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Ἐν Πειραιεῖ τῇ 21ῃ Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἐπειδή πολλῶν καρδιῶν «διαλογισμοί» ἀπεκαλύφθησαν μέ τήν
ἄτεχνον προβολήν τοῦ θέματος γιά τήν ἐκπλήρωσι τοῦ
«Τάματος τοῦ Ἔθνους» τήν ἰδίαν στιγμήν πού ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία μέ τήν ψῆφο τῶν κομμάτων τοῦ λεγομένου
συνταγματικοῦ τόξου ἀνίδρυσε ΝΠΙΔ εἰς βάρος τοῦ
Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Τεμένους «λησμονοῦσα» τά τέσσερα μαῦρα ἀτέλειωτα
ἑκατόχρονα τῆς φρικτῆς ἰσλαμικῆς δουλείας, δημοσιοποιῶ
εἰσήγησί μου εἰς τήν ΔΙΣ Συνοδικῆς περιόδου 2010-2011, πού
ἐνημερώνει σαφῶς γιά τό εἰρημένο θέμα. Συνεπῶς οἱ
θορυβοῦντες μέ μοναδικό ἐφαλτήριο τό θράσος τῆς ἀγνοίας
τους ἁπλῶς καταδεικνύουν τήν ἄβυσσο τῆς ἐμπαθείας τους
εἰς βάρος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς τροφοῦ τοῦ
Γένους Μητρός Ἐκκλησίας πού χωρίς τούς ποταμούς
αἵματος τῶν ἁγίων καί ἡρωϊκῶν τέκνων Της πού πολέμησαν
κατά τήν ρήση τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία» θά σήκωναν
σήμερα κόκκινες «σημαιοῦλες» μέ τήν ἡμισέλινο, ἑκόντες
ἄκοντες, γιά τόν νεοσουλτᾶνο Ἐρντογάν. Ἀπό τήν κατωτέρω
εἰσήγησι προκύπτει ὅτι χωρίς καμμία ἐπιβάρυνσι τοῦ
Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» μπορεῖ
ἄμεσα νά ὑλοποιηθῆ ἀπό τούς προτιθεμένους δωρητάς μέ
μόνη μία διοικητική πράξι συμπληρώσεως τῶν σκοπῶν τοῦ
Ἱδρύματος πού συνέστησαν οἱ ἴδιοι καί ἡ ὁποία ἐπί ἔτη
παρανόμως δέν ἐκδίδεται.
᾿Αριθμ.Πρωτ.621
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τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου 14
Εἰς Α Θ Η Ν Α Σ
Μακαριώτατε Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
Eὐχόμενος ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς Ὑμετέρας πολυτιμήτου
ὑγιείας τῆς Ὑμετέρας Πανσέπτου Μακαριότητος εἰς ἀπάντησιν
τῆς, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2052/7.4.2011 Συνοδικοῦ Γράμματος,
ἀνατεθείσης μοι ἐντολῆς ἐπικοινωνίας μετά τοῦ κ. Ἰωάννου
Ἀναγνωστοπούλου
καί
διερευνήσεως
τῆς
δυνατότητος
ἐκπληρώσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», συνῳδά τῇ προτάσει
αὐτοῦ, πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:
1.

