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Το ΟΧΙ του Ιωάννου Μεταξά και του ελληνικού λαού κατά του αυθάδους Μουσσολίνι ήταν µόνον η αρχή.

 

Ακολούθησαν πολλά ΟΧΙ από επώνυµα πρόσωπα και από απλούς Έλληνες αγωνιστές.

 

Μία µορφή που δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα σχολικά βιβλία και τις τηλεοράσεις υπήρξε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, ο οποίος κράτησε στάση εθνικώς αξιοπρεπή, όπως αρµόζει σε Ορθόδοξο
Έλληνα Ιεράρχη.

 

Ας θυµηθούµε τα τρία ΟΧΙ που εξεστόµισε κατά την είσοδο των Γερµανών στην Αθήνα.

 

Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης γεννήθηκε στην Κοµοτηνή και σε ηλικία 32 ετών εξελέγη Μητροπολίτης Τραπεζούντος
του Πόντου. Μετά τη σφαγή του Ποντιακού Ελληνισµού από τους Τούρκους ήλθε στην Αθήνα και ορίσθηκε
εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Με σπουδές στη Χάλκη και σε ξένα πανεπιστήµια εκλέγεται το 1938
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Τον αγώνα των στρατιωτών µας στα βουνά της Βορείου Ηπείρου
στήριξε και ο ίδιος και η Εκκλησία της Ελλάδος µε κάθε τρόπο, ηθικό και υλικό.

 

Στις 27 Απριλίου 1941 οι Γερµανοί εισήλθαν στην Αθήνα ως κατακτητές. Ο Χρύσανθος εκλήθη να µετάσχει της
επιτροπής, η οποία θα παρέδιδε επισήµως την πόλη στον Γερµανό ∆ιοικητή. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε και
απήντησε: «Οι Έλληνες Ιεράρχες δεν παραδίδουν τας πόλεις εις τον εχθρόν, αλλά καθήκον των είναι να
εργασθούν δια την απελευθέρωσιν αυτών». Ήταν το πρώτο ΟΧΙ του Χρυσάνθου.

 

Ο ∆ήµος Αθηναίων τον ειδοποίησε ότι θα τελεσθεί ∆οξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό κα τον καλούσαν να
προσέλθει. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε και πάλι λέγοντας: «∆οξολογία δεν έχει θέσιν επί τη υποδουλώσει της
Πατρίδος µας. Η ώρα της ∆οξολογίας θα είναι άλλη». Ήταν το δεύτερο ΟΧΙ του Χρυσάνθου.

 

Υπήρξε στη συνέχεια άλλη απαίτηση: Να ορκίσει τη γερµανοπρόβλητη κυβέρνηση Τσολάκογλου. Και ο
Αρχιεπίσκοπος απήντησε: «∆εν µπορώ να ορκίσω κυβέρνησιν προβληθείσαν υπό του εχθρού. Ηµείς γνωρίζοµεν
ότι τας Κυβερνήσεις ορίζει ο Λαός και ο Βασιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο Λαός εψήφισεν την Κυβέρνησιν ούτε ο
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Βασιλεύς την ώρισεν». Ήταν το τρίτο ΟΧΙ του Χρυσάνθου.

 

Αντικαταστάθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό, ο οποίος διεφύλαξε τα εθνικά συµφέροντα κατά την Κατοχή.
Ο Χρύσανθος εκοιµήθη στις 28.9.1949. Το 1991 τα οστά του µεταφέρθηκαν από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στη
Μονή Παναγίας Σουµελά στο Βέρµιο.

 

Τα ΟΧΙ του εµψύχωσαν την αγωνιστικότητα των Ελλήνων.

 

Κ.Χ. 22.10.2013

 

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/10/ta-tria-ohi-tou-archiepiskopou-hrusanthou.html#ixzz2ixA0oXD0 
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