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Ἡ ἡµέρα τοῦ ΟΧΙ 

28 Ὀκτωβρίου 2020 

Τὴν Σκέπην σου, Παρθένε, οἱ πιστοὶ µεγαλύνοµεν …  
(Ἀπολυτίκιον τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου, Τῶν Νικητηρίων) 

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 Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους 
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ 
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

 Σήµερα ἑορτάζουµε τὴν ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴ λαµπρὴ ἐκείνη ἡµέρα τῆς 
νίκης, «τὰ Νικητήρια» τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἔσπευσε νὰ προστατεύσει τὸν ἕλληνικὸ 
λαό κατὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940. Τιµοῦµε ἐκείνους τοὺς ἕλληνες πατριῶτες, ποὺ 
γιὰ αὐτοὺς κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, τὸ «ναί» σηµαίνει  «ναί» καὶ τὸ «ὄχι» εἶναι 
«ὄχι» (Ματθαίου 5:37). Σὰν σήµερα, ὁ ἕλληνικὸς λαὸς ἀπάντησε µὲ ἕνα ἠχηρὸ «ναί» 
στὴ δικαιοσύνη, στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν αὐτοδιάθεση, βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ στὶς 
δυνάµεις τοῦ φασισµοῦ, τοῦ µίσους καὶ τῆς τυραννίας.  

Ὀγδόντα χρόνια µετά, βρίσκονται ἀνάµεσά µας ἐλάχιστοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
ἔζησαν ἐκεῖνες τὶς ἡρωϊκὲς στιγµὲς. Στιγµὲς µὲ σηµαντικὲς θυσίες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, 
ἰδίως τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, µὲ πείνα, διωγµοὺς καὶ καταπίεση 
καταστρέφοντας τὸ λίκνο τῆς δηµοκρατίας. Ἐµεῖς ὅµως, καὶ ὄχι µόνο ἐµεῖς ἀλλὰ 
ὁλόκληρος ὁ κόσµος, αἰσθανόµαστε εὐλογηµένοι µὲ τὴν παρακαταθήκη ὅλων 
αὐτῶν τῶν θυσιῶν ποὺ φωτίζουν τὰ σκοτεινὰ µονοπάτια, τὶς µυστικὲς κοιλάδες καὶ 
τοὺς θύλακες τῆς ἐλευθερίας. 



 

 

 

Tὸ ἀπόφθεγµα τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ εἶναι 
χαρακτηριστικό: «Ὅταν ὁλόκληρος ὁ κόσµος ἔχασε τὴν ἐλπίδα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς 
τόλµησε...». Καὶ πράγµατι, οἱ Ἕλληνες τόλµησαν! Τόλµησαν νὰ ὀρθώσουν τὸ 
ἀνάστηµά τους ἀπέναντι στὰ πελώρια αἱµοβόρα κύµατα ποὺ πληµµύριζαν τὴν 
Εὐρώπη! Τόλµησαν νὰ ἐλπίσουν στὴ Φοβερὰ Προστασία τῆς Θεοτόκου, τῆς ὁποίας 
τὰ χρώµατα κυµατίζουν στὴ σηµαία τοῦ Ἔθνους. Τόλµησαν νὰ ποῦν ΟΧΙ στὶς 
δυνάµεις τοῦ κακοῦ, ρισκάροντας τὴν ἀξιοπρέπειά τους, τὶς ζωές τους καὶ τὶς 
περιουσίες τους, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ἐραστὲς τῆς ἐλευθερίας.  

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί, ἂς τιµήσουµε τὶς θυσίες τους προσευχόµενοι γιὰ 
τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους, ὑποσχόµενοι ὅτι θὰ µείνουµε γιὰ πάντα κάτω ἀπὸ 
τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου. Ἂς ἐκπληρώνουµε πάντοτε τὶς 
ὑποχρέωσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ Δηµοκρατία, προστατεύοντάς την µὲ 
ἀξιοπρέπεια καὶ αὐταπάρνηση, περιφρονώντας ὅσους ἀπειλήσουν τὴν ἐλευθερία 
µας. 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 

 