Ἡ ὑπό τοῦ ἡμετέρου Γένους ἐκπλήρωσις τῆς εὐγνώμονος
ὑποσχέσεως διά τήν Παλιγγενεσίαν τῶν ἀοιδίμων καί
μακαρίων προγόνων ἡμῶν, διά τῆς ἀνοικοδομήσεως καί
ἀφιερώσεως εἰς τόν Σωτήρα καί Λυτρωτήν Κύριον,
περιπύστου καί μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ, παρ’ ὅτι
υἱοθετήθη τήν 29/7/1829 ὑπό τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν
Ἑλλήνων, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Η΄ Ψηφίσματος Αὐτῆς,
ὑπογραφέντος
ὑπό
τοῦ
ἀνεπαναλήπτου
πρώτου
Κυβερνήτου μακαριστοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καί
ἀκολούθως δυνάμει τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων τῆς
25/1/1834 καί 3/4/1838 (ΦΕΚ 12) προβλεφθείσης, παραμένει
εἰσέτι ἀνεκπλήρωτος. Ἡ σπασμωδική προσπάθεια κατά τό
ἔτος 1970 διά τήν ἀναβίωσιν καί ὑλοποίησιν τοῦ θέματος,
δυστυχῶς ἀπέβη ἄκαρπος, αἱ δέ συγκεντωθεῖσαι εἰσφοραί
κατέληξαν εἰς ἀλλοτρίους σκοπούς. Ὁ ἰσχυρισμός ἐνίων, ὅτι
δῆθεν ἡ ὑπόσχεσις τῶν ἀγωνιστῶν ἡρώων καί ἐλευθερωτῶν
τῆς Πατρίδος ἐξεπληρώθη διά τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ
Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, θεμελιωθέντος τό ἔτος 1847,
ἀποβαίνει ὡσαύτως ἀβάσιμος καί ἀνεπέρειστος διότι ὁ
εἰρημένος Ἱ. Ναός ἀφιερώθη εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐν ταὐτῷ ἀποτελεῖ συμπίλημα
δυτικοτρόπων τεχνοτροπιῶν, ἀποκλινόντων ἀπό τήν
Ὀρθόδοξον ἔκφρασιν τῆς Ναοδομίας. Κατά τήν παρούσαν
ἱστορικήν περίοδον κατά τήν ὁποίαν νομοθετικῶς
ἀπεφασίσθη ἡ ἀνίδρυσις καί ἀνοικοδόμησις διά Κρατικῆς
δαπάνης ἰσλαμικοῦ τεμένους μετά τοῦ ἀναλόγου κέντρου
διά τάς θρησκευτικάς ἀνάγκας τῶν ἐπήλυδων μεταναστῶν
μουσουλμανικῆς
θρησκευτικῆς
παραδοχῆς
εἰς
τό
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λεκανοπέδιον, ἡ μή ἐκπλήρωσις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
ὑπό τῶν Ἑλλήνων, ἀποτελεῖ αἴτιον ψόγου καί ἀπόδειξιν
πνευματικῆς ὑποθερμίας πού ἐφιαλτικῶς μεγεθύνονται
ὅταν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ ὅλως διάφορος διαγωγή τῶν
ὁμοδόξων λαῶν τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς ἀδυσωπήτου
ἀθεϊστικῆς
καταιγίδος
καί
διά
τῆς
ἀνεγέρσεως
μεγαλωνύμων ναῶν δοξαζόντων καί αἰνούντων τόν
λυτρώσαντα αὐτούς Κύριον τῆς δόξης.

2.

3.

Συνῳδά τῇ, ἐν τοῖς ὕπερθεν ἐξονομαζομένῃ Ὑμετέρᾳ
Συνοδικῇ ἐντολῇ, συνηντήθην μετά τῶν νομίμων
ἐκπροσώπων Πρέδρου καί Γενικῆς Γραμματέως τοῦ
Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Ἰω.
Ἀναγνωστοπούλου
καί
Αἰκατερίνης
συζ.
Ἰω.
Ἀναγνωστοπούλου, ἐξ ὧν ἠτησάμην ἐνημέρωσιν διά τάς
πρός τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό
12/9/2008, 6/7/2009 καί 15/9/2010 εὐλαβῶν ἀναφορῶν τοῦ
Σωματείου αὐτῶν, διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ λεγομένου
Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οὗτοι δέ, κατόπιν ἐκτενοῦς
ἐπικοινωνίας, μοί ἐπανέλαβον τά διαλαμβανόμενα ἐν τοῖς
ἐξονομασθεῖσι πρός τήν Δ.Ι.Σ. ἐγγράφοις αὐτῶν καί
ἐνεχείρισαν τίτλους ἰδιοκτησίας ἐννέα ἀκινήτων κειμένων
ἐν τῷ Νομῷ Ἀττικῆς, συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 108 στρεμμάτων,
ἅτινα ἀποτελοῦν περιουσίαν τοῦ δυνάμει τοῦ ἀπό 17/9/1997
ἐγκριθέντος διά Π.Δ. δημοσιευθέντος εἰς τό Φ.Ε.Κ. 853 τ.Β΄,
25/9/1997 Ἱδρύματος «προασπίσεως ἠθικῶν καί πνευματικῶν
ἀξιῶν» συσταθέντος ὑπό τοῦ κ. Ἰω. Ἀναγνωστοπούλου
δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 106430/1.2.1996 Πράξεως τοῦ
Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Κων/νου Παπαδοπούλου, ὅπως
αὐτή ἐτροποποιήθη μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 107685/24.10.1996 Πράξι
τοῦ ἰδίου Συμβολαιογράφου. Ἐκτός δέ, τῶν ἀνωτέρω οἱ
εἰρημένοι ἐκπρόσωποι τοῦ Σωματείου ἐδήλωσαν ὅτι
διαθέτουν καί τό ποσόν τῶν 3.000.000 Εὐρώ πού διατηροῦν
εἰς προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς διά τόν
αὐτόν σκοπόν.
Ὡς εὐχερῶς ἀντιλαμβάνεσθε κατά τήν παρούσαν χρονικήν
στιγμήν, ἡ προσφερομένη ἀκίνητος περιουσία νομικῶς καί
τυπικῶς ἀνήκει εἰς τό νομίμως ἐγκριθέν καί λειτουργοῦν
Ἵδρυμα «προασπίσεως ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν» καί
οὐχί εἰς τό Σωματεῖον «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Εἰς τούς σκοπούς τοῦ ὡς εἴρηται Ἱδρύματος ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ
ἐγκριτικοῦ Π.Δ. δέν περιλαμβάνεται ἡ «ἀνοικοδόμησις καί
ἀνίδρυσις» τοῦ λεγομένου Τάματος τοῦ Ἔθνους, δι’ ὅ καί
3
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4.

5.

συνέστησα συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ
ἰσχύοντος Π.Δ. λειτουργίας τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος, τήν
συμπλήρωσιν τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὀργανισμοῦ αὐτοῦ, διά τῆς
συμπεριλήψεως εἰς τούς σκοπούς καί τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ
«Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὅπερ καί ἐγένετο δυνάμει τῆς ὑπ’
ἀριθμ. 28903/17.5.2011 Πράξεως τοῦ Συμβολαιογράφου
Ἀθηνῶν Κων/νου Κωνσταντίνου. Ἐναπομένει ὅμως, ἡ διά
τοῦ ἐποπτεύοντος Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἔκδοσις Π.Δ.
διά τήν δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 98 τοῦ ΑΝ
2039/1939 καί 110 καί 119 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος
προβλεπομένην συμπλήρωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ ὡς ἄνω
Ἱδρύματος, διότι δίχα τῆς τοιαύτης ἐκδόσεως Π.Δ. καί
δημοσιεύσεως εἰς τό Φ.Ε.Κ. δέν ἐπέρχονται αἱ ἔννομοι
συνέπειαι τῆς γενομένης συμπληρώσεως τοῦ σκοπῶν τοῦ
Ἱδρύματος.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω τίθενται πρός ἄμεσον διερεύνησιν τά
ἑπόμενα θέματα καί εἰδικώτερον ἐάν τό Ἑλληνικόν
Δημόσιον ἔχει τήν πρόθεσιν νά παραχωρήσῃ τόν πρό
40ετίας ὁρισθέντα χῶρον εἰς τό Ἀττικόν ἅλσος, εἰς θέσιν
Τουρκοβούνια Δήμου Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὅστις εἶχεν
δυνάμει τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 320/18.10.1069
Νομοθετικοῦ Διατάγμα-τος καί τῶν κοινῶν διυπουργικῶν
Ἀποφάσεων Δ3477/4115/4.5.1970 (Φ.Ε.Κ. 105 τ. Δ΄ 19.5.1970),
Δ227/1972 καί Δ5085/5817/31.8.1972 χαρακτηρισθεῖ ὡς χῶρος
ἀνεγέρσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἄλλως νά ἐκτιμηθῇ
δεόντως ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἡ προσφορά ὑπό τῶν ὡς εἴρηται
ἐκπροσώπων τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους» ἀκινήτου ἐκτάσεως 8.650 τ.μ. εἰς τόν λόφον
Καραοῦζι τῆς κοινότητος Παλλήνης Ἀττικῆς, ὡς χῶρος
ἀνεγέρσεως τοῦ εἰρημένου Ἱ. Ναοῦ.
Ἕτερον θέμα πρός διερεύνησιν καί ἐκτίμησιν ἀποτελεῖ ὁ
ὑπό ἀναλόγου κτηματομεσιτικῆς ἑταιρείας προσδιορισμός
τῆς ἐμπορικῆς ἐκποιητέας ἀξίας τῶν προσφερομένων 108
στρεμμάτων γῆς ἐντός τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς καί εἰδικώτερον:

Α. Ἀκινήτου ἐκτάσεως 22.805 τ.μ. εἰς οἰκισμόν Ποντίων εἰς θέσιν
Βίλλια Κατηφόρι Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς,
Β. Ἀκινήτου ἐκτάσεως 8.650 τ.μ. εἰς τόν λόφον Καραοῦζι,
Παλλήνης Ἀττικῆς,
Γ. Ἀκινήτου ἐκτάσεως 6.000 τ.μ. εἰς θέσιν Σαμπάνι, Πικερμίου
Ἀττικῆς,
Δ. Ἀκινήτου 3.041 τ.μ. εἰς θέσιν Σπάτα Ἀττικῆς,
Ε. Ἀκινήτου 4.200 τ.μ. εἰς θέσιν Καρελᾶ, Κρωπίας Ἀττικῆς,
Στ. Ἀκινήτου 32.080 τ.μ. εἰς θέσιν καταφύγι Π. Φωκαίας Ἀττικῆς,
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Ζ. Ἀκινήτου ἐκτάσεως 5.000 τ.μ. εἰς θέσιν Λάκκα, Ἀναβύσσου
Ἀττικῆς,
Η. Ἀκινήτου 17.112 τ.μ. εἰς θέσιν προσήλιο Παιανίας Ἀττικῆς καί
Θ. Ἀκινήτου ἐκτάσεως 9.162 τ.μ. εἰς θέσιν Μαντριά Διάκου,
Ραφήνας Ἀττικῆς.

Εἰρήσθω ὅτι ἐν τῷ συγκεντρωθησωμένῳ ποσῷ ἐκ τῶν
εἰρημένων ἐκποιήσεων τῶν ὡς εἴρηται ἀκινήτων, αἵτινες θά
δύνανται
νά
πραγματοποιηθῶσι
κατόπιν
τῆς
συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Π.Δ. τοῦ Ἱδρύματος
«προασπίσεως ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν» καί
ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ διορισμένου ὑπό τοῦ Κράτους Γενικοῦ
Γραμματέως Περιφερείας Ἀττικῆς, δέον ὅπως προστεθῇ
καί τό προσφερόμενον ὑπό τῶν ἀνωτέρω δωρητῶνἐκπροσώπων τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους» ποσόν τῶν 3.000.000 Εὐρώ εὑρισκόμενον εἰς
τραπεζικούς λογαριασμούς.

6.

7.

8.

