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28 Ὀκτωβρίου 2021 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

 
«Ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαµεν· ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλληλούϊα»  

(Στῖχος Δοξολογίας «Τῶν Νικητηρίων» ἐπὶ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου). 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Ἑορτάζουµε σήµερα τὴν ἡµέρα τοῦ «ΟΧΙ», ὅταν σύσσωµος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς 
βροντοφώναξε «ΟΧΙ» στὸ φασισµὸ καὶ στὴν τυραννεία, ἀπαντώντας µὲ ἕνα ἔνδοξο «ΝΑΙ» 
στὴν ἐλευθερία. Μία κρίσιµη ἐπιλογή, ἡ ὁποία ὅµως κόστησε τροµακτικὰ στὴν Ἑλλάδα. 
Ἡ ναζιστικὴ κατοχὴ ἦταν σκληρὴ καὶ κτηνώδης γιὰ ὅλους τοὺς ἕλληνες. Πολλοὶ 
πολέµησαν καὶ πέθαναν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν πατρίδα. Ἄλλοι πέθαναν 
ἀπὸ τὴν πείνα, στοὺς δρόµους καὶ τὶς πλατεῖες τῶν πόλεων, ἐξαιτίας τῆς ἀπάνθρωπης 
κατοχῆς. Ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσµὸς ἀποδεκατίστηκε. Ἡ γῆ ἐρηµώθηκε ἀπὸ τὸν πόλεµο. 
Ὅµως οἱ ἕλληνες ποτὲ δὲν ἔχασαν τὸ κουράγιο τους σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιµες στιγµὲς ζωῆς 
καὶ θανάτου. Τὸ «ΟΧΙ» τους στὸν κατακτητὴ µεταστράφηκε σὲ µία ἀδαµάντινη κατάφαση 
στὴ δηµοκρατία, στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν αὐτοδιάθεση. 



 

 

Στὶς κοινότητές µας ὑπάρχουν ἀκόµη κάποιοι ἐν ζωῇ, οἱ ὁποῖοι βίωσαν τὰ δύσκολα 
χρόνια  τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ ἀριθµός τους λιγοστεύει µὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ γιὰ 
τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουµε τὰ πάντα γιὰ νὰ τιµήσουµε τὸν ἡρωισµό τους καὶ τὴ 
θυσία τους. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἑορτάζουµε τὴν ἡµέρα τοῦ «ΟΧΙ» σὲ ὅλη τὴν Ἱερὰ 
Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ παρακινοῦµε τὶς κοινότητες νὰ πραγµατοποιήσουν Δοξολογία γιὰ τὴν 
ἡµέρα. Αὐτὴ ἡ συλλογική µας µνήµη µᾶς συνδέει µὲ τὴν ἡρωικὴ ἐκείνη γενιά, καὶ µᾶς 
ὑπενθυµίζει τὸ βαρὺ τίµηµα τῆς ἐλευθερίας. 

Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαῖος 
βρίσκεται µαζί µας στὶς ΗΠΑ, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορτασµῶν γιὰ τὴν ἡµέρα τοῦ «ΟΧΙ». 
Ἡ φωνή του µᾶς ὑπενθυµίζει, ὅπως ἀκριβῶς ἡ γραφὴ λέει, ὅτι «ἐν Χριστῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν 
αὐτῷ τὸ ἀµὴν τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡµῶν» (Β᾽ Κορ. 1:20). Σὲ αὐτούς, λοιπόν, ποὺ λένε 
«ΟΧΙ» στὴν καταπίεση καὶ «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία, ὑπενθυµίζουµε ὅτι ἡ µεγαλύτερη 
ἐλευθερία ποὺ µπορεῖ νὰ ἀπολαύσει κάθε ἄνθρωπος, εἶναι ἡ ἐλευθερία ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ. 

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί, αὐτὸ τὸ ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουµε τὰ διακόσια 
χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση, ἂς τιµήσουµε τοὺς ἥρωες τοῦ «ΟΧΙ» καὶ ὅλης τῆς 
Ἑλλάδας, γιὰ τὸν ἡρωισµὸ καὶ τὴ θυσία τους. Ἂς εἴµαστε εὐλογηµένοι στὴ ζωή µας 
πάντοτε, ὥστε νὰ βρίσκουµε τὸ κουράγιο νὰ ποῦµε τὸ µεγάλο «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία τοῦ 
Χριστοῦ µας. 

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


