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   «Τύπος γίνοσ τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστρουῇ, ἐν ἀγάπῃ, 

    ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.»  (Α΄ Τιμ. Δ΄ 12) 

 
 

Ἕλληνασ ἐπιχειρηματίασ δίνει τήν περιουςία του γιά νά 
γίνει τό «Τάμα τοῦ Ἔθνουσ» 

 

 

 

 

Ἕνας συμπολίτης μας ἀποφάσισε νά δωρίσει τό 

σύνολο τῆς μεγάλης του περιουσίας, γιά νά 

ἐκπληρωθεῖ ἕνας σκοπός πού τέθηκε ἀπό τούς 

ἀγωνιστές τοῦ 1821. 

Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀνέγερση 

ἑνός Ναοῦ πού ὅμοιός του δέν ὑπάρχει σ’ ὅλη τήν 

Ἑλλάδα. 

Κατά καιρούς, τόσο τό κράτος ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία, ἔκαναν προσπάθειες 

προκειμένου νά συγκεντρωθοῦν χρήματα γι’ αὐτόν τόν σημαντικό σκοπό, 

ὡστόσο γιά τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον λόγο τό ἐγχείρημα σκόνταφτε. Μέχρι πού 

ἐμφανίστηκε ὁ Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ἕνας ἐπιχειρηματίας ἀπό τά 

Καλάβρυτα, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νά δωρίσει ὁλόκληρη τήν περιουσία του γιά 

τόν συγκεκριμένο σκοπό. 

 

«Θέλουμε μία σύγχρονη Ἁγιά Σοφιά,  

πού θά ἑνώνει ὅλους τους Ἕλληνες» 

 

Στήν ἐρώτηση γιά τό ἐάν ἡ ἀνέγερση ἑνός τέτοιου Ναοῦ ἀποτελεῖ 

πρόκληση σέ καιρούς κρίσης, ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος εἶναι κατηγορηματικός: 

«Δέν μιλᾶμε γιά μία ἀκόμη ἐκκλησία, ἀλλά γιά ἕναν μεγαλοπρεπή Ναό-

ὁρόσημο, πού θά σηματοδοτεῖ τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς 

Ἑλλάδας καί γιά τόν ὁποῖο δέν πρόκειται νά ζητήσουμε οὔτε ἕνα εὐρώ ἀπό 

τά κρατικά ταμεῖα». 



Τό ζεῦγος Ἀναγνωστόπουλου σήμερα ἔχει μία περιουσία, ἡ ὁποία 

ξεπερνᾶ τά 15 ἐκατομμύρια εὐρώ καί ἐπιθυμοῦν ὁ μεγαλοπρεπής Ναός νά 

ἀνεγερθεῖ στό Ἀττικό Ἄλσος, καθώς ἀπό ἐκεῖ θά εἶναι ὁρατός ἀπό πολλά 

σημεῖα τῆς Ἀττικῆς. Ὡστόσο ἡ τελική ἀπόφαση δέν ἔχει παρθεῖ ἐνῶ τόν 

πρῶτο λόγο ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἀλλά καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων. 

Ἐκτός ἀπό τόν μεγαλοπρεπή Ναό, τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» θά 

περιλαμβάνει καί μεγάλο Συνοδικό Πνευματικό Κέντρο Βυζαντινῆς 

Παράδοσης καί αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων. Τό ἀμέσως ἐπόμενο διάστημα 

ἀναμένεται νά συσταθεῖ εἰδική ἐπιτροπή ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού 

θά καθορίσει τά ἐπόμενα βήματα γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος». 

«Θέλουμε μία σύγχρονη Ἁγιά Σοφιά, πού θά ἑνώσει ὅλους τούς Ἕλληνες, 

ἐντός καί ἐκτός συνόρων. Ἐμείς, θά προσφέρουμε τήν περιουσία μας γιά νά 

λάβει σάρκα καί ὀστά, ἀλλά εἴμαστε σίγουροι πώς θά βρεθοῦν Ἕλληνες καί 

φιλέλληνες, πού θά ἀγκαλιάσουν τήν προσπάθεια, ἐφόσον διαπιστώσουν πώς 

οἱ διαδικασίες πού ἀκολουθοῦνται θά εἶναι ἀπολύτως διαφανεῖς», ἐπισημαίνει 

ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος. 

 

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἰωάννη Ἀναγνωστοπούλου 

 

Μέ καταγωγή ἀπό τήν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, 

σέ ἡλικία 12 ἐτῶν, βρέθηκε μέ τή φτωχή οἰκογένειά του στήν Ἀθήνα. Τά 

χρόνια ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολα, ἀφοῦ ἀναγκαζόταν νά δουλεύει ἀπό τό 

πρωί ὡς τό βράδυ, κουβαλώντας μέ τά χέρια 50 κιλά συσκευασίες ἀπό 

φάρμακα καί ἐφοδιάζοντας 350 φαρμακεῖα στήν Ἀθήνα καί τόν Πειραιά μέ τά 

πόδια.  

«Ἀπό τότε φοράω μόνιμα τό ζωνάρι στή μέση μου. Ἐργαζόμουν μέχρι νά 

χτυπήσει τό κουδούνι στό νυχτερινό σχολεῖο πού φοιτοῦσα καί μετά συνέχιζα 

καί ἐφοδίαζα τά διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα», λέει στην ἐφημερίδα «ΘΕΜΑ» 

ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, πού παρά τά 78 του χρόνια ἐξακολουθεῖ νά 

ἐργάζεται τό  ἴδιο σκληρά, αὐτή τή φορά γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος» 

καί ὄχι μόνο.  

Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, βρέθηκε στή Βόνη γιά κοινωνικές καί 

οἰκονομικές σπουδές. Ἀρχικά ἐργάστηκε στήν ἑλληνική πρεσβεία, ὅπου 

«ξεσκόνιζε» φακέλους ἐγκληματιῶν πολέμου στό γερμανικό ὑπουργεῖο 

Δικαιοσύνης, ἀλλά τελικά τόν κέρδισε τό ἐμπόριο, ἀναπτύσσοντας πλούσια 

ἐπιχειρηματική δραστηριότητα, μέ τρομερή ἐξέλιξη τίς ἑπόμενες δεκαετίες 

κυρίως στόν κλωστοϋφαντουργικό τομέα ἀλλά καί τήν ἀντιπροσώπευση 

ἑλληνικῶν προϊόντων στήν τότε Δυτική Γερμανία.  

Συνολικά 50 χρόνια θά ζήσει ἐκτός Ἑλλάδος, ἔχοντας στήν κατοχή του 

πολλά ἐργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, ἀπό τά ὁποῖα σήμερα λειτουργοῦν 



μόνο τρία. Γρήγορα κατάφερε νά συμπεριληφθεῖ στή λίστα τῶν πλέον 

πετυχημένων ὀμογενῶν στή χώρα, ἐνῶ στίς ἐπιχειρήσεις του ἐργάζονταν 

δεκάδες Ἕλληνες κατά τά δύσκολα χρόνια της μετανάστευσης. 

Μέ τή σύζυγο του Αἰκατερίνη, καθηγήτρια Βιολογίας μέ καταγωγή ἀπό 

τήν Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκαν στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 καί 

ἤδη συμπληρώνουν 35 χρόνια ἔγγαμου βίου. Ἀδυναμία τῆς κυρίας 

Ἀναγνωστοπούλου εἶναι ἡ καλλιέργεια βοτάνων, ἀλλά καί ἡ συλλογή 

σπάνιων ἀπολιθωμάτων. 

Τά γεγονότα τῆς Γιουγκοσλαβίας, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, 

ἦταν τό πρῶτο ἐρέθισμα γιά τό ζεῦγος Ἀναγνωστόπουλου νά ἀσχοληθεῖ μέ 

τό φιλανθρωπικό ἔργο, συγκεντρώνοντας ἀνθρωπιστική βοήθεια γιά τούς 

Σέρβους, μέ ἀποτέλεσμα νά τιμηθεῖ μέ τό ὕψιστο παράσημο τῆς Σερβικῆς 

Ἐκκλησίας. Ἡ πρώην Γιουγκοσλαβία ἦταν μόνο ἡ ἀρχή. Ἀκολούθησαν 

ἀποστολές σέ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί στήριξη ὀμογενῶν ἀπό τά 

Σκόπια ἕως τίς χῶρες τῆς πρώην ΕΣΣΔ.  

