-
ρούσε να τον χρηματοδοτήσει;
Απαιτείται μια περίοπτη και δεσπόζουσα θέση. Σύμφωνα με μηχανι-
κούς, αρχιτέκτονες και άλλους επιστήμονες, το Αττικό Αλσος είναι το 
πλέον κατάλληλο.

Απαλλάσσομε τους καθ’ ύλην υπόχρεους, Εκκλησία και Πολιτεία, 
από το να δώσουν έστω και μία δεκάρα. Απαιτούμε όμως η μεν Εκκλη-
σία να πρωτοστατεί και να ευλογεί, η δε Πολιτεία να νομοθετεί διευκο-
λύνουσα παντοιοτρόπως. 

Το ΙΠΗΠΑ προσφέρει την πολύ μεγάλη περιουσία μου, για να γί-
νει το ξεκίνημα του μεγαλειώδους έργου. Για την ολοκλήρωση οι ευ-
λαβείς πανέλληνες και φιλέλληνες, όταν ιδούν την απόλυτη διαφά-
νεια, θα σπεύσουν να μας συνδράμουν γενναίως και δεν θα χρεια-
σθούν θαλασσοδάνεια. 

Με ποιες άλλες δράσεις 
ασχολείστε ως σύλλογος;

Εχομε συστήσει τον Δι-
ορθόδοξο Σύνδεσμο «Ο 
Απόστολος Παύλος» και, με 
τη βοήθεια του Θεού, πιστών 
εθελοντών και φιλεύσπλα-
χνων ανθρώπων, έχομε απο-
στείλει ανθρωπιστικές βοή-
θειες άνω των 70.000 τόνων, 
επίσης δεκάδες εκατομμύ-
ρια Ευαγγέλια και προσευ-
χητάρια εις πρώην Γιουγκο-
σλαβία, Ρουμανία, Γεωργία, 
Ουκρανία, Αφρική στις τοπι-
κές γλώσσες. 

Ολα με τις πτωχές μας 
δυνάμεις, χωρίς βοήθεια 
κράτους, Εκκλησίας κ.λπ. 
Το μόνο μας «όπλο» είναι η 
απόλυτη διαφάνεια, η ανιδι-
οτελής απόλυτη αγάπη προς 
τον πλησίον και δυνατή πί-
στη στον Τριαδικό Θεό. Διό-
τι, «παν δε ο ουκ εκ πίστεως, 
αμαρτία εστίν» (Ρωμ. 14, 23). 

Τα τελευταία έξι χρόνια 
αγωνιζόμαστε από τις 5 το 
πρωί μέχρι μετά τα μεσάνυ-
χτα για: 

α) Να εξασφαλίζουμε αν-
θρωπιστικές βοήθειες, ώστε 
να ικανοποιούμε τεράστιες 
ανάγκες στην Ελλάδα. Εδώ 
και δύο χρόνια όμως άλλοι 
φορείς, που έχουν πόρους 
και πληρώνουν μισθούς, δι-
αθέτουν αυτοκίνητα, άνετες 

υποδομές και αποθηκευτι-
κούς χώρους, και την ακα-
ταμάχητη βοήθεια των ραδι-
οφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών, έχουν περιορίσει 
τα μέγιστα τις δυνατότητές 
μας. 

Δυστυχώς, όσοι μας βο-
ηθούσαν τώρα έχουν οι ίδιοι 
ανάγκη και στενοχωρούμεθα 
αφαντάστως, διότι αυτοί δεν 
είναι εξ επαγγέλματος ζητιά-
νοι, αλλά αξιοπρεπείς, που 
οδηγήθηκαν στη φτώχεια.

β) Να βραβεύουμε ήρω-
ες καρτερίας, ήθους, αρε-
τής, ευποιίας, ώστε να δη-
μιουργούμε πρότυπα για τις 
επερχόμενες γενεές και να 
μη βασιλεύουν μόνο παλλα-
κίδες, ανώμαλοι, «πατριάρ-
χες» της διαπλοκής και αε-
τονύχηδες που προβάλλο-
νται παντοιοτρόπως από τα 
ΜΜΕ».

Εχομε τη συμπαράστα-
ση από σοβαρές ιστοσελί-
δες και ΜΜΕ που αναδημο-
σιεύουν κείμενα του περιο-
δικού μας «Φωτεινή Γραμμή» 
ή της δυναμικής ιστοσελίδας 
www.fotgrammi.gr, ή αναφέ-
ρονται στο κολοσσιαίο κοι-
νωνικό και πνευματικό έργο 
μας. Οσοι επιθυμούν να λαμ-
βάνουν δωρεάν τη «Φωτεινή 
Γραμμή» ας μας τηλεφωνή-
σουν στο 210-3254321. 

Πάνω: Το σημείο στο Αττικό Αλσος, με 338 μέτρα 
υψόμετρο, όπου μπορεί να χτιστεί ο ναός. Κάτω: Τα 
παιδιά των κατασκηνώσεων. Αριστερά: Η μεταφορά της 
ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας


