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ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 85

Ζητεῖται ὁ Ἐθνικὸς Ἐμπνευστὴς καὶ Ἀφυπνιστὴς
τῶν ἰδανικῶν τοῦ ταλαίπωρου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. 

Ἀγαπητοί μας  φίλοι!
Ἄς μὴ εἴμεθα φυγόπονοι !  Ἄς εἴμεθα ἐν ἐγρηγόρσει.

Καιροὶ οὐ μενετοί !

Πολλὰ τὰ συσσωρευμένα Προβλήματα. Ἕνα ἐκ τῶν μεγαλύ-
τερων ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη
καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἄς μὴ ἰσχύσῃ διὰ τὸ Σήμερόν μας ἡ  σοφὴ Ρῆσις καὶ Προ-
τροπὴ  τοῦ ἀρχαίου Προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.),
ὁ ὁποῖος ἀπηλπισμένος ἐκραύγαζε εἰς τοὺς ἐλαχίστους
Φυγοστράτους Νέους τοῦ Καιροῦ του :
Μέχρι τέο κατάκεισθε ;  κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε Θυμόν, / ὦ
Νέοι ;  οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες ;
ἐν Εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι / ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν
ἔχει.

Τὸ ὁποῖον μεταφράζεται :
Ὡς πότε, Νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι ;  
Πότε θὰ δείξετε Καρδιὰ ἀντρειωμένη ;  

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ Λαοί. 
Τόσο λίγο γνοιάζεστε διὰ τὴν Πατρίδα ;  

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι Εἰρήνη πιά, 
ἄδραξε ὁ Πόλεμος ὁλόκληρη τὴν Γῆ μας. 

ΚΑΛΛΙΝΟΣ (8ος π.Χ. αἰών).
Τότε (8ος αἰ. π.Χ.), ἦταν λίγοι οἱ Φυγόπονοι Νέοι. 

Σήμερον, ὅμως ἔχει Ἀπόλυτον Ἐφαρμογὴν ἡ κραυγαλέα
Φωνὴ τοῦ Καλλίνου. 
Μεῖς, οἱ μεγαλύτεροι εἰς ἡλικίαν, ἐπιβεβλημένον εἶναι νὰ
συνετίζωμε τοὺς Νέους μας νὰ ἀποφεύγουν τὶς βδελυκτὲς
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εἰδήσεις καὶ ἀκροάματα - θεάματα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται
εἰς τὴν ἄπληστον λαγνείαν, ἐφαρμοζομένου τοῦ : «ἐκ τοῦ
ὁρᾶν ἔρχεται τὸ ἐρᾶν καὶ ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ
ἕπονται » ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Νὰ ἐνθαρρύνωμε αὐτοὺς στρέφοντες τὸ ἐνδιαφέρον των
πρὸς τὰ ὑψηλά, τὰ ἐκ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ
Ἰδεώδη, Θρησκείαν, Πατρίδα, Οἰκογένειαν.
Ἐξ αἰτίας  δὲ τῶν, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, ἀπειλῶν τοῦ κακοῦ γεί-
τονος τῆς Χώρας μας ἄς συναθροιζώμεθα συχνὰ μὲ τοὺς
Νέους μας, τὸ Μέλλον τῆς Πατρίδος μας, πρὸς Συμπαράστα-
σιν ὑπὲρ τῶν Ἡρώων τῶν Νήσων μας καὶ τῶν λοιπῶν ἀκρι-
τικῶν παραμεθορίων Περιοχῶν καὶ νὰ διακηρύσσωμε, κρά-
ζοντες καὶ βοῶντες, διαβεβαιοῦντες αὐτοὺς ὅτι εἴμεθα ἀνα-
φανδὸν καὶ ὁμοθυμαδὸν ἀλληλέγγυοι ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ὅτι θὰ
συνεχίσωμε ἀδιαλείπτως νὰ ἀναλωνώμεθα ὑπὲρ Βωμῶν καὶ
Ἑστιῶν καὶ ὑπὲρ ἀκεραίας Πατρίδος,
ΘΑ ἔπρεπε νὰ ἀπαιτοῦμε ἀντικειμενικὴν διαχείρισιν ἐκ τῆς
διεθνοῦς Κοινότητος ὑπὲρ τῶν δικαίων τῶν Ἑλλήνων τῆς
Βορείου Ἠπείρου,
ΘΑ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὴν Κύπρον μας (οἱ παλαι-
ότεροι θὰ ἐνθυμοῦνται τὰ φλογερὰ Φοιτητικὰ Συλλαλη-
τήρια ὑπὲρ τῆς Κύπρου μας),
ΘΑ ἔπρεπε νὰ ζητοῦμε ἀξιοπρεπῆ ὑγιεινομικὴν Περίθαλ-
ψιν διὰ ὅλους,
ΘΑ ἔπρεπε νὰ ζητοῦμε σωστὴν Παιδείαν,
ΘΑ ἔπρεπε νὰ ζητοῦμε μείωσιν τοῦ Πληθωρισμοῦ, αὔξησιν
τῶν κατωτάτων Μισθῶν, Θέσεις ἐργασίας,
Ὀρθήν - Ἀξιόπιστον Ὀργάνωσιν τῶν Μέσων Μαζικῆς Με-
ταφορᾶς,
καὶ κυρίως Μέτρα καταπολεμήσεως τῆς Ἀνεργείας  καὶ
Ὑπογεννητικότητος ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Καὶ κάπου εἰς τὴν Ἄκρη τοῦ Μυαλοῦ καὶ τῶν ἀναζητή-
σεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ νὰ ὡρίμαζε ἡ Ἰδέα τῆς Πραγ-
ματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21.   
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ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

3.10.2020

Ἡ Πανήγυρις ὡλοκληρώθη  μὲ κάθε Μεγαλοπρέπειαν :

Ἐτηρήθησαν ἀπολύτως οἱ Κανόνες Ὑγιεινῆς λόγῳ covid 19,
διότι ἐμεῖς συμφωνοῦμε ἀπολύτως, ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐν λόγῳ Ἐπι-
δημία  καὶ πρέπει πάντοτε νὰ τηρῶνται οἱ Κανόνες, διὰ νὰ μὴ
ὑπάρχουν Πανδημίαι καὶ Μεταλλάξεις. 

Μὲ ἀθρόαν Συμμετοχὴν ἐξ ὅλης τῆς Ὑφηλίου (Ἀφρικῆς,
Ἀμερικῆς, Καναδᾶ, Καυκάσου) ἐκλεκτῶν, πιστῶν Φίλων
τοῦ Ὁμίλου τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν Φορέων μας :
Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος
Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδό-
ξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάν-
δρου, καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερωνύμου καὶ
συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀσκάλωνος ἐξ
Ἱεροσόλυμων κ. κ. Νικηφόρου, μὲ τὸν πανοσιολογιώτατον
Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον Σπανόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ Πλῆθος  Ἱερέων.
Ἡ χορωδία ὑπὸ τὸν Ἱεροψάλτην, Χοράρχην τῆς Χορωδίας
«Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί ,,Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,,» κ. Βασί-
λειον Καλογερόπουλον μετερσίωσε τοὺς εὐλαβεῖς Προσκυ-
νητάς. 

Ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγὸς κ. Κων/νος Φλῶρος καὶ
ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.Σ., Ἀντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλού-
σης μᾶς ἀπέστειλαν ὡς Ἐκπρόσωπόν των τὸν Ταξίαρχον
κ. Στυλιανὸν Καλαϊτζίδην ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ὁ Καλλιτέχνης κλαρινατζὴς κ. Κων/νος Ζαφειρόπουλος
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διέπρεψε μὲ ἀθάνατα Δημοτικὰ Τραγούδια, πάντοτε ἀνι-
διοτελέστατος καὶ πιστότατος. 

Δὲν ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη Λιτανεία εἰς τὸ Γενέθλιον
Οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ δὲν ἐπραγματοποιήθη ἡ Ἐπί-
σκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον, διότι ἦταν εἰς ἀθλίαν κατάστασιν ὁ
Δημοτικὸς Δρόμος ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ἁγίου Παύλου μέχρι τὸ
Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ἔναντι τοῦ γενεθλίου
Οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου). Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Πλατείαν τοῦ
Γενεθλίου, ἀπὸ τῆς Αὐλόπορτας τοῦ Γενεθλίου Οἰκήματος τοῦ
Ἁγ. Παύλου μέχρι τὸ Οἴκημα τοῦ Γενεθλίου αὐτοῦ, ὑπάρχουν
τά «Ἀνδραγαθήματα» τῶν Ἀρχιτεκτόνων, Πολιτικῶν Μηχα-
νικῶν, Ἐργολάβων, Ἐργατοτεχνιτῶν – ἄπειρες Παγίδες Θα-
νάτου - ἐξογκώματα, βαθουλώματα, ὅπου ὄχι μόνον Ὑπερή-
λικες ἀλλὰ καὶ Ὑγιεῖς νέοι ἄνθρωποι θὰ ἔπιπτον ὁ εἷς μετὰ
τὸν ἄλλον καὶ θὰ ἐτραυμάτιζον δεκάδας μέρη τοῦ Σώματός
των. Ἄλλοι μὲν θὰ ἀπήρχοντο ἐπὶ τόπου εἰς τὰς αἰωνίους
Μονάς, ἄλλοι δὲ θὰ ἔμεναν μακροχρονίως Ἀνάπηροι καὶ θὰ
εἴχομε Τύψεις Συνειδήσεως, διότι Ἀρχιτέκτονες, Πολιτικοὶ Μη-
χανικοί,  Ἐργολάβοι,  Ἐργατοτεχνίτες δὲν ἔχουν ἀκούσει προ-
φανῶς τὴν Λέξιν «ντροπή» ἀπὸ τοὺς Γονεῖς καὶ Διδασκάλους
των καὶ ἐν γένει ποδηγέτας τῆς Κοινωνίας μας.
Ὡς μία πολὺ μεγάλη Οἰκογένεια ἐμνήσθημεν Ἡμερῶν
Ἀρχαίων τῶν πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν κοινῶν Ἀγώ-
νων μας ὑπὲρ Βωμῶν καὶ Ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας Πατρίδος,
ἀνανεώνοντες τὶς διαβεβαιώσεις μας νὰ συνεχίσωμε περαι-
τέρω νὰ ἀγωνιζώμεθα, ὅπως εἰς τὴν Σοφίαν Σειρὰχ ρητῶς
ἀναφέρεται: «ἕως τοῦ Θανάτου ἀγώνισαι - μάχου περὶ τῆς
Ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ», τὸ
ὁποῖον Μήνυμα ἔχομε καθιερώσει εἰς τὴν Προμετωπίδα
τοῦ Ἐπιστολοχάρτου τοῦ Ἱδρύματός μας.
Ἀκολούθησαν οἱ Βραβεύσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελή-
σεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους :
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ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 3.10.20 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

& ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
σεβασμιώτατου-μητροπολίτην-καλαβρυτ/
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ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 
ΚΕΛΛΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ 

Ι. Μ. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-γεροντα-γαβριηλ/
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Μὴ δυναμένου τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ νὰ προσἐλθῃ,   μᾶς
ἀπέστειλε μαγνητοφωνημένον μήνυμά του, τὸ ὁποῖον
παρηκολούθησαν οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ μὲ ἀπόλυ-
τον θρησκευτικὴν εὐλάβειαν καὶ ἀνέκφραστον χαράν.
Χάριν στηρίξεως τῶν ταπεινῶν καὶ ἁγνῶν, ἀνιδιοτελῶν
μελῶν καὶ φίλων μας, τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος,
τὸ μεταφέρομε κατωτέρω καὶ γραπτῶς, διὰ νὰ ἑδραι-
ώνωνται καὶ νὰ ἀνδρίζωνται εἰς τὴν πίστιν οἱ φίλοι μας :

«...........Τελεῖται ἡ Πανήγυρις τὴν 3η Ὀκτωβρίου 2022, κα-
τόπιν μεταθέσεως τῆς ἑορτῆς του ἀπὸ 22 Μαΐου λόγῳ μέ-
τρων ἐναντίον τῆς ἰώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ποὺ συμπί-
πτει καὶ μὲ τὴν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ του.

Εὐελπιστοῦμε στὶς εὐλογίες καὶ στὴν ἄνωθεν ἐνδυνάμωσιν
τοῦ ἀγωνιστικοῦ ζεύγους Ἀναγνωστοπούλου, τὸν Πρό-
εδρον κ. Ἰωάννη καὶ κ. Αἰκατερίνη μὲ ὅλο τὸ Διοικητικὸ
Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευ-
ματικῶν Ἀξιῶν, πού, ἐνῷ διαθέτουν ὅλη τους τὴν περιουσία
γιὰ τὸ Τάμα τοῦ  Ἔθνους, τοῦ Στρατηγοῦ Θεοδώρου Κολο-
κοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,
νὰ τοὺς δοθῇ ἐπάξια ἡ ἁρμόζουσα βοήθεια ἐκ τῆς Ἑλλη-
νικῆς Πολιτείας μὲ τὴν παραχώρησιν ἀνάλογης ἐκτάσεως
εἰς τὴν Πρωτεύουσα καὶ νὰ διευκολύνῃ νομοθετικῶς τὴν
ἐκτέλεσιν τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ μνημείου

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἱδρύματος καὶ Προέδρου κ.
Ἰωάννη Ἀναγνωστοπούλου εἶναι πανέτοιμοι διὰ τὴν θεμε-
λίωσιν καὶ ἔναρξιν του ἕως τὴν ἐπέτειο τοῦ 1821.

