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Ένας από τους µεγάλους Ιεράρχες της Εκκλησίας και του Γένους µας, είναι και ο τελευταίος Μητροπολίτης
Τραπεζούντος και µετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χρύσανθος Φιλιππίδης. Μια µορφή πού αγωνίστηκε για τα
δίκαια της Εκκλησίας, αλλά και αυτού του ευλογηµένου Ρωµαίικου λαού µας. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος
Χρύσανθος, κατά κόσµον Χαρίλαος, γεννήθηκε στην Κοµοτηνή της όµορφης και ευλογηµένης Θράκης µας το 1881.

 Τα πρώτα γράµµατα τα έµαθε στην Ξάνθη. Στην συνέχεια εισήχθη στην Περίφηµη Θεολογική Σχολή της Χάλκης
από την οποία αποφοίτησε το 1904, υποβάλλοντας εναίσιµο ∆ιατριβή µε τον τίτλο: “Τα υπό το όνοµα
∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου φερόµενα συγγράµµατα”. Κατά την διάρκεια των σπουδών του χειροτονήθηκε
∆ιάκονος στον Ναό της Σχολής λαµβάνοντας το όνοµα Χρύσανθος.

Το 1907 ο Χρύσανθος µεταβαίνει στην Λειψία της Γερµανίας και την Λωζάννη της Ελβετίας για σπουδές µε την
άδεια και την ευλογία του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Κωνσταντίνου τον οποίο υπηρετεί.Το 1911 τελειώνει τις
σπουδές του και επιστρέφει στην Πόλη, όπου ο Μεγάλος Πατριάρχης Ιωακείµ ο Γ’ ο Μεγαλοπρεπής τον κρατά
κοντά του και τον διορίζει Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων.

Στις 18 Μαΐου του 1913 ο Χρύσανθος εκλέγεται Μητροπολίτης Τραπεζούντος επι της Πατριαρχίας του Γερµανού
του Ε’ (1913 – 1918). Η ενθρόνιση του Χρυσάνθου συµπίπτει µε σηµαντικά γεγονότα.Στις 3 Απριλίου 1916 δέχεται
τον Ρωσικό Στρατό στην Τραπεζούντα. Οι Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από τον Χρύσανθο την προστασία
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του, και εκείνος ανταποκρίνεται µε όλη του την καρδιά σε αυτό το αίτηµα. Ένα χρόνο µετά όµως τα πράγµατα
αλλάζουν. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, αναγκάζει τον Ρωσικό στρατό να εγκαταλείψει τον Πόντο. Τώρα οι Ρώσοι
είναι αυτοί πού ζητούν την προστασία του Χρυσάνθου, φοβούµενοι τις αντιδράσεις των Τούρκων.

Τον ∆εκέµβριο του 1918 επισκέπτεται µαζί µε τον Τοποτηρητή του Οικουµενικού Θρόνου τον Μητροπολίτη
Προύσης ∆ωρόθεο, το Λονδίνο, το Παρίσι και τον Σαν Ρἐµο συζητώντας µε τους ηγέτες τα θέµατα της Εκκλησίας,
αλλά και των Ρωµηών της Μικράς Ασίας.

Το 1919 στην Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι παραβρίσκεται και ο ίδιος µαζί µε µια αντιπροσωπεία Ποντίων,
προσπαθώντας να προωθήσουν την ανεξαρτησία του Ποντιακού ζητήµατος, καταθέτοντας µάλιστα και ένα
Υπόµνηµα µε ηµεροµηνία 2 Μαΐου 1919. Η καταστροφή της Σµύρνης και γενικά του Μικρασιατικού Ελληνισµού,
βρίσκει τον Χρύσανθο, τον Τελευταίο Αργοναύτη και Άγγελο της Εκκλησίας της Τραπεζούντος πρόσφυγα στην
Αθήνα. Εκεί το Πατριαρχείο µας, τον διορίζει Αποκρισάριό του.

Το 1926 στέλνεται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο στην Αλβανία για να διευθετήσει το θέµα της αναγνωρίσεως
της Αλβανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Το 1928 και το 1930 επισκέπτεται το Άγιον Όρος για την συγκρότηση της Πανορθοδόξου Συνόδου.

Το 1929 επισκέπτεται το Βελιγράδι, τη Σόφια και το Βουκουρέστι για την ενηµέρωση των Εκκλησιών αυτών
σχετικά µε το θέµα της Εκκλησίας της Αλβανίας.

