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Τα ΟΧΙ των Ελλήνων  
 «Δώη γαρ σοι ο Κύριος σύνεσιν εν πάσι»  

(Τιμ. Β, 2,7) 
 

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου 

Να πούμε δυό λόγια για την 26η Οκτωβρίου, τη γιορτή του Αγ. Δημητρίου και την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την 28η Οκτωβρίου χίλια 
εννιακόσια σαράντα (1940). Σ’ αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε συνετοί. 
Ξέρουμε, ότι έχουμε ένα αιώνιο εχθρό. Την Τουρκία. Τους Τούρκους, οι οποίοι το 
χίλια τετρακόσια πενήντα τρία (1453) κατέλυσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία κι 
από τότε έχουμε τόσο υποφέρει από αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσατε τον κ. 
Ερντογάν, ο οποίος πολλές φορές μεγαλαύχησε και είπε, ότι μη φωνάζουν οι 
Έλληνες γιατί το χίλια εννιακόσια είκοσι δύο (1922) τους πνίξαμε στη θάλασσα, στη 
Σμύρνη και στα υπόλοιπα μέρη. Τα λέει αυτά ο κ. Ερντογάν, αλλά πρέπει να 
σκεφθεί κι αυτός συνετά, όπως ο καθένας από μας πρέπει να σκέφτεται συνετά. 
Σκέφτεται ο κ. Ερντογάν τί έπαθε η Τουρκία το χίλια εννιακόσια δώδεκα-χίλια 
εννιακόσια δέκα τρία (1912-1913); Δεν τους πετάξαμε εμείς από την Ελλάδα, από τη 
Θεσσαλονίκη, από τις χώρες τους; Δεν τους πέταξαν οι βαλκανικοί λαοί απ΄εκεί και 
τους έφτασαν στη Μικρά Ασία; Αυτοί το χίλια εννιακόσια είκοσι δύο (1922) 
κέρδισαν, διότι έκαναν συμμαχία με τη Ρωσία και πήγαν εναντίον της Αρμενίας 
και εναντίον της Ελλάδας. Και τώρα βλέπετε τί λέει και τί φωνάζει ο Ερντογάν. 

Ας πάμε τώρα στην 28η Οκτωβρίου και θα επιστρέψουμε σ’ αυτά. Ποιος περίμενε το 
χίλια εννιακόσια σαράντα (1940) η Ελλάδα να κάνει αυτό το μεγάλο κατόρθωμα το 
οποίο έκανε, που σταμάτησε τους Ιταλούς και δεν μπόρεσαν να μπουν στην 
Ελλάδα; Στην Ελλάδα που ήταν τόσο μικρή και είχε τόσο λίγο στρατό κι εκείνοι 
είχαν περισσότερο από οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) λόγχες. Γι αυτό υπάρχει και 
το τραγούδι, το οποίο λέγει. «Στρατός, φτερά και ναυτικό κρατούν γερά τη 
λόγχη, για ν’ απαντήσουν στον εχθρό το τρίτο μέγα όχι». Ποιο ήταν το πρώτο; 
Ήταν με τους Πέρσες. Το «Μολών λαβέ» του Λεωνίδα. Το δεύτερο ήταν με τους 



Ιταλούς και τους Γερμανούς. Το «Όχι» του Μεταξά και της Ελλάδας. Το τρίτο, 
πρέπει να είναι τώρα. Ο Ερντογάν να σταματήσει να λέει αυτά τα οποία λέει και η 
Ελλάδα με σύνεση να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτόν με τον τρόπο που πρέπει να 
τον αντιμετωπίσει. Βλέπετε, ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν είναι εκείνες οι οποίες 
είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν. Πιστεύω, ότι στο τέλος θα βοηθήσουν, αλλά 
πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για την πατρίδα μας. Για του 
Χριστού την πίστη την αγία και την οικογένεια. Να σας θυμίσω αυτό το οποίο λέγει 
ο εθνικός μας ποιητής: «Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τις κουρταλεί». 
Δεν θα μας βοηθήσουν εύκολα οι μεγάλες δυνάμεις, όταν εμείς έχουμε ανάγκη. Τις 
περισσότερες φορές οι άνθρωποι κοιτάζουν τα συμφέροντα τα δικά τους. Εμείς 
όμως, πρέπει με πίστη στον εαυτό μας. Με πίστη στον Θεό μας, τον Χριστό μας, την 
Ορθοδοξία μας. Με πίστη στα ιδανικά μας, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε 
όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γι’ αυτό  πρέπει να έχουμε κι εμείς, 
αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του τον Τιμόθεο. «Σύνεση 
εν πάσι». Να μη λέμε μεγάλα λόγια, αλλά να κάνουμε μεγάλα έργα.  