Ἐπίσης εὔχομαι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διὰ τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Ἀρχιεπισκόπου νὰ εὐλογῇ τὴν τελεσφό-
ρησιν τῆς ὅλης ἱστορικῆς αὐτῆς ἀποστολῆς.
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Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ
Ἀροανίας νὰ εὐλογοῦν ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ
συντελοῦν εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ μνημειώδους αὐτοῦ
ἔργου.
Εὔχομαι ὁλοψύχως ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζί σας
καὶ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς δικούς σας σὲ ὅλη σας τὴν ζωὴ καὶ
σὲ ὅλην τὴν Αἰωνιότητα.
Εὔχομαι πάλι ὁ Κύριος νὰ σᾶς θυμηθῇ στὴν  Βασιλεία Του
καὶ νὰ εἶσθε μαζὶ μὲ τὸν Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ ὅλους τοὺς
Ἁγίους του.

Εὔχομαι ἐπιπροσθέτως ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως νὰ σᾶς τοποθε-
τήσῃ εἰς τὰ Δεξιά Του καὶ ὁ καθένας νὰ ἀκούσῃ τὴν πολυ-
πόθητη φωνὴ τοῦ Κυρίου μας :

«Εὐ δοῦλε ἀγαθέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Γέρων Γαβριὴλ Μοναχὸς

Ἱερὸν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ
Καρυαὶ ἍγιονὍρος...............»

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ο-γερων-γα-
βριηλ-απο-το-αγιο-οροσ-χαιρε/
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ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
Ὀλυμπιονίκης

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-πετρον-γαλακτοπουλον/
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Καθηγητὴς Γεωπονίας

Εἰδικευθεὶς εἰς Βιολογικὲς Καλλιέργειες

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-κωνσταντινου-δημητριαδην/
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 
Καλάβρυτα, Ζαχαροπλαστεῖα

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ



12

ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
Νομικός, Δημοσιογράφος, μετεκπαιδευόμενος Θεολόγος

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-χαραλαμπον-β-κατσιβαρδαν/
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ΚΛΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
Μουσικοδιδάσκαλος

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-νικολαου-αναστ-κλεντον/



ΜΑΡΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ,
Ποινικολόγος

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.grαροάνια/
βραβευση-κ-μαρουπα-ειρηνην/

14
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ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
Φυσικός, ἐπίτιμος Πρόεδρος Χριστιανικῆς Δημοκρατίας

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-μηλιαρακην-μ-εμμανουηλ/



ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ, 
Νομικός

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.grαροάνια/
βραβευση-κυρίαν-μπακανδριτσου-σοφια/

16



17

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 
Ὀλυμπιονίκης 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-στυλιανον-μυγιακην/



ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
Θεολόγος 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-αθανασιον-νικολαϊδην/
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Δρ. ΠΑΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-γεώργιον-πάχταν/



ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Πρωτοετὴς Φοιτητὴς Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν 

& Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν, 
Γνωστὸς ἀπὸ τὶς δηλώσεις του ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας 

εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἐφήβων (Σεπτέμβριος 2019)

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-πετρον-σιγκουδην/
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ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, τ. Περιφερειάρχης Ἠπείρου,

τ. Βουλευτὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλιου, 
τ. Πρόεδρος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου 
διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν τῆς Διασπορᾶς

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/
βραβευση-κ-ευγενιον-χαϊτιδην/



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΧΑΪΤΙΔΗ

Θέμα:                      ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία:         Fri, 2 Oct 2020 10:00:47 +0000
Από:                         evgenios chaitidis 
                                 <echaitidis@hotmail.com>
Προς:                       fot_gram@otenet.gr <fot_gram@otenet.gr>

Αξιότιμη  Κυρία  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αξιότιμε  Κύριε   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΕ

Σας  Ευχαριστώ  δια την  μεγάλη  ΤΙΜΗ  που μου κάνατε,
να με δεχτείτε  στο  Πανελληνίως  Γνωστό  δια την ΜΕΓΑΛΗ
ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ του Δράση  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙ-
ΣΕΩΣ  ΗΘΙΚΩΝ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΞΙΩΝ , που Ιδρύσατε
και Επιμελείσθε.

Η μακρά Προσπάθεια σας δια την Υλοποίηση του  ΤΑ-
ΜΑΤΟΣ του  ΕΘΝΟΥΣ , που αποτελεί πυλαία αλλά  απραγ-
ματοποίητη , δυστυχώς , μέχρι σήμερα ,  υπόσχεση και  ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΗ  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ , σας  ΤΙΜΟΥΝ και εμ-
πνέουν όλους εμάς , που βρισκόμαστε υποστηρικτές στο
πλευρό Σας.

Από έτους , όταν έλαβα την άκρως  ΤΙΜΗΤΙΚΗ  για μένα
Επιστολή Σας , ζούσα με την ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ  της συναντήσεως
μας .

Δυστυχώς, απρόβλεπτο οικογενειακό  πρόβλημα , που
πρόεκυψε λίγες ώρες πριν αναχωρήσω χθες , προκειμένου να
συμμετάσχω εις την εκδήλωσιν επί τη εορτή του  ΑΓΙΟΥ
ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ , δεν μου επιτρέπει να πα-
ραστώ .

Πιστεύω ότι θα με συγχωρήσετε και θα δεχτείτε να με εκ-
προσώπηση ο γνωστός ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ και ένθερμος ΠΑΤΡΙΩ-
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ΤΗΣ  ΦΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΔΗΣ .
Παρακαλώ δεχτείτε τα ειλικρινή μου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ δια την
μακρά και ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ  στα ΕΛΛΗ-
ΝΟΡΘΟΔΟΞΑ  ΘΕΜΑΤΑ που απασχολούν σήμερα την  ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ μας και κυρίως δια την συνεχή προσπάθεια σας ,  προ-
κειμένου να πραγματοποιηθή επί τέλους η υλοποίηση του
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ , αναπληρώνοντας την επί μακρά
σειρά ετών  αδιαφορία της επισήμου  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑΣ και όσων την εκπροσωπούν . 

Παρακαλώ , μεταφέρατε την Αγάπη και τους  Θερμούς
Χαιρετισμούς μου σε όσους Αγαπητούς Φίλους θα μετάσχουν
στις σχετικές εκδηλώσεις  και την διαβεβαίωση μου ότι, όλοι
μαζί , θα συνεχίσουμε την προσπάθεια  δια την ολοκλήρωση
των  Σκοπών του  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ .

Με Σεβασμό  και  Εκτίμηση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                                                                
Σέρρες    2-10-2020

Τὶς Προσφωνήσεις καὶ τὶς Βραβεύσεις 
συνετόνισε μὲ Ἐπιτυχίαν ὁ κ. Φώτιος Πλατανίδης. 

Ἐκεῖνος ποὺ διεκρίνετο ἀνὰ πᾶσαν Στιγμὴν ἦτο ὁ
πρώην Δικηγόρος μας καὶ νῦν ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἰδεολό-
γος νομικός μας Σύμβουλος κ. Βασίλειος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ-
ΚΗΣ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ βαθέος ὄρθρου  μέχρι καὶ τῶν πρώτων με-
σονυκτιῶν Ὡρῶν Ἠργάζετο ἀόκνως, ἀλλὰ καὶ μετὰ μεγίστης
Ὑπομονῆς καὶ Ἐπιμονῆς, πάντοτε μὲ γαλήνιον Πραότητα καὶ
ἀνέκφραστον Χαράν. Μᾶς διδάσκει διὰ τοῦ Παραδείγματός
του, νὰ τὸν ἔχωμεν ὡς Πρότυπον ἀνιδιοτελοῦς Προσφορᾶς καὶ
Ἀγάπης. Ὁ κ. Ἀναγνωστάκης διεξεπεραίωνε τὶς Ἐργασίες τῶν
ἄλλων, οἱ ὁποῖοι, ἰσχυριζόμενοι, ὅτι δῆθεν δὲν ἔχουν Ἐργα-
σίαν νὰ κάνουν, ἀπήρχοντο ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ἀδυνατοῦντες νὰ



εὕρωμε Λόγια νὰ τοῦ ἐκφράσωμε τὴν ἐνδόμυχον Εὐγνωμοσύ-
νην μας, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ Βάθους Καρδίας, ὁ
Κύριος νὰ τοῦ χαρίζῃ ἀνθηράν, κατ’ἄμφω Ὑγείαν καὶ Δύνα-
μιν, ὁ ἄπειρος ἀγαθοδότης καὶ δωρεοδότης Θεὸς καὶ ἡ Πανα-
γία αὐτοῦ Μήτηρ, ἡ Ὑπεραγία ἡμῶν Θεοτόκος,  ὥστε νὰ ἰδῇ
καὶ αὐτὸς τὴν Πραγματοποίησιν τοῦ μονίμου διακαοῦς πόθου
του, δηλαδὴ τὴν Πραγματοποίησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τάμα-
τος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι  τὸ Μεγαλεπήβολον καὶ Κολοσσιαῖον
Μνημεῖον Εὐγνωμοσύνης, Δοξολογίας, Λατρείας καὶ Εὐχαρι-
στίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὸ μόνον Μέσον,
τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν
Ἠθικὸν καὶ Ἐθνικὸν Σθένος τῶν Ἑλλήνων ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.  Καὶ νὰ
ἐνθαρρύνῃ καὶ νὰ παροτρύνῃ καὶ ἡμᾶς νὰ μὴ μᾶς καταλαμ-
βάνῃ Ἀβελτηρία, Ἀκηδία, Ἀπογοήτευσις, ἀλλὰ νὰ ἐπιμένωμεν
σύμφωνα μὲ τὶς Προτροπὲς τοῦ Οὐρανοβάμονος Θείου Παύ-
λου : «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προ-
ίστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι»
(Τίτον 3, 14).
Βεβαίως ἡ Ταπεινοφροσύνη τοῦ φιλτάτου Ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ
Βασιλείου ἀπεχθάνεται τοιούτους Ἐπαίνους, πλὴν ὅμως ἡμεῖς
ὀφείλομε νὰ προβάλλωμε τοιαῦτα Παραδείγματα Αὐτοθυσίας
καὶ Φιλαλληλίας διὰ νὰ τονωνώμεθα καὶ ἡμεῖς οἱ Δειλοὶ καὶ
νὰ ἐνισχυώμεθα.
Εἴθε νὰ ἀκούσῃ τό «εὔγε δοῦλε ἀγαθέ, διότι ἠξιοποίησες τὸ
τάλαντον ποὺ σοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ δωρεοδότης Θεὸς παντοι-
οτρόπως καὶ τὸ ηὔξανες καὶ τὸ πολλαπλασίαζεις συνεχῶς καὶ
ἀκαταπαύστως. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (πρβλ.
Ματθ. 25, 21).

Ἄς παραδειγματιζώμεθα παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ Βασιλείου,
διὰ νὰ μὴ μᾶς καταλαμβάνῃ τὸ δαιμόνιον τῆς ἡττοπάθειας.

https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-
γραμμή/εορτη-αγ-νεου-οσιομαρτυροσ-παυλου-2/

Tὸ Video εἶναι ἀνιδιοτελὴς καὶ ἐθελοντικὴ προσφορὰ τοῦ
ἀγωνιστοῦ καλλιτέχνου κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΡΟΓΚΑΡΗ :
https://www.youtube.com/watch?v=60HLzP-cF7w
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ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατε Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατε Μαντινείας & Κυνουρίας κ.κ.Ἀλέξανδρε,
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀσκάλωνος κ.κ. Νικηφόρε, 
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Κύριοι Βουλευταί,
Κύριε Καλαϊτζίδη, ἐκπρόσωπε τοῦ Ἀρχηγοῦ  Γ.Ε.ΕΘ.Α.,
Στρατηγοῦ κ. Κων/νου Φλώρου καὶ τοῦ  Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Σ.,
Ἀντιστρατήγου κ. Χαραλάμπους Λαλούση  
Κύριε Δήμαρχε τῆς μαρτυρικῆς Πόλεως τῶν Καλαβρύτων,
ἀγαπητέ μας κ. Παπαδόπουλε,
Κύριοι Πρόεδροι τῶν φιλικῶν - ἀδελφικῶν Φορέων, 
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές.

Εὐχαριστοῦμεν  θερμῶς  διότι συνεκεντρώθητε ὅλοι ἐδῶ προ-
ερχόμενοι ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ
διὰ νὰ τιμήσωμε ὅλοι μαζὶ τὸν Ἅγιον μας, τὸν Ἅγιον Νέον
Ὁσιομάρτυρα Παῦλον, τὸν ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, τὸν Πο-
λιοῦχον Τριπόλεως καὶ τῶν 38 Καλαβρυτοχωρίων καὶ Προστά-
την τῆς Ἀρκαδίας.