Το 1931 επισκέπτεται την Συρία και το Πατριαρχείο Αντιοχείας και µαζί µε τους Πατριάρχες Αλεξανδρείας και
Ιεροσολύµων διευθετούν το θέµα πού είχε προκύψει εκεί σχετικά µε την αναγνώριση του Πατριάρχου Αντιοχείας
Αλεξάνδρου του Γ’, ενώ την ίδια χρονιά επισκέπτεται και την Κύπρο για την επίλυση του προβλήµατος, ύστερα από
την εξορία των Μητροπολιτών Κιτίου Νικοδήµου και Κυρηνείας Μακαρίου από τις Αγγλικές Αρχές.

Το 1937 αναγορεύεται επίτιµος ∆ιδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και πιο
συγκεκριµένα στην Θεολογική Σχολή, για το συγγραφικό και κοινωνικό έργο του.

Στις 13 ∆εκεµβρίου ο τελευταίος “Άγγελος” της Εκκλησίας της Τραπεζούντος Χρύσανθος εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών. Και ως Αρχιεπίσκοπος ξεδιπλώνει τα πολλά του προσόντα. Ρυθµίζει σε συνεργασία µε την Πολιτεία πολλά
Εκκλησιαστικά ζητήµατα.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Ελληνικός λαός βρίσκεται µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα.

Η Φασιστική Ιταλία µε αρχηγό τον Μπενίτο Μουσολίνι κηρύττει τον πόλεµο εναντίον της Ελλάδος. Ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ιωάννης Μεταξάς, αρνείται µε το ηρωικό του “ΟΧΙ” την είσοδο των Ιταλικών
Στρατευµάτων στην Ελλάδα.

Σε αυτήν την κατάσταση δεν θα µπορούσε να απουσιάσει η Εκκλησία. Με διάγγελµά του προς τον λαό, ο Αθηνών
Χρύσανθος αναφέρει τα εξής: “Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν οτι όλα τα τέκνα της
Πατρίδος, ευπειθή εις το κέλευσµα αυτής και του Θεού, θα σπεύσωσιν εν µια ψυχή και καρδία να
αγωνισθώσιν υπέρ βωµών και εστιών και της ελευθερίας και της τιµής και θα συνεχίσωσιν ούτως την
απ’ αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιµίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιµήσωσι τον
ωραίον θάνατον από την άσχηµην ζωήν της δουλείας…”.

Στις 10 Νοεµβρίου τελεί Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών υπέρ ενισχύσεως του Φιλοχρίστου
Στρατού. Καθιερώνει καθηµερινά συσσίτια, ενώ παραχωρεί το κτίριο το οποίο σήµερα στεγάζονται οι υπηρεσίες της
Ιεράς Συνόδου, για την χρησιµοποίησή του από τον Στρατό ως Νοσοκοµείο.

Η Γερµανική Κατοχή βρίσκει τον Χρύσανθο στην Αρχιεπισκοπή. Από το γραφείο του παρακολουθεί την υποστολή
της Ελληνικής Σηµαίας από την Ακρόπολη, και την έπαρση της Γερµανικής Σβάστιγγος.

∆έχεται τρία µηνύµατα. Το ένα είναι να συµµετάσχει µαζί µε τους άλλους προύχοντες στην επιτροπή παραδόσεως
της πόλεως των Αθηνών. Η απάντησή του είναι µοναδική. “Οι Έλληνες Ιεράρχες δεν παραδίδουν τας πόλεις
εις τον εχθρόν, αλλά καθήκον των είναι να εργασθούν δια την απελευθέρωσιν αυτών”.

Το δεύτερο µήνυµα λέει ότι θα πρέπει να µεταβεί στον Ναό για να τελέσει ∆οξολογία. Και πάλι η απάντηση του
Χρυσάνθου δείχνει την λεβέντικη και Ρωµαίϊκη ψυχή του: “∆οξολογία δεν έχει θέσιν επί τη υποδουλώσει της
Πατρίδος µας. Η ώρα της ∆οξολογίας θα είναι άλλη”.

Το τρίτο µήνυµα είναι ότι ο Ανώτατος Γερµανός Στρατιωτικός ∆ιοικητής θέλει να τον επισκεφτεί. Η απάντηση
µονολεκτική. “Να έρθει”.

Ο Γερµανός ∆ιοικητής βρίσκεται στο Γραφείου του Χρυσάνθου. Η συζήτηση έγινε στα Γερµανικά. Ο διάλογος είναι
συγκλονιστικός.