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, παρακαλώ όλους σας, αν και δεν γιορτάζουμε φέτος 
όπως πρέπει την 28η Οκτωβρίου λόγω του κορωνοϊού, μέσα στη ψυχή μας να καίει 
αυτή η φλόγα της Ορθοδοξίας. Αυτή η φλόγα του Έλληνα και της Ελλάδας. Αυτή η 
φλόγα της πίστης μας προς τον Θεό. Με σύνεση, με ταπείνωση, με αγάπη, αλλά και 
με θάρρος να αντιμετωπίζουμε τα ατομικά μας προβλήματα, αλλά και τα 
προβλήματα των Κοινοτήτων μας, της Αρχιεπισκοπής μας και πάνω απ΄όλα της 
Πατρίδας μας της Ελλάδας. Γι αυτό παρακαλώ, μη ξεχνάτε την πίστη σας στον 
Θεό. Μη ξεχνάτε στην προσευχή σας να αναφέρεσθε καθημερινά στα προβλήματά 
μας αυτά. Μη ξεχνάτε να αφήνετε τον εαυτό σας στον Θεό και να προσεύχεσθε για 
τη βοήθειά Του. Κι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Δεν μας έχει αφήσει ποτέ, ούτε 
ακόμα και όταν εμείς Τον αφήνουμε και Τον εγκαταλείπουμε.  
 
Με σύνεση να κρατούμε στην ψυχή μας την πίστη μας στον Θεό. Την ορθόδοξη 
πίστη. Την πίστη στην Πατρίδα Ελλάδα. Την πίστη στην οικογένεια. Ζήτω η 28η 
Οκτωβρίου 1940. Ζήτω η Ελλάδα! 
 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές 
 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
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The OXI (the NOES) of the Greeks 
“And may the Lord give you understanding in all things” 

(2 Timothy 2:7) 
 

By Archbishop Sotirios of Canada 
 

I would like to say a few things about the 26th of October, the feast day of St. Dimitrios 
0anniversary of the 28th of October, 1940. We must show prudence in these matters. We 
know that we have a perpetual enemy, Turkey. The Turks overthrew the Byzantine 
Empire in 1453, and since then we have suffered so much from these people. You have 
surely heard Mr. Erdogan, who many times has boasted and said that the Greeks 
should not raise their voices too loudly because in 1922 we drowned them at sea in 
Smyrna and elsewhere. Mr. Erdogan says these things, but he must also think 
prudently, just as each of us must think and act prudently. Did Mr. Erdogan forget 
what Turkey suffered in the years 1912-1913? Did we not throw them out of Greece, of 
Thessaloniki, of Macedonia, of Epirus? Did not the Balkan peoples throw them out of 
their homelands? They won in 1922, because they made an alliance with Russia and 
went against Armenia and Greece. And now you see what Erdogan is saying and 
yelling for. 
 
We will get back to this, but let us now turn our attention to October 28. Who expected 
that Greece could achieve this great victory in 1940, which stopped the Italians from 
entering Greece? Greece was so small and had such a tiny army, while they had more 
than eight million (8,000,000) spears. That is why there is a song which says, “Army, 
wings and navy hold the spear steady, to answer to the enemy the third great No.” 
Which was the first ‘No’? It was the “NO” to the Persians. It was Leonidas’s “Molon 
labe” (“Come and take them”). The second ‘No’ was to the Italians and the Germans: 
the “No” of Metaxas and Greece. The third ‘No’ must be said now. Erdogan should stop 
saying what he is saying, and Greece with prudence should deal with the enemy in the 



appropriate manner. You see, the super powers are not ready to help us. I believe that 
in the end they will help, but we must be ready to sacrifice ourselves for our country. 
For the holy faith of Christ and for family. Let me remind you of what our national poet 
says: “Doors do not easily open when you need them so bad.” The Super Powers will 
not easily help us when we are in great need. Most of the time people look out for their 
own interests. But we must act with faith in ourselves. With faith in our God, in our 
Christ, in our Orthodoxy. With faith in our ideals, let us be prepared to face all these 
problems that exist. That is why we must also possess what the Apostle Paul says to his 
disciple Timothy: «Prudence in all things». Let us not say many words, but do great 
deeds. 
 
My beloved Christians, although we cannot properly celebrate the anniversary of 
October 28 this year because of the coronavirus, I ask all of you to keep this flame of 
Orthodoxy burning luminously within our souls. The flame of the Hellene and of 
Hellas. The flame of our faith in God. With prudence, with humility, with love, but also 
with courage must we face our individual problems, but also the problems of our 
Communities, of our Archdiocese and above all of our homeland of Greece. So please 
do not forget your faith in God. In your daily prayers, do not forget to refer to all these 
problems. Do not forget to give yourself to God and to pray for His help. And God will 
not leave us. He has never left us, not even when we leave and abandon Him. 
 
With prudence, let us keep entrenched deep in our souls our faith in God. The 
Orthodox faith. The faith in our homeland Greece. The faith in family. Long live the 
28th of October 1940. Long live Greece! 
 

With fatherly love and blessings, 
 

ARCHBISHOP SOTIRIOS OF CANADA 
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