Ἀρχίζω μὲ μία πολὺ εὐχάριστον Εἴδησιν :

Μᾶς ἐδωρήθη μία Λειψανοθήκη μὲ ἅγια Λείψανα τῶν
Ἁγίων Θεοδοσιατῶν Νεομαρτύρων, τὰ ὁποῖα θὰ παραμεί-
νουν εἰς τὸν Ναόν μας, πρὸς Εὐλογίαν τῶν εὐλαβῶν
ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Προσκυνητῶν τοῦ



Ἁγ. Παύλου, μαζὶ μὲ τὰ ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου μας, τὰ
ὁποῖα μᾶς ἐδωρήθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντι-
νείας & Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ μεγάλου Φίλου
τοῦ Ἁγ. Παύλου, τὸν ὁποῖον καὶ ἐκ τῆς Θέσεως αὐτῆς ὑπε-
ρευχαριστοῦμεν.

Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης τὸν Σεβασμιώτατόν μας κ.κ. Ἱερώ-
νυμον, ὁ ὁποῖος ἐκ πρώτης Στιγμῆς περιέβαλε μὲ Ἀγάπην
καὶ Στοργὴν τὰ Ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας ἐδῶ εἰς τὴν Ἀρο-
ανίαν.  

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας μᾶς συνδέει μία μακροχρόνια
θερμὴ Συνεργασία. Τὸν γνωρίζομε πολὺ καλά, ἀπὸ τότε ποὺ
ἐσπούδαζε εἰς τὸ Βελιγράδιον καὶ ἐβοήθει εἰς τὶς Μεταφρά-
σεις, κατὰ τὶς Ἀποστολὲς τῶν ἀνθρωπιστικῶν Βοηθειῶν, πρὸς
τοὺς Ἀδελφοὺς Σέρβους μεταξὺ τοῦ Ὁσίου Πατριάρχου Παύ-
λου καὶ τοῦ Συνδέσμου μας. Τοιουτοτρόπως κατωρθώναμε καὶ
ἀπεστέλλομε δεκάδες Νταλίκες καθημερινῶς εἰς τὸ  Κοσσυ-
φοπέδιον καὶ ὅλην τὴν τέως Γιουγκοσλαβίαν.
Ἀργότερα διηυρύναμε τὶς Δραστηριότητές μας εἰς ὅλες τὶς
Ὀρθόδοξες χῶρες καὶ τὶς Ἱεραποστολές, κατορθώνοντες νὰ
ἔχωμεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν
Βοηθειῶν καὶ συνεχίζοντες μέχρι σήμερον μὲ τὶς μικρὲς Δυ-
νάμεις μας.   

Εὐχόμεθα νὰ συνεχίσωμε νὰ ἔχωμε μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν
μας μίαν ἀγαστὴν Συνεργασίαν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διὰ τὴν
ἐνίσχυσιν τῆς ἐγκαταλελειμμένης Ἐπαρχίας μας.

Ὅμως οὐδ’ ἐπὶ Στιγμὴν λησμονοῦμε τὴν ἁρμονικότατην
Συνεργασίαν μας μὲ τὸν προκάτοχόν Σας, Σεβασμιώτατέ
μας, τὸν πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρό-
σιον, διὰ τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα νὰ εἶναι Ὑγιὴς καὶ νὰ
συνεχίζῃ νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ μᾶς καθοδηγῆ.
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Λίαν περιληπτικὰ θὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς Δραστηριό-
τητάς μας ἐδῶ εἰς τὴν Ἐπαρχίαν μας :
Εὐτυχῶς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Καλαβρύτων ἐνέκρινε
τὸ Ἀεροδρόμιον εἰς τὰ Καλάβρυτα.
Ἐπροτείναμε πρὸ Ἐτῶν  καὶ εἴμεθα πρόθυμοι νὰ βοηθήσω-
μεν εἰς τὴν δημιουργίαν μικροῦ Ἀεροδρομίου εἰς τὰ Καλά-
βρυτα διὰ πτήσεις Ἀεροπλάνων, κατ’ἀρχὴν 30 Θέσεων καὶ
μετὰ 50 Θέσεων, οὕτως ὥστε, νὰ ἔχωμεν Πληρότητα ! !! ! ! ! ! ! !  

Τὸ Ἀεροδρόμιον νὰ λειτουργῇ καὶ ὡς Ἀσθενοφόρον, διὰ Πυ-
ροσβέσεις, ὡς ραντιστικὸν διὰ τὴν Γεωργίαν, ὡς μέσον κατα-
στολῆς τζιχαντιστῶν, διὰ διασώσεις σὲ Περιπτώσεις  ἀκραίων
Καιρικῶν Φαινομένων κλπ. 

Τέλος ἐν καιρῷ Πολέμου νὰ χρησιμοποιῆται καὶ διὰ τὶς πολε-
μικὲς Ἀνάγκες.

Ὑπενθυμίζομε τὶς Προτάσεις μας νὰ μετατρέψωμε τὴν
Ἀστικὴν Σχολὴν Ἀροανίας μὲ ἔξοδα ἰδικά μας εἰς ἕνα σύγ-
χρονον ξενώνα, 

ὅτι παραχωροῦμε τοὺς Χώρους μας Δωρεὰν διὰ ἱεροδιδα-
σκαλεῖα, Συνέδρια κλπ κλπ.

Δυστυχῶς ὅμως , μετὰ ἐκ τῶν ὅσων εἶδον οἱ Συγχωριανοί μας
τὰ εἴκοσι πέντε (25) αὐτὰ ἔτη τῆς Παρουσίας τοῦ Ἱδρύματός
μας ἐδῶ, ἀκόμη καὶ Σήμερον δὲν ἔχουν καταλάβει τίποτε ἐκ
τῶν Προσφορῶν μας καὶ μᾶς πικραίνουν λέγοντες :
«ποιὸς ξέρει ποῦ τὰ βρῆκε ὁ Ἀναγνωστόπουλος τὰ
Λεπτά ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » ἤ
«τί τὰ θέλει καὶ τὰ μαζεύει ὁ Ἀναγνωστόπουλος τὰ
Λεπτά ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! »
Ἐμεῖς ἀπαντοῦμε :  Τὸ ἐρώτημα εἶναι  «τὰ ,,μαζεύει,,  ἤ  τὰ
σκορπάει ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; » .



Σᾶς ἐνημερώνομε διὰ κάτι πολὺ εὐχάριστον.

Προσεχῶς εἶναι νὰ ἐκδώσῃ τὸ Ἵδρυμά μας:

Α) Τὸ Πόνημα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ
Αἰδεσιμολογιωτάτου Καθηγητοῦ π. Χρίστου Κυριακοπού-
λου καὶ τοῦ Ἀνηψιοῦ του Καθηγητοῦ Μουσικῆς κ. Δημη-
τρίου Κυριακοπούλου:

ΗΡΩΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ,

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 200ΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
(1821-2021).

Τὸν πολὺ θερμὸν Πρόλογον ἐδῶ γράφει ὁ ἄκρως  Ἀνιδιο-
τελὴς καὶ Ἰδεολόγος πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ ΕΜΠ, Φίλος μας κ.
Ἀντώνιος Κουνάδης. Ἐμεῖς γράφομεν τὸ ΕΠΙΜΕ-
ΤΡΟΝ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Επίσης προσεχῶς εἶναι νὰ ἐκδώσῃ τὸ Ἵδρυμά μας καὶ τὸ
Πόνημα τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Νικολάου Κλέντου: 

ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ 

29ης ΜΑΪΟΥ
ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

εἰς τὸ ὁποῖον τὸν Πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ.Ἱερώνυ-
μος ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Ἐμεῖς ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ θέλομε νὰ ἀνταγωνισθῶμε τὸν Μα-
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καριώτατόν μας. Πρὸς τοῦτο γράφομεν καὶ ἐδῶ τὸ ΕΠΙΜΕ-
ΤΡΟΝ : ,,Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ,,…

Ἄς καταστῇ ὅλων μας μέλημα ἡ πραγματοποίησις τοῦ ΤΑ-
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑΣ.

Ἄς παύσουν νὰ μᾶς ἐμποδίζουν οἱ καθ΄ ὕλην ἁρμόδιοι, Πο-
λιτεία καὶ Ἐκκλησία ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι δὲν ζητοῦμεν οὐδὲν ἕτερον, ἀπὸ τοῦ
νὰ εὐλογῇ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ διευκολύνῃ ἡ Πολιτεία.
Καὶ νὰ παραχωρηθῇ μία Κατάλληλας Τοποθεσία  εἰς τὴν
Πρωτεύουσαν μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ὅμως, ἐνῷ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ) ἀνέθεσε τὸ 2011
εἰς τὸν τότε Συνοδικὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς καὶ Φα-
λήρου κ. κ. Σεραφείμ,  Ἄνδρα ἐμβριθέστατον περὶ τὰ Θεο-
λογικὰ καὶ Νομικά, τὴν Ὑπόθεσιν τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀπεφάνθη, διὰ τοῦ
ὑπ' ἀριθμ. 621/26.5.2011 Ἐγγράφου του, πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ, ὅτι
τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
ὡς νομικὸν Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, εἶναι τὸ μονα-
δικόν, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ Πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα
τοῦ Ἔθνους,
Ἐν τούτοις εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν διὰ τὴν Σύνταξιν
τοῦ Τόμου διὰ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν, ὅπου πα-
ρευρέθησαν καὶ Καθηγηταὶ καὶ Καθηγήτριαι, ὡς Μέλη
τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς καὶ ἔφριξαν μὲ τὴν ἀνοίκειον Συμ-
περιφορὰν τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β',
ὁ ὁποῖος ἠγνόησε καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἐμπεριστατωμένην Ἔκθε-
σιν τοῦ Σεβασμιωτάτου,τότε Συνοδικοῦ Μητροπολίτου
Πειραιῶς καὶ εἰρωνεύετο ἐξευτελιστικῶς πρὸς τὰ Πρό-
σωπά μας καὶ ἀπαιτοῦσε Διαθήκην ( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ) ὡς εἰς σχε-
τικὸν video φαίνεται :



https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos

Ἀπηυθύνθημεν καὶ ἀπευθυνόμεθα εἰς ὅλους τοὺς ἁρμοδίους.

Ἄλλοι ἀδιαφοροῦν.

Ἄλλοι παρέχουν Ὑποσχέσεις καὶ μετὰ τὶς λησμονοῦν.

Διαβάζω ἐπὶ λέξει, τὶ μᾶς ἔγραψε εἰς Ἐπιστολήν του ὁ τότε
ὑποψήφιος καὶ νῦν Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κων/νος Μπα-
κογιάννης τὴν 17.5.2019 καὶ ὥρα 16.39 :  
«Το Πεδίον του Άρεως από την αρχική του διαμόρφωση
τιμά διαχρονικά τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Έτσι ο Σύνδεσμος ,,Αθήνα ψηλά,, επιθυμεί να κατα-
στήση το Πάρκο Σημείο Αναφοράς της Επετείου για τη
Συμπλήρωση 200 ετών από το 1821».

Τώρα ὅμως δὲν ἐμφανίζεται οὔτε εἰς τὸ Τηλέφωνον ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐφέτος δὲν θὰ τελέσωμε τὴν καθιερωμένην Λιτανείαν εἰς τὸ
Γενέθλιον Οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν Ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Μου-
σεῖον.

Διότι οἱ Τεχνικοὶ συνεχίζουν νὰ ταλαιπωροῦν τὸ Ἔργον καὶ
ἡμᾶς καὶ ἔχουν κατασκευάσει ἐκεῖ μίαν Πλατείαν γεμάτη Πα-
γίδες θανατηφόρων Ἀτυχημάτων, ὅπου πέρισυ ἐγὼ ὁ ἴδιος
ἔπεσα καὶ ἐσώθηκα ἀπὸ ἀπίστευτον Θαῦμα ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἶσθε ὅλοι Προσκεκλημένοι διὰ
Καφέ.

Θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ, ποὺ
ἐργάζονται ἀόκνως καὶ ἀνιδιοτελῶς, διὰ τὸ ΤΑΜΑ τῶν
ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21.
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Ἄν καὶ κάποιος Σοφὸς Φίλος προέτεινε νὰ καθιερώσωμε
τὸν Θεσμὸν τῶν ΑΝΤΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ, δηλαδὴ διὰ αὐτούς,
οἱ ὁποῖοι ἐμποδίζουν τὸ Τάμα (καὶ δυστυχῶς δὲν εἶναι ὀλί-
γοι), μήπως ἔλθουν εἰς ἑαυτὸν καὶ γίνει ὁ Κόσμος καλύτε-
ρος ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ  

Μετὰ τὶς Βραβεύσεις θὰ ἀκολουθήσῃ Κοινὴ Τράπεζα διὰ
ὅλους καὶ καλλιτεχνικὸν Πρόγραμμα.

Παρακαλοῦμεν ὅλοι νὰ συνεχίσωμε νὰ τηρῶμε τοὺς Κανόνες
Ὑγιεινῆς, διὰ τὸ Καλὸν ὅλων μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/
εορτη-αγ-νεου-οσιομαρτυροσ-παυλου-2/

« Ὁ σωστὸς

ἄνθρωπος

ζητάει συγγνώμη.