-Χρύσανθος: “Κύριε Στρατάρχα, πρωτίστως ο στρατός σας εισέβαλεν εις ένα τόπον του οποίου ο λαός
ηγωνίσθη δια την ελευθερίαν του και εξακολουθεί να πιστεύει εις τα ιδανικά του. Και έχω καθήκον,
ως Αρχηγός της Εκκλησίας της Ελλάδος να σας συστήσω να σεβαστή η Γερµανική ∆ιοίκησις τον
ηρωϊκόν λαόν της χώρας αυτής δια να αποφευχθούν τα δυσάρεστα”.

-Φόν Στούµε: “Είµεθα βέβαιοι ότι, η Ελληνική Εκκλησία θα συνεργαστή αρµονικά και εγκάρδια µε τας στρατιωτικάς
αρχάς κατοχής, ακριβώς για να αποφευχθούν τα δυσάρεστα”.
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-Χρύσανθος: “Να είστε βέβαιος ότι η Ελληνική Εκκλησία θα κάνει το καθήκον της και κατά την κρίσιµον
αυτήν περίοδον”.

-Φόν Στούµε: “Κατερχόµενοι είδοµεν τας καταστροφάς που επροξένησαν εις την χώραν σας οι Άγγλοι.
Ποιός θα πληρώσει δια τας ζηµίας αυτάς;”

-Χρύσανθος: “Θα πληρώσει εκείνος, ο οποίος θα χάσει τον πόλεµον”, είπε µε νόηµα.

Στην συνέχεια ο Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κατοχική Κυβέρνηση Τσολάκογλου λέγοντας: “∆εν µπορώ να
ορκίσω Κυβέρνησιν προβληθείσαν υπό του εχθρού. Ηµείς γνωρίζωµεν ότι τας Κυβερνήσεις ορίζει ο
λαός και ο Βασιλεύς. Εδώ τώρα, ούτε ο λαός εψήφισεν την Κυβέρνησιν ούτε ο Βασιλεύς την όρισεν”.

Μετά από αυτό το γεγονός, ο Χρύσανθος επαύθη από τον θρόνο του στις 2 Ιουλίου του 1941. Αποτραβήχτηκε στο
σπίτι του στην Κυψέλη στην οδό Σουµελά παρακολουθώντας τα γεγονότα, ενώ συγχρόνως λειτουργεί και
παράνοµο Ραδιοφωνικό Σταθµό, τον πρώτο αντιστασιακό Σταθµό στην Κατοχή µε την ονοµασία “Ασύρµατος του
∆εσπότη” . Ο Χρύσανθος υποβάλλει και επίσηµα την παραίτησή του από τον θρόνο του στον Βασιλέα των
Ελλήνων Γεώργιο τον Β’ µε το τέλος της Κατοχής. Ο από Τραπεζούντος Αθηνών Χρύσανθος, πέθανε σε
ηλικία 68 χρονών στις 28 Σεπτεµβρίου 1949. Στην κηδεία του πού έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών
του απεδόθησαν οι τιµές Πρωθυπουργού εν ενεργεία. Η ταφή του έγινε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Το 1991
τα οστά του µεταφέρθηκαν στην Νέα Ιερά Μονή της Παναγίας του Σουµελά στο Βέρµιο της Ηµαθίας. Ο Χρύσανθος
αποδείχτηκε ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ.

Σήµερα πού η ελληνική κοινωνία µας περνά µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις, αυτό οφείλεται πρωτίστως στην
πνευµατική κρίση και εν συνεχεία στην έλλειψη ηγετών που να εµπνέουν και να καθοδηγούν. Εµείς οι Ρωµηοί
έχουµε µια µεγάλη και µια µοναδική κληρονοµιά. Και αυτή είναι η Ιστορία, η Πίστη µας στην Εκκλησία και οι
Παραδόσεις µας.

Ας ξαναδιαβάσουµε την ιστορία και ας επιστρέψουµε στις ρίζες µας, ας παραδειγµατιστούµε από τα λάθη του
παρελθόντος και από τις πολιτικές κάποιων “ηγετών” που µας οδήγησαν στην καταστροφή και την συρρίκνωση. Η
µορφή του Χρυσάνθου και όλων εκείνων πού αγωνίστηκαν για του “Χριστού την πίστην την αγίαν και της Πατρίδος
την ελευθερίαν” ας γίνουν φωτεινά παραδείγµατα για όλους µας, Κλήρο και Λαό, Άρχοντες και Aρχοµένους.

 

Πηγή: Amen
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