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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. 
 

«Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡµῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»  
(Α´ Κορ. 15:57).  

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Ἂς προσφέρουµε δοξολογία καὶ εὐχαριστίες εὐγνωµονώντας τὸ Θεὸ κατὰ τὴ 
σηµερινὴ ἡµέρα τοῦ «ΟΧΙ». Μία ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ἀναπολοῦµε τὴ γενναιότητα καὶ 
τὸ ἀπίστευτο κουράγιο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸ φασισµὸ καὶ τὴν καταπίεση. 
Δείχνουµε τὴν εὐγνωµοσύνη µας ὄχι µόνο γιὰ τὶς νίκες τῶν ἀνδρείων προγόνων µας, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν νικηφόρων ἀγώνων τους στὴ ζωή µας. 

Μποροῦµε σήµερα νὰ ἀπολαµβάνουµε τὴν ἐλευθερία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν 
Ἀµερικὴ γιατὶ ἄλλοι θυσιάστηκαν γιὰ ἐµᾶς. Αὐτοὶ ἔσπειραν τοὺς σπόρους γιὰ τὸ θερισµὸ 
τῶν καρπῶν τῆς ἐλευθερίας, ὅπως µᾶς λέει ὁ ψαλµωδός: «πορευόµενοι ἐπορεύοντο καὶ 
ἔκλαιον βάλλοντες τὰ σπέρµατα αὐτῶν» (Ψαλµ. 125:6-7). Ἔσπερναν, µὴ φοβούµενοι τὸ 
κρύο καὶ τὴ βροχή, τὴν πεῖνα καὶ τὴ δίψα. Ἔσπερναν πολεµώντας µαχόµενοι, 
ὑποµένοντας ὑπερβολικὲς στερήσεις. Πολλοὶ πέθαναν χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ 
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ἑορτάσουν τὸ θρίαµβο ἀπέναντι στὶς δυνάµεις τοῦ Ἄξονα, ἀλλὰ αἰσθανόταν στὰ βάθη τῆς 
καδιᾶς τους καὶ µέχρι τὸ µεδούλι τῆς ψυχῆς τους τὴν τελικὴ νίκη µέσῳ τοῦ Κυρίου τους 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Στὰ βουνὰ καὶ στὰ φαράγγια, στὰ δάση καὶ τὶς χαράδρες, αὐτοὶ οἱ πολεµιστὲς 
ἔζησαν καὶ πέθαναν, µιµούµενοι τοὺς πνευµατικοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν παρόµοιους τόπους κατοικίας, ὅπως ὁ ἀπόστολος λέει: «ἐν ἐρηµίαις πλανώµενοι 
καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» (Ἑβραίους 11:38). Συχνὰ ἐπάνω σὲ 
ἀποµονωµένα παρατηρητήρια, σὲ σκοπιὰ καὶ ἄλλες φορὲς  ακὸµη καὶ µὲ ἀνταρτοπόλεµο 
ἐνάντια στὴ συντριπτικὴ ὑπεροπλία τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας, οἱ ἕλληνες κατὰ τὸ 
Δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο ποτὲ δὲ δίστασαν καὶ ποτὲ δὲν ὑποχώρησαν. Γνωρίζουµε ὅλοι 
γιὰ τὴν καθυστέρηση ποὺ προκάλεσαν οἱ ἑλληνικὲς δυνάµεις στὸν Ἄξονα καὶ γιὰ τὴν 
ἐλπίδα ποὺ ἔδωσαν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. 

Ἀγαπητοί µου χριστιανοί, αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καὶ αὐτὲς οἱ ἀξίες παραµένουν 
ἀναλλοίωτες εἰς τὸν αἰώνα. Μὲ τὸ συλλογικὸ θάρρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν 
ἀκαταµάχητη θέλησή του γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀποκτοῦµε µία εἰκόνα ἀπὸ τὶς νῖκες τῶν 
παλαιῶν µαρτύρων ἀπέναντι στὸ κακό, καθὼς καὶ µοναδικὰ πρότυπα στὴ ζωή µας ποὺ 
ἐµπνέουν νὰ ἀγωνιζόµαστε γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ δίνει τὴν 
ἐλευθερία ἀπέναντι στὴν ἁµαρτία, στὸ κακὸ καὶ ἐν τέλει ἀπέναντι στὸ θάνατο. Ἂς 
διαφυλάξουµε ὡς κόρη ὀφθαλµοῦ τὴν ἐλευθερία ποὺ µᾶς δωρίστηκε, προσφέροντας 
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ δοξάζοντας εὐχαριστιακὰ τὸ Θεὸ γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς 
καρποὺς ποὺ µᾶς χάρισε πλουσιοπάροχα. 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, 

 
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