Ὁ λάθος

ἄνθρωπος 

ζητάει καὶ τὰ ρέστα».
(Πηγή: Διαδίκτυο)
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Τιμωμένων τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Δ
εῦτε πάντες Σεμνείου ἐγκωμιάσωμεν
Θεοδοσίου Ὁσίου
Ὁσιοάθλων πληθὺν

τῶν ἀσκήσει νυχθημέρῳ καὶ παλαίσμασιν
ἀθλητικοῖς διπλοῦς χρυσοῦς
ἐκ χειρῶν τοῦ Λυτρωτοῦ
λαβόντων ἀφθίτου νίκης
στεφάνους ὡς διαθέρμους
ἡμῶν μεσίτας καὶ ἀκέστορας.
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ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ
τοῦ Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως 
ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΑΛΙ ΝΕΑ

https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei-
anekpliroto-200-chronia-meta/

19.10.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δημοσιεύομε σχετικὸν Ἄρθρον τοῦ Ἱδεολόγου 

Δημοσιογράφου Θεοδώρου Ἀσβεστοπούλου μὲ Τίτλον:

Το Τάμα του Έθνους 
παραμένει ανεκπλήρωτον 200 χρόνια μετά

(https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei
-anekpliroto-200-chronia-meta/),

ὁ ὁποῖος ἦτο εἷς ἐκ  τῶν  ἐκλεκτῶν παρόντων τὴν 3.10.2020 εἰς
τὴν Ἀροανίαν καὶ ἔγραψε τὸ κατωτέρω Ἄρθρον εἰς τὴν ἔγκρι-
τον Ἱστοσελίδα ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ, συνδυάζων τὴν πνευματικὴν
Ἀνάτασιν τῆς Ἐκδηλώσεως αὐτῆς μὲ τὴν Ἐθνικὴν Ἀνάτασιν
τῆς Ὑποχρεώσεως μας ἔναντι τῶν Ἡρώων τοῦ 21.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἐπανέλθουν μερικὲς Στιγμὲς εἰς τὴν
ἀσθενῆ Μνήμην ὅλων καὶ νὰ τὶς διαδώσουν καὶ εἰς πολλοὺς
ἄλλους ἀγαθοπροαιρέτους καὶ ταπεινοὺς Συγγενεῖς καὶ ἐν
γένει προσφιλῆ των Πρόσωπα, διὰ νὰ διαφωτίζωνται καὶ
αὐτοί, διὰ νὰ δοξάζουν τὸν μέγιστον δωρεοδότην καὶ φιλεύ-
σπλαχνον Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ Ἀειπάρθενον
Μητέρα, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρηγοροῦν καὶ μᾶς προστατεύουν
ἀπὸ τὰ σατανικὰ Φληναφήματα,  Λασπολογίες καὶ παντελῶς



διαβολικὲς Ἐπεμβάσεις τοῦ Ἀντικειμένου ἡμῶν Διαβόλου, ὁ
ὁποῖος  πασχίζει νὰ μᾶς παρασύρῃ εἰς τὴν Φθορὰν καὶ τὴν
Ἀπώλειαν ! ! ! ! ! ! ! ! !
Εἰς ὅλους ἐδόθη ἡ Εὐκαιρία νὰ θαυμάσουν τὸν Ναόν μας μὲ
τὶς σπάνιες  Ἁγιογραφίες του. Προσεχῶς, ἂν ζήσωμε περαι-
τέρω, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ ἐκδώσωμε καὶ Λεύκωμα τῶν Ἁγιογρα-
φιῶν, παρουσιάζοντες καὶ τὰ Θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου. Θὰ
δίδωνται εἰς Συμβολικὴν Τιμὴν κόστους διὰ νὰ κυκλοφορή-
σουν εἰς πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀντιτύπων καὶ νὰ δια-
φωτίζωνται ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι Ἄνθρωποι, Κληρικοὶ καὶ
Λαϊκοί, Ἰθύνοντες καὶ εὐλαβεῖς Προσκυνηταί ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Θὰ ἀναφέρωμε καὶ τὰ προβλήματα τὰ τεχνικά. Διότι ὑπάρ-
χουν διαβολοπαρμένοι Ἀρχιτέκτονες, Πολιτικοὶ Μηχανικοί,
Ἐργολάβοι, Ἐργατοτεχνίται καὶ ἀσυνείδητη ,,Μαστοράντζα,,
καὶ φθάνουν μέχρι τοιούτου Σημείου, ὥστε τοποθετοῦν ἄχρη-
στες Ὑδροπαροχές. Μὲ ἄλλα Λόγια τοποθετοῦν αὐτοὶ οἱ Ἐργο-
λάβοι τὶς εὐπαρουσίαστες Βρύσες διὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν τὰ
Θύματά των καὶ νὰ κατενθουσιάζουν τοὺς  δυστυχισμένους
Πελάτες τους.  Πίσω ὅμως ἀπὸ τὶς Βρύσες δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν
οὐσία καμμία Ὑδροπαροχή ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Παιδεύονται οἱ δύσμοιροι ποὺ κτίζουν ὑπὸ τὶς συνεχεῖς
Ἀπειλὲς Χωροφυλάκων, Ἐργολάβων καὶ λοιπῶν Ἀπατεώνων
«διεκδικητῶν», διὰ νὰ εἰσπράξουν ἀθέμιτα Ποσὰ καὶ ὁλοκλη-
ρώνουν ὅπως - ὅπως τὶς Ἐργασίες ἀστραπιαίως. Αὐτοὶ οἱ δυ-
στυχισμένοι - δύσμοιροι  παιδεύονται μίαν Ζωὴν ὁλόκληρην
νὰ κτίσουν ἕνα σπιτάκι καὶ μετὰ δὲν δύνανται νὰ  εὕρουν τὶς
ἀνύπαρκτες Παροχές ! ! ! ! . . .  
Φεῦ ποῦ καταντήσαμεν. Ο tempora o mores ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . . . .
Ὅπως πάρα πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ Πλάτων (εἰς τὸ Ἒργον
Μενέξενος)  τονίζει: «Ἐπιστήμη ἄνευ Ἀρετῆς Πανουργία οὐ
Σοφία φαίνεται » ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Πρὸς τοῦτο προτιθέμεθα νὰ ἐκδώσωμε τὰ Διάφορα Ἒντυπα
νὰ διαφωτίζωμε τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους Ἀνθρώπους, νὰ μὴ
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εἶναι εὐκολόπιστοι ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζουν τὴν Θείαν Ρῆσιν :
«ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς» καὶ ὄχι, ὅπως ὁ ἀντίχριστος Πάπας καὶ
πολλοὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ ἀπαιτοῦν παρὰ τῶν Θυμάτων των, νὰ
μὴ ἐρευνοῦν, διότι τοὺς λέγουν ὅτι «ἐρευνοῦν αὐτοί» (οἱ πε-
πλανημένοι Παπικοὶ καὶ λοιποὶ αἱρετικοί).
Τὸ ἐκλαϊκευμένον αὐτὸ ἀφυπνιστικὸν Φυλλάδιον θὰ ἔχῃ τὸν
τίτλον: «Τὰ δικά μας ἀπερίγραπτα Παθήματα νὰ γίνουν
δικά σας Μαθήματα ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . » .
Δυστυχέστατα εἴμεθα περίλυποι ἄχρι Θανάτου, διότι ἀπε-
στείλαμεν ἑκατοντάδες ἀντίγραφα ἀγγελιῶν  ἀναζη-
τοῦντες ἐθελοντὰς καὶ συνεργάτας ποὺ νὰ γνωρίζουν
σωστὰ ἑλληνικά, νὰ μὴ διακατέχωνται ὑπὸ ἀπεριγράπτου λε-
ξιπενίας καὶ νὰ γνωρίζουν σωστὰ τὸν ἔμπρακτον χειρισμὸν
τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐν τούτοις, ἀλλοίμονον μας,
οὐδείς ἠθέλησε νὰ μᾶς συνδράμῃ πρὸς τοῦτο ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ἔχομε μὲ τὴν φώτισιν τοῦ Θεοῦ χιλιάδες Σκοπούς, Δραστη-
ριότητας καὶ Προοπτικὰς τοῦ Ὁμίλου τῶν πνευματικῶν Φο-
ρέων μας, ἀλλὰ εἰς τὴν προκειμένην Περίπτωσιν πρέπει νὰ
παραλλάξωμεν τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ παιανέως Δημοσθένους
εἰς : «ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι…δεῖ δὴ ἱκανῶν καὶ λίαν πεπειρα-
μένων Ἐθελοντῶν καὶ Συνεργατῶν, διότι ἄνευ αὐτῶν
οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » (Πρωτότυπον
Χωρίον : ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ! ! ! ! ! ! ! ! ! …δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ
ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων ! ! ! ! ! ! ! ! . … »
(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ὀλυνθιακὸς α΄, 1, 20).

Διὰ ἀστραπιαίαν Κυκλοφορίαν τῶν ἀνωτέρω Σκέψεων καὶ
Ἀπόψεων – ἔμπρακτον Κατανόησιν ἐκ μέρους τῶν Φίλων, θερ-
μότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. 
https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/αγιοσ-νεοσ-οσιομαρ-
τυσ-παυλοσ/



Το Τάμα του Έθνους παραμένει ανεκπλήρωτο 
200 χρόνια μετά

8 Οκτωβρίου 2020 • Posted under: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
by Θοδωρής Ασβεστόπουλος 

Ετικέτες:Καλάβρυτα, Τάμα του Έθνους 

Κείμενο – Φωτογραφίες: Θοδωρής Ασβεστόπουλος 

Ήταν το τελευταίο έτος της Ελληνικής Επανάστασης, συγ-
κεκριμένα 31 Ιουλίου 1829, όταν κατά την Δ΄ Εθνική Συνέ-
λευση, οι πληρεξούσιοι του Έθνους, μετά από πρόταση του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ψήφιζαν για ανέγερση Ναού του
Σωτήρος ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στον Σωτήρα
Ιησού Χρηστού για την απελευθέρωση του Γένους μετά από
τέσσερις αιώνες υπό τον οθωμανικό ζυγό.

Σύμφωνα με το Η’ Ειδικό Ψήφισμα: «Η Δ’ Εθνική Συνέλευ-
σις των Ελλήνων νομίζει εαυτήν ευτυχή, γενομένη το όρ-
γανον δι’ ου το Έθνος εκπληροί το πλέον εφετόν των χρεών
του, το να αναπέμψη την ευγνωμοσύνην του προς τον
Θεόν, όστις έδειξε τοιαύτα θαύματα διά την σωτηρίαν του.
Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της
Κυβερνήσεώς της κατασταθώσιν οριστικώς και οι οικονο-
μικοί πόροι του Κράτους επιτρέψωσιν, θέλει ανεγερθή κατά
διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής, Ναός
επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος».
Το Ψήφισμα υπεγράφη από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καπο-
δίστρια και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 5 φύλλο της «Εφη-
μερίδος της Κυβερνήσεως» ως διάταγμα: «Περί ανεγέρσεως
Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις».Από τότε έγιναν πολλές
προσπάθειες για την ανέγερση του εν λόγω ναού αλλά λίγο
πριν συμπληρωθούν τα 200 χρόνια από την έναρξη της
Επανάστασης το τάμα παραμένει ανεκπλήρωτο.
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Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, έχει συσταθεί, με
πρωτοβουλία του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, το Ίδρυμα
Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και το Σω-
ματείο «Φίλοι του Τάματος του Έθνους».
Χάρη στις ενέργειες και την χρηματοδότηση από τον κ.
Αναγνωστόπουλο, ανεγέρθηκε και εγκαινιάστηκε το 2002
ο Ιερός Ναός Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ
Αροανίας Καλαβρύτων, στο ομώνυμο χωριό.
Εκεί κάθε χρόνο την πλησιέστερη Κυριακή της ημέρας μνή-
μης του Αγίου (22 Μαΐου), τελείται πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, από τον οικείο μητροπολίτη, ενώ πραγματοποιεί-
ται και εκδήλωση όπου βραβεύονται οι Πρέσβεις Καλής Θέ-
λησης για το «Τάμα του Έθνους».

Ο φετινός εορτασμός
Φέτος, λόγω των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εορταστικές εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, με πε-
ριορισμένη παρουσία κόσμου και τηρουμένων όλων των
απαραίτητων υγειονομικών.
Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίου Παύλου
Νέου Οσιομάρτυρος τέλεσαν ο οικείος Μητροπολίτης Κα-
λαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, συμπροσευχομέ-
νων του Αρχιεπισκόπου Ασκάλωνος (Πατριαρχείο Ιεροσο-
λύμων) κ. Νικηφόρου και του ηγουμένου της Ιεράς Μονής
Αγίας Λαύρας π. Ευσέβιου.
Το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος
Παπαδόπουλος με δημοτικούς και κοινοτικούς Συμβούλους
και ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ταξίαρ-
χος Στυλιανός Καλαϊτζίδης.



Στην συνέχεια παρατέθηκαν κεράσματα και γεύμα στον
προαύλιο χώρο του ναού, ενώ βραβεύθηκαν οι Πρέσβεις
Καλής Θέλησης του Τάματος του Έθνους:
Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος,
Γέρων Γαβριήλ Αγιορείτης (Ακούσθηκε μαγνητοφωνημένο
μήνυμά του), Γαλακτόπουλος Πέτρος – Ολυμπιονίκης, Δη-
μητριάδης Κωνσταντίνος – Γεωπόνος, Εταιρεία ΒΕΛΑΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Καλάβρυτα, Κατσιβαρδάς Χαρά-
λαμπος – Νομικός, Δημοσιογράφος, μετεκπαιδευόμενος
Θεολόγος, Κλέντος Νικόλαος – Μουσικοδιδάσκαλος, Μα-
ρούπα Ειρήνη – Νομικός, Μηλιαράκης Εμμανουήλ – Φυσι-
κός, επίτιμος Πρόεδρος Χριστιανικής Δημοκρατίας, Μπα-
κανδρίτσου Σοφία – Νομικός, Μυγιάκης Στυλιανός – Ολυμ-
πιονίκης, Νικολαΐδης Αθανάσιος –   Θεολόγος, Πάχτας Γε-
ώργιος – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Σιγκούδης Πέτρος –
Φοιτητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπο-
λογιστών, Χαϊτίδης Ευγένιος – τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, 
τ. βουλευτής.
Την εκδήλωση των βραβεύσεων συντόνισε ο κ. Φώτης Πλα-
τανίδης.