Διά τόν σχηματισμόν ὡσαύτως πλήρους εἰκόνος ἐπί τοῦ
προτεινομένου ἐγχειρήματος δέον ὅπως ἀνατεθῇ εἰς τήν
Ὑπηρεσίαν Ναοδομίας τῆς ΔΙΣ ἡ σύνταξις οἰκονομικῆς
προμελέτης διά τόν σχεδιασθέντα ὑπό τῶν δωρητῶν πρός
ἀνέγερσιν Ἱ. Ναόν, ὅν ἐν ἀπεικονίσει ἔχουν ὑποβάλλει.
Αἱ
παρούσαι
οἰκονομικαί
συνθῆκαι
τῆς
Χώρας
χαρακτηριζόμεναι
ὑπό
μεγίστης
δυσπραγίας
τῶν
ἀσθενεστέρων οἰκονομικῶς καί ὑπό ἀδυσωπήτων ἐκβιασμῶν
τῶν
ἐγνωσμένων
ἰσχυρῶν
διεθνῶν
οἰκονομικῶν
παραγόντων, δέν παρέχουν τήν δυνατότητα, ὡς θά ἔδει,
διενεργείας Πανελληνίου Ἐράνου διά τήν συμπλήρωσιν τοῦ,
ἐκ τῶν, ἐν τοῖς ὕπερθεν ἀναφερομένων, δωρεῶν τῶν
νομίμων ἐκπροσώπων τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος
τοῦ Ἔθνους» συγκεντωθησομένου ποσοῦ, δι’ ὅ καί ταπεινῶς
φρονῶ ὅτι θά πρέπει τό ὅλον ἔργον νά προϋπολογισθῇ καί
νά ὑλοποιηθῇ μόνον διά τῶν ὑπό τῶν δωρητῶν
προσφερομένων οἰκονομικῶν πόρων.
Ἐνταῦθα ἐπιθυμῶ νά δηλώσω ὅτι τό ζεῦγος Ἰω. καί Αἰκ.
Ἀναγνωστοπούλου μετά συγκινητικῆς καί εὐψύχου καί
γενναιόφρονος ἀγάπης, ἐκδαπανᾶται
ὑπέρ φιλογενῶν
πνευματικῶν καί φιλοχρίστων σκοπῶν καί κατά ταῦτα ἡ
ἐξαίρετος καί μοναδική πρότασις αὐτῶν, στηριζομένη καί
ὑπό πλειάδος σεπτῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης
ἡμῶν Ἐκκλησίας, δέον ὅπως μελετηθῇ μετά πολλῆς
προσοχῆς, διότι τυγχάνει ἐξαιρέτως σοβαρά προσφέρουσα
χρηστάς ἐλπίδας διά τήν ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν
Ἐκκλησίας ἐκπλήρωσιν τῆς ἱερᾶς πρός τόν Θεόν
5
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμ
ισ
τοκλέους190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ,Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos @hotmail.com

ὑποσχέσεως τῶν ἀοιδίμων ἀγωνιστῶν καί μαρτύρων τῆς
παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, δίχα ἐπιβαρύνσεως τῆς
Πολιτείας καί τῆς φιλανθρώπου προσπαθείας τῆς Ἁγιωτάτης
ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Περαίνων εὐσεβάστως τήν ἀναφοράν μου πάνυ εὐγνωμόνως
ὑποβάλλω ὑποκαρδίους εὐχαριστίας, διά τήν ἀνατεθείσαν μοι
Ὑμετέραν Σεπτήν ἐντολήν καί συνημμένως καταθέτω σχετικόν
φάκελλον,
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Συνημμένως ὑποβάλλονται:
1. Ὑποφάκελλος ἐγγράφων Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καί
πνευματικῶν ἀξιῶν καί Σωματείου οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους,
2. Τίτλοι ἰδιοκτησίας ἀκινήτων τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος μετά
τοπογραφικῶν διαγραμμάτων,
3. Ἐπιστολαί Σεβ. Μητροπολιτῶν καί δημοσιεύματα τοῦ Τύπου.
ΕΚΤΗΣΙ
ΕΡΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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