Τά τελευταία ὀκτώ χρόνια τό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου ζεῖ σέ μία 

μονοκατοικία στό Ψυχικό, ὅπου παλαιότερα στεγαζόταν ἡ πρεσβεία τοῦ 

Μαρόκου. Στό ἰσόγειο στεγάζονται τά γραφεῖα τοῦ Ἰδρύματος 

Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τό σωματεῖο «Φίλοι τοῦ 

Τάματος» καί ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος». Ἴδρυμα καί 

σωματεῖα ἀναπτύσσουν πλούσια φιλανθρωπική δράση μέ ἀποστολές 

φαρμάκων, ρούχων καί τροφίμων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. 

Μία ἐπίσκεψη στά ὑπόγεια τῆς μονοκατοικίας καί στίς ἀποθῆκες ὅπου 

φυλάσσεται ἡ ἀνθρωπιστική βοήθεια μαρτυρᾶ τό σημαντικό ἔργο πού 

ἐπιτελεῖται μέ πλήρη σχολαστικότητα καί διαφάνεια. 

«Μέ τή σύζυγό μου πιστεύουμε πώς οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά φεύγουν ἀπό 

τόν μάταιο τοῦτο κόσμο φτωχότεροι ἀπ’ ὅ,τι ἦρθαν. Γιά τόν λόγο αὐτό 

ἀποφασίσαμε νά ἀφιερωθούμε στόν συνάνθρωπο πού ἔχει ἀνάγκη. Ὄχι μόνο 

διαθέτοντας τήν περιουσία μας, ἀλλά καί τόν χρόνο μας», λέει ὁ κ. 

Ἀναγνωστόπουλος, πού γιά τόν ἴδιο τό «lifestyle (ὁ τρόπος ζωής των 

πλουσίων)» εἶναι ἄγνωστος ὅρος. Ὁ ἴδιος, ἀντί γιά καλοκαιρινές διακοπές καί 

χαλάρωμα, προτιμάει νά διαθέσει τόν χρόνο του προκειμένου νά βρεῖ 

ἐπιπλέον ὑποστηρικτές γιά τό ἐγχείρημα τοῦ «Τάματος».  

 

Τά ἐγκαίνια νά συμπέσουν 

 μέ τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση του ’21 

  

Στόχος τῆς οἰκογένειας Ἀναγνωστόπουλου εἶναι τά ἐγκαίνια τῆς 

Ἐκκλησίας νά πραγματοποιηθοῦν τό 2021 στήν συμπλήρωση δηλαδή τῶν 

200 χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. 



Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ θέληση τῆς Ἐκκλησίας γιά αὐτόν τόν σκοπό 

καθώς πολλοί εἶναι οἱ ἱεράρχες, πού ζήτησαν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο 

Ἱερώνυμο νά προχωρήσουν οἱ διαδικασίες προκειμένου νά πραγματοποιηθεῖ 

ἐπιτέλους ἀπό ἐμᾶς τούς σύγχρονους Ἕλληνες τό Τάμα τοῦ Ἔθνους, πού 

ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας. 

Κατά τήν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση, τό 1829, οἱ Ἕλληνες ἔδωσαν μία ὑπόσχεση 

στόν Θεό. Ἐάν καί ἐφόσον ἡ Ἑλλάδα ἀποκτοῦσε τήν ἐλευθερία της νά 

χτιζόταν ἕνας μεγαλοπρεπής Ναός. Τήν ἀπόφαση ἐπικύρωσε καί ὁ πρῶτος 

κυβερνήτης τῆς χώρας, Ἰωάννης Καποδίστριας, ὅμως μέχρι σήμερα τό Τάμα 

τοῦ Ἔθνους παραμένει ἀνεκπλήρωτο. 
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