«Ευχαριστούμε για την μεγάλη τιμή που μας έκαναν. Από
την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να φανούμε αντάξιοι ως
Πρέσβεις Καλής Θέλησης για το Τάμα του Έθνους», δή-
λωσε στο kanaliena.gr ένας εκ των βραβευθέντων, o κ. Στέ-
λιος Μυγιάκης, χρυσός ολυμπιονίκης στην Ελληνο-ρω-
μαϊκή Πάλη το 1980 στην Μόσχα.

«Συγχαρητήρια στο ζεύγος του Ιωάννη και της Αικατερίνης
Αναγνωστοπούλου που έχουν δώσει χρήμα, κόπο και
πίστη. Μακάρι να πετύχουν και εμείς θα είμαστε πάντα πα-
ρόντες σε τέτοια γεγονότα, όπως περιμένουμε να μας κα-
λέσουν και στην επιτροπή για τα 200 χρόνια της Επανάστα-
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σης», είπε από την πλευρά του ο κ. Πέτρος Γαλακτόπουλος,
ασημένιος ολυμπιονίκης το 1972 και χάλκινος το 1968 στην
Ελληνο-ρωμαϊκή Πάλη.

«Το Τάμα του Έθνους θα σημάνει και την αναγέννηση
του Έθνους»

Ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος
Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, μίλησε στο
kanaliena.gr για τον αγώνα που διεξάγει επί χρόνια:
«Το Τάμα του Έθνους είναι το μόνο που θα αναζωογονήσει
και θα αναγεννήσει το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθέ-
νος των Ελλήνων και αν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι πρέ-
πει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και παρακαλέσουμε τον
δωρεοδότη Θεό θα μας ελεήσει και θα μας σώσει από το βά-
ραθρο της αβύσσου που μας οδήγησαν οι ανεγκέφαλοι ιθύ-
νοντες.
Είναι δε, μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μεταβολή 180 μοιρών
για να μην εφαρμόζονται τα καυστικότατα λόγια του Πα-
παδιαμάντη και του Γεωργίου Σουρή που πριν 130 χρόνια
έγραφε το περίφημο ποίημα του: Ω Ελλάς ηρώων χώρα τι
γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Και τότε θα μπορούσαμε να πιστέψουμε σε αυτό που
έγραφε ο Ιωάννης Πολέμης: Μην φοβηθείς αυτόν που στή-
ριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μά-
χεται μα πάντα ανίκητον τον είδα.
Και θα εφαρμοστούν οι στίχοι του ποιητού μας Γεωργίου
Βερίτη: Όπως έδωσες θα δώσεις, θα ζητήσουν ως ζητείς, θα
γενής και πάλιν φώτων και πολιτισμού κοιτίς».
Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην ερώτηση
που κατέθεσαν το 2017, βουλευτές της τότε αξιωματικής
αντιπολίτευσης, την οποίαν όμως σχεδόν αμέσως απέσυ-
ραν:



«Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πετύχει το παν
και έθεσαν το ερώτημα στον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα
“Θα το πραγματοποιήσετε εσείς κύριε πρωθυπουργέ το
Τάμα του Έθνους ή να το πραγματοποιήσει το Ίδρυμα Προ-
ασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών;”.
Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει “μην ανησυχείς Τσίπρα
εγώ θα σε σώσω για να με σώσεις εσύ κάποια άλλη φορά”
και αναγκάζει τους 16 βουλευτές της ΝΔ να αποσύρουν τις
υπογραφές τους και τους ταπείνωσε τόσο πολύ μέχρι που
και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας από την Βοιωτία Ευάγγε-
λος Μπασιάκος πέθανε από έμφραγμα. Τον Γεώργιο Κασα-
πίδη τον ταπείνωσε τόσο πολύ που του ξήλωσε τα γαλόνια,
όπως και την Γεωργία Μαρτίνου και τους διέγραψε.
Γι’ αυτό και εμείς αγωνιστήκαμε για τον Γ. Κασαπίδη και
τον βοηθήσαμε να αναδειχθεί από την πρώτη Κυριακή Πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως σύνθημα
«κανέναν σταυρό σε άθεους και αντίχριστους».
Παράλληλα ο πρόεδρος του ΙΠΗΠΑ μίλησε και για την
στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:
«Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι ανεκδιήγητη. Ο μακαριώ-
τατος ήταν περίλυπος και δεν του αρκούσε η απόφαση του
Σεβασμιοτάτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ το 2011, ότι βάσει εμ-
περιστατωμένης μελέτης το ΙΠΗΠΑ δύναται να πραγματο-
ποιήσει το Τάμα του Έθνους.
Αντί όμως να το υποστηρίζουν παντοιοτρόπως το σαμπο-
τάρουν. Ο μακαριότατος λέει, όπως άκουσαν μέλη της συ-
νοδικής επιτροπής για την σύνταξη του πρώτου τόμου για
την Εθνική μας Παλιγγενεσίας, «Δεν μας έκανε καμία δια-
θήκη για να δούμε τι συμβαίνει». Δηλαδή η διαθήκη είναι
ανώτερη της εμπεριστατωμένης μελέτης ενός άριστα κα-
ταρτισμένου θεολόγου και νομικού και έπρεπε αυτά τα
πράγματα να τα λάβει υπόψιν;
Και ζήταγε ο Αρχιεπίσκοπος να πραγματοποιήσουμε το
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Τάμα του Έθνους είτε σε εκκλησιαστικές περιουσίες είτε σε
ένα μεγάλο οικόπεδο του στα Οινόφυτα. Και πέραν του οι-
κοπέδου του χιλιάδες βοσκοτόπια να γίνονταν βίλες, διότι
όπου πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους θα έχουμε και
ραγδαία εξέλιξη της περιοχής.
Εμείς λέμε ότι αν έχουμε την απόλυτο νομή, κατοχή και κυ-
ριότητα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Διότι διαφορετικά
διατρέχουμε τον μέγιστο κίνδυνο να μας τα φάνε μπαμπέ-
σικα.
Ακόμα δεν πετύχαμε τίποτα, γιατί μας εμπαίζουν επί
πολλά έτη. Αν ήταν ο Χριστόδουλος θα το είχαμε πραγμα-
τοποιήσει προ πολλού.
Είχε έρθει μάλιστα και σε ένα οικόπεδο μας απάνω στην
κορυφή του λόφου Παλλήνης. Είναι μικρό το οικόπεδο εκεί,
σχεδόν 10 στρέμματα και εάν συνενώνονταν με οικόπεδα
του Δήμου, που έχει περίπου 20 στρέμματα ο Δήμος Παλ-
λήνης.
Δυστυχώς χάσαμε τον Χριστόδουλο και τώρα ο Ιερώνυμος
Β΄ μας εμπαίζει. Δυστυχώς πολλοί κληρικοί του ανωτάτου
κλήρου δεν πιστεύουν Χριστόν αλλά… χρυσόν. Δεν ζουν
για την Εκκλησία, αλλά από την Εκκλησία».
...........................................................
Ἀκουλουθεῖ ἐκτενὴς ἀναφορὰ διὰ 

Το ιστορικό του «Τάματος του Έθνους»,

τὸ ὁποῖον ἐπανειλημμένως ἔχομε δημοσιεύσει καὶ παρα-
πέμπομε λόγῳ ἐλλείψεως χώρου εἰς :

https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei-anek-
pliroto-200-chronia-meta/
*https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/το-
ταμα-του-εθνουσ-2/



ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΦΕΤΙΝΗ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Κ. Κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

8.12.2020

Κατ’ αὐτὲς τὶς Ἡμέρες ἡ Σκέψις μας στρέφεται μονίμως εἰς
τὴν ὡραίαν Κέρκυραν, ἡ ὁποία ἑορτάζει τὴν Μνήμην τοῦ Πο-
λιούχου της Ἁγ. Σπυρίδωνος.

Ὅμως, ἐφέτος διεμορφώθησαν τοιοῦται Συνθῆκαι, ὥστε ἠναγ-
κάσθη ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς καὶ εὐσεβὴς Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νε-
κτάριος νὰ ἀναγγείλῃ τὴν ἀπὸ 7.12.2020 Ἀνακοίνωσίν του, τὴν
ὁποίαν μὲ Συγκίνησιν τὴν ἐπισυνάπτομεν Αὐτούσια.

Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τοποθετεῖ ἕνα
Λιθαράκι εἰς τὸν μεγάλον Ἀγῶνα διατηρήσεως τῶν Ἑλλη-
νοχριστιανικῶν Παραδόσεων μας ποὺ κάνει, ὄχι μόνον ὁ
Σεβασμιώτατος κ.κ. Νεκτάριος, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐλαβεστάτη
Δήμαρχος Κερκυραίων, νομικὸς κα Μερόπη Ὑδραίου, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κεντρικῆς Κερκύ-
ρας, Διδάσκων εἰς τὸ Ἰόνιον Πανεπιστήμιον κ.Δημήτριος
Μεταλληνός, ὁ Τελετάρχης κ. Φώτιος Σκούρτης καὶ ὅλον
τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Ἱστορικοῦ Δήμου τῆς Γενετείρας τοῦ
Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς, τοῦ ἀνεπαναλήπτου Χριστιανοῦ
Ἰωάννου Καποδιστρίου ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Κατὰ τὴν Συμπαράστασίν μας, διὰ τὶς διώξεις των, τὴν Ἄνοι-
ξιν τοῦ 2020, ἀφ’ἑνὸς μὲν διὰ τὴν τέλεσιν Θείας Λειτουργίας
καὶ Λιτανεύσεως τοῦ Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
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ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ, διότι φέρεται νὰ ἐκάλει τοὺς
Πιστοὺς τὴν 25ην Μαρτίου εἰς τὸν Ναόν, ἐλάβομε τὶς Ἀπαν-
τήσεις των :

ΠΡΩΤΟΝ 
Ἡμερομηνία: Thu, 29 Oct 2020 06:49:34 + 0000
Ἀπό : Ιδιαίτερον Γραφείον Ι. Μητροπόλεως Κερκύρας 
<imcorfu@outlook.com>

Προς: fot_gram@otenet.gr <fot_gram@otenet.gr>

Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ διὰ τὴν Ἀγάπην καὶ τὴν Συμπαρά-
στασίν σας. Νὰ προσευχώμεθα ὅλοι μαζί, νὰ μὴ μᾶς ἐγκατα-
λείψῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεού. 
Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ἀπεστάλη ἐκ τῆς Ἀλληλογραφίας διὰ Windows 10

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Θέμα: 
Re: ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΝ
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ 1231/29-10-2020
Ημερομηνία: 2020-10-30 15:14 Αποστολέας: dmetal@ionio.gr
Παραλήπτης: IPHPA <fot_gram@otenet.gr>

Σεβαστὲ Κύριε Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε, γεραρὲ Πρόεδρε,
Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ ἐκ μέρους τῆς Δημάρχου Κερκυραίων κας
Μερόπης Ὑδραίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Τελετάρχου μας κ. Φωτίου
Σκούρτη, διὰ τὴν ὁλόθερμον Συμπαράστασίν σας. Ὠφείλαμεν
νὰ συνεχίσωμε μίαν Ἱερὰν Παράδοσιν 390 ἐτῶν, ποὺ ἀφορᾶ
εἰς τὴν Σωτηρίαν τῶν Προγόνων μας ἐκ τῶν λοιμωδῶν ἀσθε-
νειῶν τῆς Ἐποχῆς των (Πανώλη), τὴν ὁποίαν μάλιστα ἐσεβά-
σθησαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Κατακτηταί των.
Ὡς ταπεινοὶ Προσκυνηταὶ εἰς τὴν Λάρνακα τοῦ Ἁγίου μας,



ἀλλά πρωτίστως ὡς ἐκλεγμένοι ἐκπρόσωποι τοῦ πιστοῦ Κερ-
κυραϊκοῦ Λαοῦ εἰς θεσμικὲς Θέσεις, ἐκζητοῦμε τὴν Θεία Φώ-
τισιν διὰ τὴν ἀποφυγὴν ἑνὸς νέου Διχασμοῦ τοῦ Λαοῦ μας,
εἰδικὰ κατὰ τὴν Σημερινὴν παράλογον Περίοδον ποὺ βιώνο-
μεν.

