Αγαπητοί Συμπατριώτες και Φιλέλληνες,
Σε λίγες ημέρες ο Ελληνισμός θα γιορτάσει την ιστορική επέτειο της « 28ης Οκτωβρίου 1940 ». Την ημέρα
αυτή όλοι ανατρέχουμε στο παρελθόν για ν’ αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς
μας προγόνους, οι οποίοι μέσα από τα δεσμά της σκλαβιάς διατήρησαν άσβεστη, δια μέσου των αιώνων,
με τον αγώνα τους τη φλόγα του Έθνους.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική συγκυρία, πρέπει να δοθεί στον εν
λόγω εορτασμό ουσιαστικό περιεχόμενο, ούτως ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης
για τα εγκλήματα του ναζισμού και του φασισμού, από τα οποία δεινοπάθησε η χώρα μας την περίοδο
της κατοχής.
Η αξιοποίηση της πρόσφατης ιστορικής γνώσης και της –ιδιαίτερα ηρωικής αλλά και επίπονης για την
πατρίδα μας – ιστορικής εμπειρίας, μέσω των εκδηλώσεων, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια γιορτή
για τη δημοκρατία, μια ευκαιρία υπενθύμισης και προβολής αξιών θεμελιώδους σημασίας, όπως η
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, ο
σεβασμός της διαφορετικότητας και προάσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Σας περιμένουμε όλες και όλους αυτήν την Κυριακή στον Άγιο Σπυρίδωνα.

09.00: Όρθρος
10.15: Θεία Λειτουργία
11.45: Επίσημη Δοξολογία
12.00: Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Καθηγήτρια του Σχολείου Ειρήνη ΛΕΟΝΤΗ
-Τήρηση ενός λεπτού σιγή – Εθνικοί Ύμνοι.
-Δεξίωση

PROGRAMME CELEBRATION
de la Fête Nationale

28 Octobre 1940

Chers Compatriotes et Philhellènes,
Dans quelques jours, les Grecs célèbreront l'anniversaire historique du « 28 Octobre 1940 ». En ce jour,
nous nous tournons tous vers le passé pour rendre hommage et témoigner notre reconnaissance envers
nos ancêtres héroïques qui, malgré les chaînes de l'esclavage, ont préservé à travers les siècles avec leur
combat, la flamme de la nation.
Il est important de considérer que, dans le contexte actuel de la Grèce, cette commémoration doit être
célébrée avec un intérêt accentué, afin de contribuer au renforcement de la mémoire historique des crimes
du nazisme et du fascisme, que notre pays a subi durant la période d’occupation.
L'utilisation de l’Histoire contemporaine, et de l'expérience « historique » - héroïque et douloureuse pour
notre Pays - peut et doit être une célébration de la Démocratie, un rappel aux valeurs fondamentales,
telles que la protection des droits de l'homme, la lutte contre le racisme et la xénophobie, le respect de la
diversité et la défense de la dignité humaine.
Nous vous attendons tous ce Dimanche à l’église Saint-Spyridon.

09.00: Office des Matines
10h15: Divine Liturgie
11h45: Doxologie
12.00: Discours officiel du Professeur de notre École Irène LEONTI
-Une minute de silence - Hymnes nationaux.
-Réception.