*****
Ὁ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Γεωργίου Μεταλληνὸς
εἶναι Υἱὸς τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ
(+19.12.2019), γνωστοτάτου, διὰ τοὺς Ἀγῶνας του, ὑπὲρ τῶν
Ἑλληνοχριστιανικῶν Ἰδεωδῶν.
Μὲ τὸν ἀείμνηστον π. Γεώργιον μᾶς συνδέει Φιλία ἀπὸ τῶν
Φοιτητικῶν Χρόνων εἰς τὴν Βόννην Γερμανίας, ὅπου συνε-
πνευματιζόμεθα, ἀλλὰ καὶ συμπαρεκαθήμεθα εἰς γεῦμα εἰς
τὰ ἐν Βόννῃ Γραφεῖα μας τὴν Δεκαετίαν τοῦ 1960, εἰς τὸ
ἀρχοντικὸν Παλάτι τῆς Charlotte Schiller ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἡ Τέλεσις τῆς  Ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὅπως τὴν ὑπέ-
δειξε διὰ Ἐφέτος μὲ τὴν συνημμένην Ἀνακοίνωσίν του ὁ Σε-
βασμιώτατος κ.κ. Νεκτάριος, ἦτο συγκροτημένη καὶ Λογική.
Πρόκειται περὶ σοβαρωτάτων καὶ ὑπεθύνων Ἀτόμων καὶ εἶναι
βέβαιον, ὅτι θὰ ἐτήρουν τὰ προβλεπόμενα ἀπαραίτητα προ-
στατευτικὰ Μέτρα.

Δηλώνομε δὲ κατηγορηματικῶς ἀπὸ τοῦδε, ὅτι, ὅπου εὑρίσκο-
μεν Ἠχον καὶ  Εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Κερκύρας, θὰ
τὰ προβάλλωμε, διότι εἶναι ἄκρα ἀνηθικότης νὰ ἀφήνωμε
πλήρως ἀνεξέλεγκτες τὶς Σκοπιμότητες τοῦ καθενὸς αὐταρ-
χικοῦ καὶ ἀνεγκεφάλου ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Πρόκειται περὶ Ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς Θούρειόν των
τοὺς λόγους τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τοῦ Γεωργίου
Σουρῆ, τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Ἰωάννου Πολέμη :

«Μὴ φοβηθῆς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν
ἐλπίδα. 
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Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα » ! ! !
! ! ! ! ! ! ! »

Ὅλοι αὐτοὶ καυτηριάζουν αὐστηρότατα τοὺς δημοτικίζοντας
– «μαλλιαρίζοντας», διότι αὐτοὶ ὁδηγοῦν τοὺς Ἕλληνες εἰς με-
γίστην Λεξιπενία, διὰ νὰ μὴ δύνανται νὰ συνενοῶνται μεταξύ
των. Καὶ ὅσοι εἶναι κάτω τῶν 60 καὶ ἰδιαίτερα τῶν 50 ἐτῶν νὰ
καυχῶνται ὅτι ἐπιφέρουν καίριον Βόλι εἰς τὴν Καρδιὰ τῆς Δι-
κτατορίας, αὐτοὶ οἱ ψευδοαγωνισταὶ καὶ οἱ εἰδεχθέστατοι Φα-
σίσται . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐφεσιβάλλουν ἀθωωτικὲς Ἀποφάσεις ὑπὲρ τοῦ
Νόμου καὶ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου. Δηλαδή, διὰ νὰ κατατρο-
μοκρατηθοῦν, τόσον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ὅσον
καὶ ἡ εὐλαβὴς κα Δήμαρχος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμ-
βουλίου, ὁ Τελετάρχης κλπ. Διὰ νὰ κάμψουν τὴν Ἀγωνιστικό-
τητα ὅλων αὐτῶν τῶν εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Μαχητῶν, καὶ νὰ
τοὺς ἐπιβληθοῦν αὐστηρότεραι Ποιναὶ καὶ νὰ ἐξαναγκασθοῦν
καὶ αὐτοὶ νὰ προσφέρουν «γῆν καὶ ὕδωρ» καὶ νὰ μὴ ἀνθίσταν-
ται. Προχωροῦν δὲ περαιτέρω εἰς αὐστηροτέρας Δικαστικὲς
διώξεις ἐναντίον των ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐν ὄψει αὐτῶν καταθέτομε τὶς παροῦσες ταπεινὲς καὶ ἀνιδιο-
τελεῖς Σκέψεις μας καὶ Προτροπἐς..

ΕΙΣ  ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Ἐν προκειμένῳ ἡ συγκεκριμένη Πρᾶξις (Λιτάνευσις τοῦ Σκη-
νώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ) δὲν
ἐκδηλώνει καθόλου ἔλλειψιν Σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἔννομον
Τάξιν, οὔτε δυνάμεθα νὰ ἀξιώσωμε Συμπεριφορὰν σύμφωνον
πρὸς τοὺς θεσπισθέντας ἀπαγορευτικοὺς Κανόνας καὶ πολλῷ
μᾶλλον, ὅταν ἔχωμε περίπτωσιν ἐκπληρώσεως Ἐπιταγῶν τῆς
Ἠθικῆς Ταξεως ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  



46

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος λαμπρύνει τὴν Ἐκκλησίαν,
εὑρέθη ἐνώπιον Συγκρούσεως Καθηκόντων (*) καὶ ἐτέλεσε
τὴν Λιτανεία πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν Ἐντολῶν τῆς Θείας Δι-
δασκαλίας.

Μὴ δυναμένου τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου νὰ δώσῃ ἐν προκειμένῳ
Λύσιν  εἰς τὸ ἠθικὸν Δίλημμα, ὑπήκουσε ὁ σεπτὸς Ἱεράρχης
εἰς τὰ Κελεύσματα τῆς Ψυχῆς του καὶ ἐτέλεσε τὴν Λιτανεία,
ἀκολουθὼν ἐν συνειδήσει Δικαίου μίαν μακρὰν καὶ ὁμοιόμορ-
φον Ἑλληνοχριστιανικὴν Παράδοσιν Αἰώνων. 

Διότι
Α) «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ Ἀνθρώποις»   (Πράξ. 5, 29).

Β) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται
ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»  (Γαλάτας
1, 8). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 12.12.2020
WebTeam Send an email 1 ημέρα πρινLast Updated: 07/12/2020

Οι σημαίες των ιερών ναών θα είναι μεσίστιες το τριήμερο 11-
13 Δεκεμβρίου 2020, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλη
την Μητροπολιτική περιφέρεια θα χτυπήσουν πένθιμα 5
φορές την ημέρα επί τρεις ημέρες.

Εν όψει της εορτής του προστάτου της Κέρκυρας Αγίου Σπυ-
ρίδωνος, η οποία κατά την παράδοση του τόπου και του λαού
μας διαρκεί επί τριήμερον, η Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας,
Παξών και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει τα εξής προς τον
λαό:
Η τοπική Εκκλησία αντιλαμβάνεται πλήρως τις συνθήκες
κατά τις οποίες εφέτος γίνεται ο εορτασμός. Όπως έπραξε
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μέχρι τώρα με υπευθυνότητα, η οποία δυστυχώς, όχι μόνο
αναφορικά με την Κέρκυρα αλλά και γενικότερα για την Εκ-
κλησία, μάλλον ουδόλως έχει εκτιμηθεί, θα συμμορφωθεί
προς όλα τα μέτρα τα οποία η Πολιτεία έχει λάβει για την λει-
τουργία των ναών, παρ’ όλη την λύπη και τον πόνο που προ-
καλεί σε κληρικούς και λαϊκούς η μη συμμετοχή των πιστών
στις ακολουθίες.Γι’ αυτόν τον λόγο όλες οι ιερές ακολουθίες
του τριημέρου θα τελεστούν κεκλεισμένων των θυρών, σύμ-
φωνα με την ΚΥΑ και σύμφωνα με το σύνηθες πρόγραμμα.
Θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά απ’ ευθείας από τον σταθμό της
Ιεράς Μητροπόλεως “Άγιος Σπυρίδων 91,1 FM” και διαδι-
κτυακά από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ιεράς Μητροπό-
λεως στην ιστοσελίδα webtv.imcorfu.gr. Τα τηλεοπτικά κανά-
λια και οι ενημερωτικές ιστοσελίδες που ενδιαφέρονται να
αναμεταδώσουν τις ακολουθίες  μπορούν να πάρουν εικόνα
δωρεάν από το streaming της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολις επικοινώνησε με τις αρμόδιες αστυνομι-
κές αρχές εν όψει του τριημέρου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος ζήτησε, μετά το πέρας των ιερών
ακολουθιών, να επιτραπεί στους Κερκυραίους και τις Κερκυ-
ραίες που το επιθυμούν η προσκύνηση του ιερού σκηνώματος
του Αγίου, σύμφωνα με την παράδοση του τόπου, με τήρηση
όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως άλ-
λωστε γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφί-
μων, φαρμακεία και άλλους χώρους που εξυπηρετούν τους
πολίτες.
Πρότεινε μεν η Ιερά Μητρόπολις να έχει τη ευθύνη εντός του
ναού ώστε να υπάρχει ο καθορισμένος αριθμός πιστών, όπως
βεβαίως και το καλοκαίρι (11 Αυγούστου) αλλά και το Πρωτο-
κύριακο συνέβη, οπότε και έγινε η προσκύνηση χωρίς να δη-
μιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα.
Σημειωτέον ότι ουδέν κρούσμα κορωνοϊού προκλήθηκε, ακρι-
βώς διότι τηρήθηκαν επακριβώς τα καθοριζόμενα μέτρα (μά-
σκες, αποστάσεις, απολύμανση χεριών, συγκεκριμένος αριθ-



48

μός εντός του ναού), αλλά και διότι η χάρις του Θεού ευλογεί
τους ανθρώπους που προσέρχονται με πίστη.
Για τα δε εκτός του ναού η τοπική Εκκλησία πρότεινε να ανα-
τεθούν στην Αστυνομία, όπως γινόταν και παλαιότερα, προ
της πανδημίας, όταν την ευθύνη για την τήρηση της τάξης
είχε η τοπική αστυνομική διεύθυνση της Κέρκυρας.

Στον Σεβασμιώτατο μεταφέρθηκε η εντολή του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη και της ελληνικής κυ-
βερνήσεως να μην επιτραπεί καθόλου το προσκύνημα, ούτε
με τους όρους που η ίδια η πολιτεία διά των αστυνομικών
αρχών είχε ορίσει και τηρήθηκαν  το καλοκαίρι και το Πρωτο-
κύριακο. Μάλιστα τονίστηκε στον Σεβασμιώτατο ότι ο ναός
θα παραμείνει αποκλεισμένος και φρουρούμενος ώστε να μην
πλησιάσει ουδείς σ’ αυτόν και μεταφέρθηκε η διαταγή του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη να επικρατήσει “η λογική”,
η οποία προφανώς νοείται ως η “λογική των δύο μέτρων και
δύο σταθμών”.
Η Ιερά Μητρόπολις διαμαρτύρεται ενώπιον Θεού και ανθρώ-
πων γι’ αυτή την αψυχολόγητη και ακατανόητη στάση της ελ-
ληνικής κυβερνήσεως, η οποία εζήλωσε ημέρες και νοοτροπίες
καθεστώτων αλήστου μνήμης, όπως αυτού της γείτονος
χώρας Αλβανίας, όταν το κράτος και έκλεινε τους ναούς και
απαγόρευε στους ανθρώπους να πλησιάσουν σ’ αυτούς  και
όλα αυτά με διάταξη νόμου.

Ο παραλληλισμός και η πραγματική, ιστορικά, αυτή θύμηση
ασφαλώς δεν τιμά την ελληνική κυβέρνηση, ο πιστός λαός
όμως μπορεί να κρίνει.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος εκ-
φράζει την βαθύτατη πικρία του όχι τόσο για την “κεκλεισμέ-
νων των θυρών” τέλεση των ακολουθιών, κάτι το οποίο κατα-
νοεί, το σέβεται και θα συνεχίσει να τηρεί, αλλά για την απα-
γόρευση προσέγγισης του λαού στον ναό του Αγίου Σπυρίδω-
νος  για προσκύνηση. Θεωρεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην
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θεολογία και την αλήθεια της εκκλησιαστικής παραδόσεως
την υπόδειξη από την πλευρά οιουδήποτε πολιτικού και κρα-
τικού παράγοντα του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία και ο
λαός θα εορτάσουν την μνήμη ενός Αγίου και μάλιστα του
Αγίου Σπυρίδωνος, που έσωσε δις τον τόπο από λοιμώδη
ασθένεια στο παρελθόν, ανταποκρινόμενος στις παρακλήσεις
του λαού.
Η Εκκλησία δεν εκχωρεί το δικαίωμα της διδασκαλίας για τον
τρόπο έκφρασης της πίστης σε κανέναν πολιτικό ή οιονδήποτε
άγευστο της χάριτος του Θεού και αγνοούντα την παράδοσή
της, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται απλώς ως «συμβο-
λική» ή «φολκλορική», όπως και η ίδια η Εκκλησία δεν απο-
φασίζει για ζητήματα που αφορούν στην πολιτεία, σεβόμενη
τους διακριτούς συνταγματικούς ρόλους.
Γνωρίζει την θέση της και δεν θέλει ούτε μπορεί να την υπερ-
βεί στα πλαίσια της έννομης τάξης. Καταγγέλλει όμως στην
συνείδηση του λαού, ο οποίος έχει και μνήμη και κρίση, τους
σύγχρονους διώκτες της, οι οποίοι έχουν υπερβεί κάθε μέτρο
και όριο.

Ως συνέπεια των παραπάνω ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος κη-
ρύσσει την τοπική Εκκλησία της Κέρκυρας ότι βρίσκεται εκ
των πραγμάτων «εν διωγμώ»,  ενημερώνει τον λαό του Θεού
για την κατάσταση αυτή και ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο ει-
ρηνικής διαμαρτυρίας που εκφράζει όμως τις καρδιές του ορ-
θόδοξου λαού, οι σημαίες των ιερών ναών θα είναι μεσίστιες
το τριήμερο 11-13 Δεκεμβρίου 2020, ενώ οι καμπάνες των εκ-
κλησιών σε όλη την Μητροπολιτική περιφέρεια θα χτυπήσουν
πένθιμα 5 φορές την ημέρα επί τρεις ημέρες.

Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
παρά τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, υπάρχει σεβασμός στις
θρησκείες και οι ναοί δεν παραμένουν κλειστοί εν όψει των
Χριστουγέννων, και μάλιστα σε κάποιες χώρες κατόπιν και δι-
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καστικών αποφάσεων. Με βάση μάλιστα την συνταγματική
αρχή της αναλογικότητας τόσο στην γείτονα Ιταλία, όσο και
στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Γαλλία, στην
Αυστρία αλλά και αλλού, επιτρέπεται η λειτουργία των ναών
με την παρουσία ενός αναλογικού αριθμού πιστών, ενώ υπάρ-
χει η δυνατότητα ατομικής προσευχής.
Δεν συζητούμε για χώρες, στις οποίες οι κάτοικοι στην πλει-
ονοψηφία τους είναι ορθόδοξοι, όπως στην Βουλγαρία, την
Ρουμανία και την Γεωργία, όπου το θέμα των κλειστών εκκλη-
σιών δεν τίθεται καν ως ενδεχόμενο. Στην Ελλάδα, παρά τα
ωραία λόγια ότι η Εκκλησία συμβάλλει στην εθνική προσπά-
θεια, ουδόλως βλέπουμε να αναγνωρίζεται στην πράξη αυτή
η συμβολή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση,
όπως δίδει την δυνατότητα στους ανθρώπους να ικανοποιούν
τις υλικές τους ανάγκες, θα κατανοήσει, έστω και την υστάτη
στιγμή, ότι οι πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων είναι κι
αυτές, αν όχι ανώτερες, έστω εξίσου σημαντικές, διότι “ουκ
επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος”,  και θα εμπιστευθεί την
Εκκλησία, η οποία και θέλει και μπορεί να τηρήσει τα ανα-
γκαία μέτρα και να δώσει, με σεβασμό στον άνθρωπο, την δυ-
νατότητα στον πιστό ελληνικό λαό να γιορτάσει τα Χριστού-
γεννα, όπως αρμόζει σε μια τέτοια γιορτή της πίστης μας, δη-
λαδή και εκκλησιαστικά.

https://imcorfu.gr/ανακοινωση-για-το-τριημερο-του-αγιου-
121220/
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(* ) ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ **
Ἡ Σύγκρουσις Καθηκόντων ἀποτελεῖ ΜΕΓΙΣΤΟΝ Δίλημμα.

Ὁ Ἄνθρωπος παλαίει εἰς μίαν Κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν
ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ἑνός Καθήκοντος δὲν εἶναι δυνατή, παρὰ
μόνον μὲ τὴν Καταπάτησιν τοῦ ἑτέρου ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΥ
Καθήκοντος.

Εἰς τὴν Περίπτωσιν αὐτήν, πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ὄψιν  ὁ
Σεβασμὸς τῆς Ἀξίας τοῦ Ἀνθρώπου, τῆς ὑλικῆς Ἀξίας, ἀλλὰ
κυρίως καὶ τῆς Πνευματικῆς - Ἠθικῆς, καθὼς καὶ οἱ Κανόνες
Δικαίου (νὰ ἱκανοποιῆται τὸ περὶ Δικαίου Αἴσθημα), ἡ Ἀντι-
κειμενικότης, ἡ Ὑπεράσπισις καὶ Ἀσφάλεια τοῦ Κοινωνικοῦ
συνόλου, μὲ προτεραιότητα εἰς τὴν Ὑποστήριξιν τῶν ἀσθενῶν
Ὁμάδων, λαμβανομένης ὑπ’ὄψιν καὶ τῆς ψυχικῆς Πιέσεως.
Τὸ περισσότερον σημαντικὸν Καθῆκον πρέπει νὰ ὑπερνικήσῃ
τὸ ὀλιγώτερον σημαντικόν.

Ἀποκορύφωμα, ὁ πρὸ Χριστοῦ Χριστιανός, Πρόγονός μας Σω-
κράτης (470 - 399 π.X.) :

"Καλύτερα νὰ ἀδικῆσαι παρὰ νὰ ἀδικῇς"

"Ἐφ΄ὅσον δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς νὰ ἀδικῶμε, συνεπῶς οὔτε
ὅταν μᾶς ἀδικοῦν, πρέπει νὰ ἀδικῶμεν".

Ἐπίσης πρέπει νὰ λαμβάνωνται ὑπ’ὄψιν, ἐκτὸς τῶν ἀντικει-
μενικῶν περιστατικῶν, καὶ τὰ ὑποκειμενικὰ Στοιχεῖα. Ἀπαι-
τεῖται μία εἰς βάθος ἐμπεριστατωμένη Μελέτη τῶν περιπτώ-
σεων. 
Γενικῶς ἀπαιτεῖται νὰ ἐργασθῇ - νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ Λογικὴ καὶ
νὰ ἀπομακρυνθῇ ὁ Συναισθηματισμός ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

**https://www.fotgrammi.gr/κοινωνία/το-ταμα-του-εθνουσ-
σχολιαζει/
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ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (2014)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΤΑ ΝΕΑ» (2020)

27.11.2020

Εἰς τὰ πλαίσια  Ἐνημερώσεων τῶν Φίλων τοῦ Τάματος δη-
μοσιεύομε σήμερον τὸ Ἄρθρον τοῦ Δημοσιογράφου Ἰωάν-
νου Πρετεντέρη ἀπὸ 18.9.2020, εἰς τὴν  Ἐφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ»  καὶ τὴν σύντομον Ἀπάντησιν τῶν Φορέων μας ἀπὸ
19.11.2020.

Ἐνῷ τὸ Δημοσίευμα τοῦ κ. Πρετεντέρη ἦτο σχεδὸν 390 Λέξεις,
ἡ Ἐφημερίς ἀπαιτοῦσε τὸ ἰδικόν μας τὸ Κείμενον νὰ εἶναι
μόνον 300 Λέξεις καὶ ἐμεῖς ἠναγκασθήμεν νὰ περιορισθῶμεν
εἰς τὶς 332 Λέξεις.

Ὅπως θὰ ἐνθυμῶνται οἱ Φίλοι, τὸν Ἰανουάριον τοῦ 2014 ὁ
ἐν λόγῳ Δημοσιογράφος εἰς τὴν ἐκπομπὴν τοῦ τότε Mega
Chanel «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» συμπεριέλαβε καὶ τὸν Φορέα μας εἰς
τὶς ΜΚΟ ποὺ κατεχράσθησαν χρήματα τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ΔΕΚΟ .

Παρ΄ὅτι μὲ ἄμεσον Ἔγγραφόν μας τὸν ἀνεκαλέσαμε εἰς τὴν
Τάξιν, ἀποδεικνύοντες ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀναληθὲς καὶ τὸν ἐκα-
λέσαμε νὰ ἀνακαλέσῃ τὰ Λεγόμενά του εἰς τὴν  Ἐκπομπὴν
καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν Ἀλήθειαν, ἐκεῖνος μᾶς ἀγνόησε καὶ
μᾶς ἀγνοεῖ παντελῶς ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἠναγκάσθημεν καὶ ἐκινήθημεν δικα-
στικῶς, κερδίζοντες τὸ 2017 πρωτοδίκως Ἠθικὴν Ἀποζημίω-
σιν, ἡ ὁποία κατέστη τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος. 

Ὁ κ. Πρετεντέρης, μὲ ποικίλους Τρόπους, προσπαθεῖ νὰ μὴ
ἐφαρμόσῃ τὴν Ἀπόφασιν τῆς Δικαιοσύνης καὶ ἀρνεῖται νὰ μᾶς
καταβάλῃ τὴν πενιχρὰν ἐπιδικαστθεῖσαν Ἀποζημίωσιν. 

Εἰς τὰ Πλαίσια αὐτὰ ἔγραψε καὶ τὸ ἀπὸ 18.9.2020 Ἄρθρον
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του, εἰς τά «ΝΕΑ», τὸ ὁποῖον εἶναι πλῆρες ἀνακριβειῶν καὶ
Διαστροφῆς τῆς Ἀληθείας ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ὅλα αὐτὰ τὰ καταρρίπτομε μὲ τὴν Ἀπάντησιν μας, ἡ ὁποία
ἐδημοσιεύθη εἰς τά «ΤΑ ΝΕΑ» τὴν 19.11.2020.
Ἐλπίζομε νὰ παύσουν οἱ ἀντίθετες ψευδεῖς Διαδόσεις, διὰ τὸ
ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 καὶ νὰ ἀπόκατασταθῇ ἡ πλήρης
Ἀλήθεια καὶ νὰ προχωρήσῃ ἡ Πραγματοποίησις τοῦ ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ἘΘΝΟΥΣ ἄμεσα καί ἀνεμπόδιστα ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Δηλώνομε πάντα παρόντες καὶ ἕτοιμοι.
https://www.fotgrammi.gr/περιοδικόν-φωτεινή-γραμμή/ταμα-
των-ηρωων-του-21/

[ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ]

Ὁ Ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times Τζον Σουίντον (John
Swinton, 1829-1901) συνετάραξε μὲ τὴν Ἱστορικὴν Ὁμολογίαν
του, κατὰ τὴν Διάρκειαν τῆς ἀποχαιρετιστηρίου Δεξιώσεως, ἡ
ὁποία ἐγενέτο πρὸς Τιμήν του, ὀλίγον, πρὸ τῆς Συνταξιοδοτή-
σεως του.
Κάποιος ἀπὸ τοὺς Παρευρισκομένους προέβη εἰς Πρόποσιν,
διὰ τὸν ἀνεξάρτητον Τύπον, καὶ ὁ Σουίντον τὸν διέκοψε καὶ
εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων :  «Δὲν ὑπάρχει, εἰς  αὐτὴν τὴν Περίο-
δον τῆς Ἀνθρωπίνης Ἱστορίας ποὺ νὰ ἀποκαλῆται ἀνεξάρτη-
τος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω........Εἴμεθα ὑποτελεῖς.
Ὄργανα τῶν Πλουσίων ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὸ Παρασκήνιον.
Εἴμεθα Καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ Ἄνθρωποι κινοῦν τὰ Νήματα
καὶ ἐμεῖς χορεύομε εἰς τὸν Ρυθμόν των. Ὁ Χρόνος, ἡ Ζωή μας,
οἱ Ἱκανότητές μας εἶναι Ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν Ἀνθρώ-
πων......... ΕΙΜΕΘΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΑΙ ΠΟΡΝΑΙ» ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Πηγή : «Ἡ ἀνείπωτη Ἱστορία τῆς Ἐργασίας», τοῦ Richard O.
Bayer, Ἐκδόσεις United Electrical, Radio & Machine Workers of
America, NY 1979. 
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Τζαμί στο Βοτανικό ΑΥΤΟΙ
Ναό του «Τάματος του Έθνους» 

στο Πεδίο του Άρεως ΕΜΕΙΣ

Αντώνης Ραφαλέτος Άνω Γλυφάδα

Προς την Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ
30.10.2020

Κύριε διευθυντά,

Λίγο πριν από το 2021 – οπότε θα εορταστούν τα 200 χρόνια
από την Εθνική Παλιγγενεσία το 1821 – ο πρόεδρος της Τουρ-
κίας κ. Ερντογάν μετέτρεψε την Αγία Σοφία και άλλους ιστο-
ρικούς ορθόδοξους ναούς της Κωνσταντινούπολης σε τζαμιά.
Και αυτό παρ΄όλο ότι οι παραπάνω ναοί είχαν χαρακτηριστεί
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. 
Από την άλλη πλευρά το 2021 η Ελληνική Κυβέρνηση αναμένε-
ται να εγκαινιάσει το Μουσουλμανικό τζαμί του βοτανικού, που
κατασκευάζεται με χρήματα των ΕΛΛΗΝΩΝ φορολογουμένων. 
Την ίδια στιγμή η ανώτατη πολιτειακή και θρησκευτική ηγε-
σία (με την εξαίρεση ορισμένων ιεραρχών) κωφεύουν στο δί-
καιο αίτημα (των φίλων του Τάματος του Έθνους) για την ανέ-
γερση - στο Πεδίο του Άρεως του Ναού του Σωτήρος Χριστού.
Η απαράδεκτη (γιατί άραγε) αυτή συμπεριφορά  συμβαίνει:

- ΠΡΩΤΟΝ: Παρά την εκφρασμένη επιθυμία του Κολο-
κοτρώνη και των άλλων ηρώων της Εθνικής Παλιγγενεσίας
του 1821, ότι όταν ελευθερωθεί η πατρίδα πρέπει να φτιαχτεί
ένας ναός  - ως τάμα στο Θεό – στο όνομα του Σωτήρος Χρι-
στού. Πράγμα το οποίο επροτάθη και υπεγράφη από τον Κα-
ποδίστρια στο Η’ ψήφισμα της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως
στις 31/7/1829.

- ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Παρ’ ότι ήδη στις 30-3-1930 ο πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμης, έθεσε πανηγυ-
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ρικά στο Πεδίο του Άρεως τον θεμέλιο λίθο του Ναού, του «Τά-
ματος του Έθνους» μετά ηρώου. 

- ΤΡΙΤΟΝ: Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ιωάννης Ανα-
γνωστόπουλος – πρόεδρος του Σωματίου «Οι φίλοι του Τάμα-
τος του Έθνους» - έχει θέσει όλη την προσωπική του περιουσία
για τον σκοπό της εκπλήρωσης του παραπάνω τάματος, ώστε
να μην υπάρξει καμία σχετική επιβάρυνση από το κράτος. Ο
κ. Αναγνωστόπουλος – που είναι Έλληνας του εξωτερικού –
ζει τώρα στην Ελλάδα και έχει συνεργάτιδα τη σύζυγό του κ.
Αικατερίνη, η οποία κατέχει τη θέση της Γενικής Γραμματέως
στο παραπάνω Σωματείο. 

- ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Παρ’ όλη τη συγκέντρωση από τον Ελλη-
νικό λαό – κατά τη διάρκεια της επταετίας 1967-1973 – ενός τε-
ράστιου, για την εποχή του, ποσού του 1 δις δραχμών περίπου,
που επρόκειτο να διατεθεί για την εκπλήρωση του εν λόγω τά-
ματος. Δυστυχώς με την μεταπολίτευση με το Ν.Δ. 105, που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 298Α\8-10-74, το οποίο φέρνει την υπο-
γραφή του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Φαίδωνα Γκιζίκη,
μπήκαν τα χρήματα αυτά τη χοάνη του κράτους και κανείς
δεν ξέρει τι απέγιναν. Για το θέμα αυτό μέλη του παραπάνω
Σωματείου έκανα αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
(αρ. φακ. 5287\2-10-2014) και διενεργούνται ανακρίσεις.

- ΠΕΜΠΤΟΝ: Παρά την τεκμηριωμένη εισήγηση - του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ προς την Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας την Ελλάδος (με αρ. πρωτ. 621\26-5-
2011) - που αναφέρει ότι:
«Το όλο έργο «Το Τάμα του Έθνους» θα πρέπει να προϋπολο-
γιστεί και να υλοποιηθεί δια των δωρητών (σ.σ. ζεύγος Ανα-
γνωστοπούλου) προσφερομένων οικονομικών πόρων». Η ει-
σήγηση αυτή υπεβλήθη κατόπιν σχετικής – με το θέμα – εν-
τολής της παραπάνω Συνόδου.  Με εκτίμηση
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Υ.Γ.: Εκ το δημοσιευθέν ως ανωτέρω Άρθρο  μου - εις
την Εφημερίδα «Μακελειό» στην 30/10/2020 – μου διέφυγε να
υπενθυμίσω εις τους Αναγνώστας, ότι  ο τότε Πρωθυπουργός
Ελ. Βενιζέλος, έθεσε και αυτός  - μαζί με τον Πρόεδρον της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Ζαΐμη – τον Θεμέλιον Λίθον του  «Τά-
ματος του Έθνους» εις το Πεδίον του Άρεως την 30/30/1930.

Αντώνης Ραφαλέτος  Άνω Γλυφάδα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τὸ Μέλος μας κ.  Ἀντώνιον Ραφαλέτον,
ποὺ  ἔγραψε τὸ συγκλονιστικὸν Ἄρθρον εἰς τὴν Ἐφημερίδα
ΜΑΚΕΛΕΙΟ τῆς 30.10.2020, ἀλλὰ καὶ ἄλλους, ποὺ ἐπιδει-
κνύουν τὴν  ἀμέριστον Συμπαράστασίν των καὶ δὲν εἶναι
Θεωρία Ἐπισκόπου καὶ Καρδία Μυλωνᾶ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

*https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/αρθρο-1ο/

ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ 

« ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ » ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

ΛΙΒΑΝΟΣ : Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ *
20.8.2020

Εἰς τὸν Λιμένα τῆς Βηρυτοῦ ἔλαβε Χώραν τὴν 4ην Αὐγούστου
2020 μία Ἔκρηξις, ἡ ὁποία ἐπεξετάθη εἰς παραπλήσιον Χῶρον,
ὅπου ἦσαν Ἀποθηκευμένοι 2.750 Τόννοι Νιτρικοῦ Ἀμμωνίου.Ὁ
Ἀριθμὸς τῶν Νεκρῶν ἀνῆλθεν εἰς τοὺς 190, οἱ Τραυματίες ἄνω
τῶν 6.500 καὶ ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ Ἀγνοούμενοι. Ἐκ τῆς ἐκρή-
ξεως  300.000 Ἄνθρωποι ἔχουν μείνει Ἄστεγοι, τὸ Κόστος τῶν
ἀμέσων ζημιῶν ἐκτιμᾶται, εἰς τὰ 15 Δισεκατομμύρια Δολάρια,
50.000 Οἰκίες, Ἐννέα μεγάλα Νοσοκομεῖα καὶ 178 Σχολεῖα
ἔχουν ὑποστῆ Ζημιές ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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(ΠΗΓΗ https://www.cnn.gr/kosmos/story/232487/ekrixi-ston-li-
vano-stoys-190-oi-nekroi-kapoioi-exakoloythoyn-na-agnooyntai)
(VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=fBzFKgon0OI).

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ;
Νὰ ἔρθῃ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μία τέτοια Καταστροφή ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Γιατὶ φυλάσσονται καὶ ἀποθηκεύονται ἄκρως ἐπικίνδυνα Χη-
μικά ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

* https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/διατι-τα-απε-
ριγραπτα-και-απαισια-μαρτ/

Ἀμέσως ἐπεκοινωνήσαμε μὲ τὸ φίλτατον Μέλος μας, Πρό-
ξενον τοῦ Λιβάνου εἰς τὴν Μόσχαν, κ. Δημήτριον El Khoury
διὰ περισσότερες Πληροφορίας διὰ τὴν Οἰκογένειαν του/
διὰ τὸν Λίβανον καὶ μᾶς ἀπήντησε ν :

Θέμα: Re: DHMHTRH EL KHOURY_ 839/05.8.20
Ἡμερομηνία: Wed, 12 Aug 2020 07:51:29 +0000
Από: Rodrigue Khoury <rodriguekhoury@hotmail.com>
Προς: IPHPA <fot_gram@otenet.gr>

Dearest and beloved family in Christ ... 
first of all I miss you so much . I would like to thank u for your letter ,
for asking about us . 
My family in Lebanon are ok , Just Some material damages in my grand-
father’s home .
In Lebanon the situation is being worse . Especially the economic situ-
ation. Lebanese Banks blocked the money transfer. The bank accounts
of the whole population are blocked too. 
What about u ? How is your health ? How is the situation in Greece ?
Politically economically and what about the Public health situation after
the coronavirus? 
I hope that we can organize a visit for u to Moscow , when the airports
will be opened.
God bless u always  Much love Urs Rodrigue Dimitri Khoury
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
Πολυαγαπητή μου ἐν Χριστῷ Οἰκογένεια...Κατ’ἀρχὴν σᾶς ἔχω
ἐπιθυμήσει. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ τὴν Ἐπιστο-
λήν σας, ποὺ ρωτᾶτε γιὰ μᾶς. Ἡ Οἰκογένεια μου, στὸν Λίβανο
εἶναι ἐν τάξει..... Στὸν Λίβανο ἡ Κατάστασις εἶναι πολὺ
Ἄσχημη. Ἰδιαιτέρως ἡ Οἰκονομικὴ Κατάστασις. Οἱ Λιβανικὲς
Τράπεζες δὲν ἐπιτρέπουν τὶς Συναλλαγές ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ἐσεῖς πῶς εἶσθε ; Πῶς εἶναι ἡ Ὑγεία σας ; Πῶς εἶναι ἡ Κατά-
στασις εἰς τὴν Ἑλλάδα ; Πολιτικῶς, οἰκονομικῶς καὶ ὑγειονο-
μικῶς μετὰ τὸν Κορωνοϊό ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Ἐλπίζω ὅτι δυνάμεθα νὰ διοργανώσωμε ἕνα Ταξείδι σας εἰς
τὴν Μόσχαν, ὅταν θὰ ἀνοίξουν τὰ Ἀεροδρόμια. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς
εὐλογῇ πάντα.
Μὲ πολλὴν Ἀγάπην        Ὑμέτερος Δημήτριος Khoury

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

12.12.2020
Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Διατὶ ἐθελοτυφλοῦμε - δὲν βλέ-
πομε τὸν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τὸν ὁμόαιμόν μας, πῶς
βρυχᾶται καὶ ζητεῖ νὰ πνίξῃ ὅλους τοὺς Γείτονές του εἰς τὸ
Αἷμα, αὐτὸς ὁ σύγχρονος, αἱμοδιψὴς Χίτλερ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; «Ὁ Ἀγὼν
εἰς τὴν Πολιτικὴ Σφαῖρα καὶ εἰς τὴν Στρατιωτικὴ Σφαῖρα θὰ
συνεχισθῇ πλέον εἰς πολυάριθμα Μέτωπα», ἐδήλωσε κατὰ
τὴν  διάρκεια ὁμιλίας του εἰς τὸ Περιθώριον μεγάλης Στρατιω-
τικῆς Παρελάσεως στὸ Μπακού. (https://www. businessnews.gr
/kosmos/αρμενία-καταγγέλλει-παραβίαση-της-κατάπαυσης-
πυρός) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Δύο ἐπικίνδυνοι συνεταῖροι
12.12.2020

«Ο Νέο-οθωμανικός Ιμπεριαλισμός και ο παράνομος Γερμα-
νικός Εξοπλισμός της Τουρκικής πολεμικής Μηχανής. Εν
μέσω απειλών και εκβιασμών της Άγκυρας, τὸ Βερολίνον συ-
νεχίζει να παίζει ένα επικίνδυνον παιγνίδι, που απειλεί να με-
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τατρέψει τον Ταγίπ Ερντογάν εις ρυθμιστή των ισορροπιών
και συσχετισμών, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ στο οποίο συμμετέχει
με δικαίωμα Βέτο η Τουρκία, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, της
οποίας είναι υποψήφιον μέλος με μηδαμινές πιθανότητες να
καταστεί πλήρες μέλος » ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Ἀποσπάσματα ἀπὸ https://www.tanea.ca/τουρκια-και-γερμα-
νια/  & https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/το-ταμα-του-
εθνουσ-σχολιαζει-2/.

Τὸ Διεθνὲς Δίκαιον  καταπατᾶται. Ἐχθὲς ἡ Σερβία, τὸ Ἰράκ,
ἡ Λιβύη. Σήμερα ἡ Ἀρμενία. Αὔριο ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Ὁ ξέφρενος Ἀνταγωνισμὸς  Ἐξοπλισμῶν, διὰ νὰ δοκιμάζουν
καὶ καταναλώνουν τὰ παλαιὰ Ὅπλα των οἱ Ἰσχυροὶ τῆς Γῆς
καὶ νὰ κατασκευάζουν ὑπερσύγχρονα Ὅπλα, εἶναι μία ἐκ τῶν
μεγαλυτέρων Πληγῶν τῆς  Ἐποχῆς μας. Οἱ Πτωχοὶ καὶ ἀνί-
σχυροι Λαοὶ πρέπει νὰ ἐπενδύουν Δεκάδες καὶ  Ἑκατοντάδες
Δισεκατομμυρίων, διὰ τὴν Ἀπόκτησιν τῶν νέων Ὅπλων καὶ
ἐπωφελοῦνται οἱ Ἔμποροι Θανάτων. Αὐτοὶ ποὺ ὁρίζουν τὶς
Τύχες τῶν Πτωχῶν Λαῶν εἶναι στυγνοὶ καὶ ἀδίστακτοι καὶ γί-
νονται καὶ συνδυασμοὶ Ὅπλων μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, Ναρκωτικά,
ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καὶ τὰ τοιαῦτα. Θύματα αὐτῶν
τῶν  Ἐμπόρων πάσης Παρανομίας εἶναι  πάντα ὁ ἁπλοῦς
πτωχὸς Λαός ! ! ! ! ! ! !
https://www.news247.gr/kosmos/nagkorno-karampach-arme-
nioi-pyrpoloyn-ta-spitia-toys-protoy-paradothoyn-sto-az-
ermpaitzan.9049788.html
https://www.newsit.gr/kosmos/nagkorno-karampax-armenioi-
pyrpoloun-ta-spitia-tous-den-ta-afinoume-sta-xeria-ton-
tourkon/3141422 / ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Στρατιῶται τοῦ Αζερμπαϊτζάν πατᾶν τὸν Σταυρὸ εἰς τὸ Αρ-
τσάχ.https://dimpenews.com/2020/12/14/στρατιώτες-του-
αζερμπαϊτζάν-πατάνε-τ / ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Οἱ Φίλοι θά ἐνθυμῶνται, ὅτι τὶς ἴδιες Εἰκόνες ἐβλέπομεν εἰς τὸ
Κοσσυφοπέδιον τὸ 1999 μὲ Ἀλβανοὺς Στρατιῶτες ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/τα-ταμα-του-
εθνουσ-σχολιαζει/
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ,,ΟΧΙ,,

ΜΕΣΩ ΤΗΣ Κ. ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

LOMONOSOF ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 
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